Национална консуматорска промоция
„Луда надпревара с Престиж!“
Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор и дефиниции
1.1. Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6,
наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е
„Тера комюникейшънс” АД, ЕИК 131384920, наричано по-долу за краткост
„Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в
Играта.
1.2. „Играта“ е националната консуматорска промоция, озаглавена „Луда
надпревара с Престиж!“, регулирана от настоящите Правила.
1.3. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу
„Правила“ или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни
за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg. Организаторът си
запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като
обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си
на адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра
може да бъде получена и на телефон: 02 419 12 55 и/или 0898 150 555
(цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
1.3. Играта „Луда надпревара с Престиж!“ се организира с рекламна цел, а
именно популяризирането на продуктите на „Престиж-96″ АД.
2. Период на провеждане на промоционалната кампания
2.1. Играта „Луда надпревара с Престиж!“, наричана по-долу за краткост
„Играта”, стартира от 00:00 ч. на 10.01.2022 г. и продължава до 24:00 ч. на
27.02.2022 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18 години към момента на участие в Играта, което пребивава на
територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да
участват служители на „Престиж-96″ АД и „Тера комюникейшънс” АД, както
и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.
3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може
да спечели само една награда.
3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните
правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира
съгласието си с настоящите правила.
4. Място на провеждане на промоционалната кампания
4.1. Играта е валидна за територията на Република България.
5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. Играта се състои от две отделни промоции (Промоция 1 и Промоция 2),
с различни механизми и изисквания за участие, и съответно различни
награди, които могат да бъдат спечелени от участниците.
5.2.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ
ПРОМОЦИЯ 1 Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ НА
„ПРЕСТИЖ-96″ АД.
5.2.2. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в
Промоция 1 трябва да закупят продукти на „Престиж-96“ АД на стойност не
по-малко от 7,00 лв. (седем лева) и да регистрират фискалния бон
(касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. Необходимо условие е
закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не
по-малко от 7 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците
могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени
участващи в Играта продукти на „Престиж-96“ АД. След регистрацията на
поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците
ще участват в теглене за една от общо 20 награди: 10 телевизора Philips
43” и 10 ваучера на стойност 100 лв.
5.2.3 За да направи валидна регистрация и да участва в тегленето за
награди от Промоция 1 на Играта, е необходимо потребителят
задължително да премине през следните стъпки:
– Да закупи продукти, съгласно т. 5.2.2 по-горе от Правилата;
– Да въведе на www.prestige-promo.bg номера на фискален бон (касова
бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора и не
е вече регистриран в тази игра, както и стойността на покупката на
продукти на „Престиж-96“ АД, посочена в съответния фискален бон;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и
email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази фискалните бонове (касовите бележки) и ще ги покаже на
куриера при получаването на наградата;
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като
внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на
„Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на
обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие
личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
5.2.4. При правилно регистриран фискален бон в уебсайта на Играта,
участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация),
потвърждаващо успешната му регистрация.
5.2.5. До 08.03.2022 г. измежду всички успешно регистрирани касови
бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще
спечелят и получат по една от наградите на Промоция 1.
5.2.6. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 10.01.2022 г. или след 23:59
ч. на 27.02.2022 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
5.2.7. В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави
множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят

възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се
формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото
на съответните бонове има закупени продукти на „Престиж-96“ АД на
стойност не по-малко от 7,00 лв. (седем лева). Участниците могат да
регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените
продукти на „Престиж-96“ АД, като за всеки 7 лв., регистрирани в един
фискален бон, участниците ще имат една възможност, с която да участват
в тегленето. При всички случаи стойността, с която се участва в тегленето,
се закръглява към по-ниското число, кратно на 7 лв., за да може всеки шанс
за участие в теглене за някоя от наградите от Промоция 1 да бъде на
стойност от 7 лв.
5.2.8. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен
номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен
номер, за да може да бъде известен, ако спечели награда.
5.2.9. Ако участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни,
участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето
на наградите.
5.3.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ
ПРОМОЦИЯ 2 НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ НА
„ПРЕСТИЖ-96″ АД.
5.3.2. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в
Промоция 2 трябва да се регистрират на сайта www.prestige-promo.bg и ще
участват в теглене за наградата от Промоция 2, а именно чисто нов лек
автомобил Toyota CH-R, подробно описан в приложение № 1 към
настоящите Правила. Всеки от участниците има право на само едно участие
в тегленето на наградата по Промоция 2.
5.3.3. За да направи валидна регистрация за участие в тегленето за
наградата от Промоция 2 на Играта, е необходимо участникът
задължително:
– Да се регистрира на www.prestige-promo.bg;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и
email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като
внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на
„Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на
обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие
личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
5.3.5. При правилно извършена регистрация за участие в теглене за
наградата от Промоция 2 на Играта, участникът получава уведомително
съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му
регистрация.
5.3.7. Участникът, който ще спечели наградата от Промоция 2 ще бъде
изтеглен до 08.03.2022 г., в присъствието на нотариус, измежду всички
регистрирани в Промоция 2 участници.

5.3.8. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 10.01.2022 г. или след 23:59
ч. на 27.02.2022 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
5.3.9. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен
номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен
номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
5.3.10. Ако участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни,
участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето
на наградата.
5.4. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много
една от наградите от Промоция 1 и Промоция 2.
6. Награди
6.1. Наградите в тегленето по Промоция 1 на Играта са:
а) Един от общо 10 телевизора Philips 43”, модел PHILIPS 43PFS6855, екран 43
инча; или
б) Един от общо 10 бр. ваучера на стойност от 100 лв.
6.1.1. Ваучерите на стойност от 100 (сто) лева се предоставят на
спечелилите участници под формата на карта GiftCard™ - VISA и се използват
съгласно условията на доставчика, а именно “Айкарт” АД, с които условия
всеки участник следва да се запознае преди да участва в Играта. Условията
за ползване на “Айкарт” АД са достъпни на следните адреси:
https://www.giftcards.eu/bg/general_terms и https://www.giftcards.eu/bg/home.
6.1.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху
всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е
наградите да се различават от изобразените визии на рекламните
материали.
6.2. Наградата в тегленето по Промоция 2 на Играта е:
Чисто нов лек автомобил Toyota CH-R, подробно описан в приложение № 1
към настоящите Правила.
6.2.1. Визията на автомобила, изобразена на уебсайта и върху всички
рекламни материали е илюстративна и може да съдържа допълнително
оборудване, което не е част от наградата.
6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите от Промоция 1
и Промоция 2 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене
измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите
Правила. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но
може да спечели само една награда. Ако участник бъде изтеглен като
печеливш за повече от една награда, то печели първата награда, за която е
изтеглен като печеливш.
6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в съответните срокове, посочени погоре. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и
част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри

от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за
участие в Играта.
6.5.1. В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на
тегленето за наградите от Промоция 1, Организаторът ще уведоми
печелившите Участници за спечелената награда чрез кратко текстово
съобщение (SMS) на посочения от участника мобилен телефонен номер.
Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в
Република България, на който да бъде доставена спечелената от
съответния участник награда от Промоция 1.
6.5.2. В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на
тегленето за наградите от Промоция 2, Организаторът ще уведоми
печелившите Участници за спечелената чрез кратко текстово съобщение
(SMS) и обаждане на посочения от участника мобилен телефонен номер.
6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на
Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето.
Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил
своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или
друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и
други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши
правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от
организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на
повече от една регистрация на един Участник; б) използване на повече от
един профил от едно и също лице за участие в активността с цел
регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники
и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално
участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго
действие, което променя механизма за участие в активността или
увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания
механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде
извършвана по всяко време, включително след свързването със
спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е
изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за
начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на
правилата на активността. Организаторът си запазва правото и
възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите
и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или
съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.
7. Получаване на наградите
7.1.1. Наградите по Промоция 1 на Играта ще бъдат доставени за сметка на
Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в
Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след
потвърждение на данните за доставка.
7.1.2. Наградата по Промоция 2 от Играта ще бъде предоставена на
спечелилият я участник в срок до 9 (девет) месеца от края на Играта.
Участниците декларират, че са запознати с общоизвестното обстоятелство,

че има и ще продължава да има (за неопределен период от време)
забавяне при доставките на нови автомобили, породено от проблеми по
веригата на доставките и най-вече тези по отношение на микрочиповете. В
тази връзка, участниците са запознати и са съгласни, че е възможно да има
забавяне в предоставянето на наградата по Промоция 2 от Играта, за което
Организаторът няма вина. Организаторът не носи отговорност за забавяне
в предоставянето на наградата при настъпване на непреодолима сила
и/или случайно събитие, както и при настъпване на други обстоятелства
извън контрола на Организатора, като, но не само: прекъсване и/или
преструктуриране на веригата на доставки и на самите доставки; забавяне
на доставки от страна на производители, дистрибутори и доставчици;
липса на складови наличности; намаляване на производството; затваряне
на заводи, складове или други подобни обекти; производствени или
транспортни аварии; ограничения или затруднения при превоза на стоки.
7.1.3. Разноските за регистриране на автомобила, сключване на
задължителни и допълнителни застраховки, както и всякакви други
разходи, свързани с регистрацията и ползването на автомобила, не се
поемат от Организатора и следва да бъдат заплатени от участника,
спечелил наградата по Промоция 2 от Играта.
7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
7.3. Наградите по Промоция 1 на Играта се получават само срещу
представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски
служител. Допуска се награда да бъде получена на посочения адрес от
лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно
упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като
удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя
наградата. Спечелилият може да получи наградата си само след като
представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите
бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен
като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е
повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания
такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.
7.4. Наградата по Промоция 2 на Играта ще бъде получена на адрес гр.
София, бул. „Цариградско шосе“ 163, след предварително уведомяване на
печелившия участник от страна на Организатора за датата и часа на
предаване.
8. ДРУГИ
8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда
непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на
промоционалната игра или по други подобни поводи.
8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между
ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават
по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се
решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при невъзможност да бъде
извършена регистрация на интернет адреса www.prestige-promo.bg, поради
обстоятелства, независещи от ОРГАНИЗАТОРА.
8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя
Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им
на интернет адрес www.prestige-promo.bg.
8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата
(респективно
периода)
на
промоционалната
игра,
ако,
поради
непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на
промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не
може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната
игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати
промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestigepromo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има
сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има
данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или
настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра
бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците
в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени
продукти.
8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако
поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 10.01.2022
г.
8.8. При регистрирането на съмнителен брой регистрации за участие или
при регистриране на един фискален бон повече пъти чрез различни номера
на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в
някое от тегленията на промоцията, Организаторът има право да проведе
вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че
Организаторът констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира
участника от участие в промоционалната игра.
9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА
9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се
обадят на телефон +359 2 419 12 55 и/или 0898 150 5555 (според тарифния
план на абоната). Номерата ще бъдат обслужвани от оператори с работно
време и събота и неделя от 9:00ч до 20:00ч с изключение на официалните
празнични дни за 2022 година.
10. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Защита на личните данни.
С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си
да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а
предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на
Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да
бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в нея.

10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра се
задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените
лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и
европейско законодателство в областта.
10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора,
участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на
„Престиж-96″ АД.
10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и
Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са
следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на
печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.
10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в
промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат
събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
10.1.4.1 Администриране на промоционалната кампания;
10.1.4.2 Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях,
с цел получаване на наградата.
10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични
данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по
силата на закон или друг нормативен акт.
10.1.6. Лицата, ненавършили
настоящата Игра.
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10.1.7. С участието си в промоционалната игра
настоящите Правила участникът декларира изрично:

и

да

участват

приемането

в
на

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;
10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му
данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден
участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни,
това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
10.1.7.3 изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие
личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и
съобразно Правилата, посочени в същите;
10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите
могат да обработват предоставените, във връзка с участието в
промоционалната
игра,
лични
данни
за
целите
на
организацията/осъществяването
на
промоционалната
игра
и
разпространението /получаването на наградите от нея.
10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите
технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно
или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен
достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни
форми на обработване.

10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни
процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното
ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за
следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а
именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от
първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са
спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават
след края на промоцията.
10.1.13. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на
наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще
бъде премахната.
10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при
провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:
10.1.14.1. информация за процесите на обработка;
10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;
10.1.14.3. преносимост на личните данни;
10.1.14.4. коригиране на неточни данни;
10.1.14.5. ограничаване на обработването;
10.1.14.6.
възражение
за
обработването
Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

пред

Организатора,

10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се
осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством
подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико
Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg ,
което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на
съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за
предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави
необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да
декларира с подписите си получаването на информацията и данните,
съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то
„Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната
спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
11. Прекратяване на Играта
11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на
обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима
сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което
Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я

провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати
Играта по всяко време, като обяви това на: www.prestige-promo.bg.
12. Разни
12.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и
данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на
физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са
възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
Приложение № 1
Описание на наградата по Промоция 2:
TOYOTA C-HR Hybrid

HYBRID

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.8 HYBRID 2WD E-CVT

Тип задвижване
Трансмисия

2WD / Задвижване на предните колела
Тип и брой предавки

Автоматична, хибридна E-CVT

Работен обем на двигателя

см3

1798

Максимална системна мощност на
хибридната система

к.с.

122

к.с. при об./мин

98 / 5200

к.с.

72

Максимална мощност на двигател с
вътрешно горене
Максимална мощност на

електромотора
Максимален въртящ момент (само
ДВГ)

Нм при об./мин

142 / 3600

км / ч

170

секунди

11.0

Разход (комбиниран цикъл)* 17"/18"
колела

л / 100 км

3.8/3.9

Разход (градски цикъл)* 17"/18" колела

л / 100 км

3.4/3.5

Разход (извънградски цикъл)* 17"/18"
колела

л / 100 км

4.1/4.1

Вместимост на резервоара

литри

43

Емисии CO2 (комбиниран цикъл)*
17"/18" колела

г / км

86/87

Максимална скорост
Ускорение (0-100 км/ч)

Екологична норма

EURO 6

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
10 години или 200 000 км пробег, което от събитията настъпи първо.
10 години или 175 000км Грижа за хибридната батерия.

C-HR 1.8 HYBRID 2WD E-CVT:
TOYOTA SEFETY SENSE 2 система за активна безопасност






Система Pre-Collision с функция за засичане на пешеходци и колоездачи
Адаптивен круиз контрол
Асистент за напускане на пътната лента (LDA) с асистент за волана
Система за разпознаване на пътни знаци
Автоматични дълги светлини

Toyota Safety Sense система предотвратява потенциални опасности и ви помага да реагирате
по-ефективно. Със серия интелигентни решения, на които можете да се доверите, пътуването
ви ще бъде лесно и приятно.

Ниво Center стандартно оборудване:
ЕКСТЕРИОР





17" алуминиеви колела с гуми 215/60 R17
Временна, резервна гума, инсталирана в багажника
Автоматични LED фарове с функция "следвай ме до вкъщи“
LED, светодиодни, автоматични, дневни светлини - при запалване на двигателя
(Daytime Running Lights)












Регулиране на височината на фаровете от купето
Странични огледала в цвета на купето с вградени мигачи, електрическо регулиране и
отопление
Предни чистачки с програмируем интервал и задна чистачка с интервал
Система за размразяване на задното стъкло с таймер за автоматично изключване
Задна врата, отваряща се нагоре и спойлер с вградена 3-та LED стоп светлина
Антена във формата на перка на акула
Брони и дръжки на вратите в цвета на купето
Черни офроуд протектори на калниците и праговете
Система за ограничение на максималната скорост с управление чрез бутон от
волана (ASL, Adjustable Speed Limiter)
Тонирани в зелено, усилени стъкла с UV защита и топлоизолация

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

























Двузонова, електронна, автоматична климатична система, с независим контрол за
водача и пътника, функция за вътрешна рециркулация на въздуха и 3 автоматични
режима на интензитета
Eлектроуправляеми предни и задни прозорци с предпазна система срещу
прищипване
Кожен мултифункционален волан с вградено управление на аудиосистема, телефон
и бордкомпютър, Toyota Safety Sense и ограничител на скоростта
Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан
Лост за мигачите с едно докосване (3 повторения на сигнала) и автоматично
връщане
Сгъваем ключ с вградено дистанционно управление за централното заключване
По-високи и по-ясно изразени странични опори на седалките и облегалките (с
отделни странични опори за раменете)
Електрическа ръчна спирачка
Осветление на интериора и багажното отделение
Осветление със забавяне при влизане и излизане от автомобила
Сенници с вградени огледала и осветление на предните места
Фарове за мъгла, интегрирани в предната броня
Ръчна настройка на предните седалки: надлъжно положение и ъгъла на облегалката,
а седалката на водача и по височина
Кожена тапицерия на скоростния лост
Сгъване до равен под на задните седалки (60:40) чрез лост, само с едно движение
(система Toyota Easy Flat)
Подвижна, ролетна, защитна кора в багажника на нивото на горния ръб на задните
облегалки
Подлакътник между предните седалки с капак и кутия за съхранение на предмети
Жабка с осветление
Поставки за мобилен телефон и предмети, 2 поставки за чаши между двете предни
седалки
Електрически извод 12V/120W под предния подлакътник
Спортно инструментално табло с два кръгли инструмента, разположени симетрично
от двете страни на мултиинформационeн дисплей
Мултиинформационен, цветен TFT 4.2" дисплей в инструменталното табло
Индикатор за смяна на предавката (за механична трансмисия)







Двузонова, електронна, автоматична климатична система, с независим контрол за
водача и пътника, функция за вътрешна рециркулация на въздуха и 3 автоматични
режима на интензитета
Текстилна тапицерия и интериор в черен цвят
Черна тапицерия на тавана
Амбиентно осветление в син цвят

АУДИО, КОМУНИКАЦИ И ИНФОРМАЦИЯ





Toyota Touch 2 мултимедийна система, с интегрирани Apple Car Play и Android Auto
8" цветен, сензорен дисплей с висока резолюция - Задна цветна камера за
подпомагане на паркирането с визуализация на 8" дисплей и насочване - --Аудиосистема с 6 високоговорителя - Радио с FM / AM тунер - USB вход за свързване
на преносими MP3 устройства - Пълен контрол на iPod и MP3 плеър чрез сензорния
дисплей - Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за разговори със свободни
ръце, за възпроизвеждане на музика и за автоматично сваляне на телефонния
указател
Поради масовата цифровизация на носителите на музика, Toyota Touch 2 поддържа
аудио възпроизвеждане само от цифрови носители (Смартфон, USB памет, MP3) и
не разполага със CD - Достъп до SMS / имейл чрез Bluetooth свързан мобилен
телефон с достъп до интернет (Функцията не е съвместима с всички модели мобилни
апарати)

