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Toyota C-HR
1.8 Hybrid Automaat
Bouwjaar:

2019 (26 augustus 2019)

Massa:

1.395 kg

Max trekgewicht:

725 kg

Tellerstand:

13.942 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

K202GD

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 24.450,Exterieur
Achteruitrij camera

Lichtmetalen velgen 18 inch

Privacyglass

Trekhaak

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Grootlichtassistent

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Keyless start

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stoelverwarming

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Derde remlicht

ESP

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Rijstrooksensor

Deze complete en zuinige Toyota C-HR Hybrid is keurig onderhouden, de laatste onderhoudsservice is uitgevoerd op kilometerstand 7.943. De
APK is geldig tot en met 26-08-2023. Hiermee bieden wij deze Toyota C-HR rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. De veelzijdigheid
straalt van deze Toyota C-HR af, met zijn vijf deuren en vijf zitplaatsen. Hij is van het bouwjaar 2019 en op de teller staat 13.942 kilometer. Een
krachtige motor met hybride techniek zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Stoelverwarming maakt het leven in deze auto aangenaam op
koude en winterse dagen. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, ledachterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank. Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Audiovolume
aanpassen of wisselen van radiozender: dat gaat makkelijk en veilig met de audiobediening op het stuur. Het navigatiesysteem loodst u snel naar
uw reisdoel. Via de usb-aansluiting speelt u uw favoriete muziek rechtstreeks van een usb-stick af via de autoradio. Het comfort wordt verhoogd
door de aanwezige climate control. De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. De
nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Toyota C-HR samen. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en
vermindert de gevolgen van een ongeval. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld van rijbaan wisselt. Met het bandenspanningscontrolesysteem
weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.

