CAMRY

EGYÉRTELMŰEN
AZ ÚJ TOYOTA CAMRY HYBRID.
Világunk rengeteg bizonytalanságot rejt,
ezért Önnek olyan autó kell, amiben megbízhat.
Egy autó, ami tisztább megközelítésbe helyezi
a dolgokat. Foglaljon helyet a Camry Hybridben!
A Toyota több mint 20 évnyi hibrid szakértelméve
ez a nagy teljesítményű modell dinamikus
innovációval gazdagítja az időtálló kifinomultságot.
Íme egy gyönyörű, szenvedélyre lobbantó szedán,
amelynek lenyűgöző karosszériája gördülékenyen
működő, integrált technológiákat rejt. A 2,5 literes,
benzines hibrid hajtású Camry Hybrid stabil
úttartása élvezetes vezetési élményt kínál.
Suhanjon kényelmesen egy olyan autóban,
ami kívül‑belül utánozhatatlanul stílusos!
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HIBRID HAJTÁS

HIBRID ERŐ,
MELY FOKOZZA
AZ ÉLVEZETEKET
AUTÓZÁS – MINDIG OPTIMÁLIS FOGYASZTÁSSAL.
A Toyota dinamikus innovációs örökségére építve
az elegáns Camry egyszerre kínál meggyőző
teljesítményt, alacsony üzemanyag‑fogyasztást
és csekély CO₂-kibocsátást. Ezzel a hihetetlenül
finoman működő szedánnal tisztábban autózhat,
ám ezért cserébe sem az erőről, sem a stílusról
nem kell lemondania. Üljön be az új generációs
hibrid volánja mögé, és élvezetes élmény vár Önre!
A halkan járó, 2,5 literes öntöltő hibrid hajtás igazi
mérnöki műremek, hiszen forgatónyomatéka már
kis fordulat mellett is lenyűgöző, nagy sebességnél
pedig élvezetesen reagál a gázadásra,
erőlködés nélkül gyorsítva az autót.
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KÖZÉPPONTBAN
A DIZÁJN
FELTŰNŐ, MAGABIZTOS SZEDÁN.
A Camry tökéletes példa arra, amikor a stílus
megteremtésénél nem számít a költség. A Toyota mindig
a tökéletességre törekedett, így az újraformált Camry
Hybrid diszkrét, mégis különleges látványvilága
mindenkire mély benyomást tesz. Uralja magabiztosan
az utat egy autóval, amit olyan emberek építettek,
akiknek évtizedek óta a kifinomultság a hitvallásuk!
A csúcsminőségű limuzinok eleganciáját élvezetes
menetdinamikával ötvöző, karcsú Camry Hybrid szinte
rabul ejti a tekintetet. Gyönyörűen megrajzolt formák,
rendkívül merev karosszéria, kiváló kilátást biztosító,
mélyre húzott motorháztető és egy sor elegáns
színárnyalat… Nem csoda, ha ez az autó mindig
a pillantások kereszttüzébe kerül.
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KÜLSŐ FORMAVILÁG
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RÉSZLETEKBEN
AZ ERŐ
A VISSZAFOGOTT, MÉGIS HATÁSOS
DIZÁJN‑MEGOLDÁSOK ÚJ DIMENZIÓBA
EMELIK A CAMRY HYBRID MEGJELENÉSÉT.
Elég egyetlen pillantás, és máris nyilvánvaló,
hogy a Camry Hybrid nem egy szokványos szedán.
Az autónak a legapróbb részletéből
is összetéveszthetetlen magabiztosság
árad. Az átrajzolt orr‑rész még hatásosabb
lett, amit tovább hangsúlyoznak a felső
és alsó hűtőrácsok. Az alsó légbeömlő
díszlécei továbbnyúlnak az autó oldaláig,
még szélesebbnek és dinamikusabbnak láttatva
a Camryt. Az alsó hűtőrács felszereltségtől
függően kétféle színű (fekete vagy sötétszürke)
lehet, és a látványt 17 és 18 colos könnyűfém
keréktárcsákkal, ragyogó LED hátsó
világítással válik még egyedibbé. Az erőteljes,
hatásos részletmegoldásoknak köszönhetően
a Camryből sugárzik az elegancia.

8

ÚJ HŰTŐRÁCS
A méhsejtmintás hűtőrács szinte kiemelkedik az autó formájából,
áramvonalas hatást keltve, és alacsonyabbnak, szélesebbnek
és magabiztosabbnak mutatva a Camry Hybridet.

DIZÁJN‑MEGOLDÁSOK

SZÉP ÉS PRAKTIKUS
A különleges LED lámpatestek szemet gyönyörködtető
formája észrevétlenül olvad össze a lökhárítóval,
miközben hibátlanul teljesítik feladatukat:
biztosítják, hogy az autó mindig látható legyen.

LÁTVÁNYOS FORMÁK
A gyönyörű, 17 colos könnyűfém keréktárcsák elegáns
vonalai fényűző benyomást keltenek. Ha markánsabb
hatásra vágyik, válassza a 18 colos kerekeket*,
amelyek csiszolt felületét sötétszürke fényezés díszíti.

* Felszereltségtől függően

9

AHOL MINDIG
A LÉNYEGRE
FIGYELHET
HÍVOGATÓ VEZETŐÜLÉS, AMIBEN KÖRÜLÖLELI ÖNT
AZ INNOVÁCIÓ ÉS A PÁRATLAN KIFINOMULTSÁG.
Üljön be a Camry Hybridbe, és adja át magát
az első osztályú vezetési élménynek – nap mint nap.
Igényesen kidolgozott utasterével ez a kivételes
szedán új értelmet ad a kifinomultság fogalmának.
A modern vezetői környezet látványosan kitágítja
a teret, és még a lebegő hatású, 9 colos multimédia
érintőképernyő is segít a vezetésre összpontosítani.
A kijelző magasabbra került a műszerfalon,
hogy mindent könnyebben kezelhessen,
legyen az navigáció, zenelejátszás, Apple CarPlay*
vagy Android Auto™**. A MyT alkalmazás pedig
a lehetőségek új világába nyit ajtót, hiszen az app
segítségével bármikor, bárhonnan kapcsolatba
léphet a Camry Hybriddel.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
** Korlátozott elérhetőség Magyarországon
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UTASTÉR: VEZETŐI KÖRNYEZET
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UTASTÉR: KÉNYELEM

RELAXÁLJON
TELJES
KÉNYELEMBEN!
HARMONIKUSAN KIALAKÍTOTT UTASTÉR, AMI ÉPPEN
OLYAN TÁGAS ÉS PRAKTIKUS, AHOGY SZERETNÉ.
A Camry Hybrid egy csúcsminőségű szedán,
mely páratlan komfortérzetet nyújt Önnek
és utasainak. A tágas belső tér kifogástalan
üléseiben minden utazás osztályon felüli élmény.
A Toyota kizárólag a legkiválóbb anyagokat
használta, de nemcsak ezek gondoskodnak
a kényelmes és megnyugtató környezetről,
hanem a hihetetlenül tágas fejtér és lábtér is,
amelyben akadálytalanul kinyújtózhat. A vezető
környezetének intelligens tervezése ugyanolyan
fontos volt, mint az, hogy a hátsó ülések
támlája dönthető legyen, és hogy az itt utazók
is kapjanak egy multifunkciós kapcsolópanelt,
ahonnan a zenét és a klímát kezelhetik. A csomagtér
pedig egyszerűen óriási, így bárhová is indul,
biztosan nem kell semmit otthon hagynia.
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INTELLIGENS
ÖTLETEK AZ
ÉLVEZETES
AUTÓZÁSHOZ
TECHNOLÓGIÁK, MELYEK ÉSZREVÉTLENÜL JAVÍTJÁK
A VEZETÉS ÉLMÉNYÉT.
Számtalan modern funkció egyesül ebben az autóban,
káprázatos limuzinná avatva a Camry Hybridet.
A legmodernebb technológiák minden utazást
kellemessé varázsolnak, és magától értetődő vezetési
élményt biztosítanak. Két képernyő gondoskodik arról,
hogy Ön folyamatosan kapcsolatban lehessen az autóval
és a külvilággal. A műszerek közé beépített 7 colos TFT
kijelzőről tisztán és könnyen leolvashatja a vezetéssel
kapcsolatos információkat – köztük a navigációs
útmutatásokat is – a 9 colos érintőképernyőn pedig kezelheti
a zenét, a navigációt és egyéb rendszereket. A Camry Hybrid
kabinját szenzációs hangszigetelés öleli körül,
hogy maradéktalanul kiélvezhesse a surround hangrendszer
kristálytiszta hangzását. Az audio‑specialista JBL kilenc
hangszórójával a Camry Hybrid a hosszú utazások ész igényes
zene élvezetére született.
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JBL AUDIORENDSZER*
Zárja ki a külvilág zaját, és élvezze a hibátlan hangzást!
A prémium minőségű, kilenc hangszórós JBL surround
hangrendszer életre kelti a dallamokat.

* Felszereltségtől függően

TECHNOLÓGIA

MULTIFUNKCIÓS KEZELŐFELÜLET
A hátsó kartámaszba épített panel a hátul utazók élményét
szolgálja, akik a zenétől kezdve a hőmérsékleten át egészen
az árnyékolókig mindent maguk állíthatnak be.

MULTIMÉDIA KÉPERNYŐ
A nagyméretű, 9 colos multimédia képernyő az érintőképernyőről
és valódi gombokkal is kezelhető. A zökkenőmentes konnektivitást kínáló
rendszerben az Apple CarPlay** vagy az Android Auto™ segítségével
szinkronizálhatja okostelefonját.

** Korlátozott elérhetőség Magyarországon.
Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

15

TECHNOLÓGIA
AZ ÖN
BIZTONSÁGÁÉRT

2

INTELLIGENS BIZTONSÁGI RENDSZER
A TELJES NYUGALOMÉRT.
Az élet kiszámíthatatlan. Ám a Camry Hybrid
mindenre felkészült, amit a közlekedés tartogathat
az Ön számára. A forgalmi helyzeteket jó előre felismerő,
forradalmian új vezetéssegítő technológiák teljes tárházát
kínáló Toyota Safety Sense alapáron jár az autóhoz,
hogy megóvja a bent ülőket. A biztonságos autózást
jelzőtábla‑felismerés, automatikus távfény‑vezérlés
és sávkövető asszisztens segíti, és megnyugtató
a tudat, hogy a vészhelyzeti kormányzási asszisztens
és a kereszteződés kanyarodási asszisztenssel kiegészített
ütközést megelőző biztonsági rendszer is kész bármikor
beavatkozni, ha veszély fenyegetne. A Camry Hybrid
intelligens biztonsági technológiái sosem pihennek:
figyelik az útjelzéseket, vagy éppen automatikusan
fékeznek parkolás közben, hogy Önt ne érje
kellemetlen meglepetés.
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BIZTONSÁG

1. VÉSZHELYZETI KORMÁNYZÁSI
ASSZISZTENSSEL ÉS KERESZTEZŐDÉS
KANYARODÁSI ASSZISZTENSSEL
TOVÁBBFEJLESZTETT ÜTKÖZÉST
MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI RENDSZER
Az ütközés előtti biztonsági rendszer
figyelmeztetéssel, fékrásegítéssel
vagy automatikus fékezéssel mérsékli
az ütközések esélyét vagy súlyosságát,
érzékelve az autókat, gyalogosokat
(nappal és éjszaka) és a kerékpárosokat
(csak nappal). A nappali vezetést két
új funkció is támogatja: a kereszteződés
kanyarodási asszisztens akkor
segít, amikor Ön bekanyarodik egy
útkereszteződésben, a vészhelyzeti
kormányzási asszisztens pedig megőrzi
az autó stabilitását, miközben egy
hirtelen kikerülő manővert
kell végrehajtania.
2. JELZŐTÁBLA‑FELISMERÉS
A rendszer figyeli az autó előtt
feltűnő jelzéseket, megjelenítve
a műszerfali színes TFT‑kijelzőn
az aktuális sebességkorlátozást
vagy az előzési tilalmat.
SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS
A forgalmi sáv közepén tartja
a járművet, és ha a Camry
elkezdene kisodródni a sávból,
automatikusan visszakormányozza
a helyes nyomvonalra.

A különféle biztonsági funkciók bemutatása szemléltetésre szolgál.
A biztonsági rendszereinkről szóló teljes körű tájékoztatásért
látogasson el honlapunkra.

INTELLIGENS ADAPTÍV
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
Ez a technológia egyesíti az adaptív
sebességtartó automatika
és a jelzőtábla‑felismerés
funkcióit, automatikusan tartva
a beállított tempót, és jelezve,
ha változik a sebességkorlátozás,
így Ön könnyen hozzáigazíthatja
az autó utazósebességét.
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COMFORT

Főbb jellemzők
— 17" könnyűfém keréktárcsák
— Helytakarékos pótkerék
— Bi‑LED fényszórók, halogén irányjelzővel,
fényszórómosóval
— LED nappali menetfény
— LED ködlámpák elöl
— Automata fényszóró magasságállítás
— Elektromos állítású, fűtött külső tükör
automatikus behajtással
— Színezett üvegek
— Fényezett ajtó díszcsík
— Sport futómű
— Kétzónás automata digitális légkondicionáló
nanoe légtisztító rendszerrel, pollenszűrő
— Toyota MM19 multimédia 7" érintőképernyővel,
DAB- digitális rádió vétel, audio csatlakozó USB,
6 hangszóró
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— Connectivity: Android Auto™ (korlátozott
elérhetőségű Magyarországon), Apple CarPlay*
— MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások
— TFT 7" kijelző a műszeregységben
— Fekete szövet ülésborítás
— Elektromosan állítható vezetőülés,
elektromosan állítható deréktámasz
— Bőr kormánykerék
— LED olvasólámpa elöl‑hátul
— Belépőfény: belső világítás, indítógomb,
kapaszkodók, első lábtér
— Szatén króm díszítés az ajtó belső részén
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Parkolásérzékelők elöl‑hátul
— Tolatókamera
— Elektromos ablakemelők elöl‑hátul
automata funkcióval
— Távirányítós központizár

— Nyomógombos motorindítás
— Esőérzékelős ablaktörlő
— Toyota Safety Sense 2,5 biztonsági rendszer:
Ütközést megelőző, automatikusan fékező
biztonsági rendszer (gyalogos felismeréssel
éjjel‑nappal, kerékpáros felismeréssel nappal)
(PCS), Adaptív radaros tempomat (ACC),
Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA),
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
kormányrásegítéssel (SC), Sávtartó automatika
kormányzási beavatkozással (LTA),
Automata távolsági fényszóró (AHB),
Vészhelyzeti kormányrásegítés,
Kereszteződésben szemből érkező járműre
figyelmeztetés és vészfékezés

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

FELSZERELTSÉG

HÁLÓMINTÁS DEKORÁCIÓS BETÉT
A dizájnerek a legapróbb részletekre
is odafigyeltek, amikor megalkották
a középkonzol díszítőelemét,
ami tökéletesen illik az utastér
modern hangulatához.
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FEKETE BŐR ÜLÉSKÁRPIT
A fekete bőrülések elegáns
halszálkamintája még
inkább kihangsúlyozza
az utastér kifinomultságát.
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FELSZERELTSÉG

COMFORT
BUSINESS

Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
— Fekete vagy bézs bőr ülésborítás
— Ajtó kartámasz puha szintetikus bőr borítás
— Ülésfűtés az első ülésekben
— Elektromos ülésállítás az első ülésekben
— Elektromos deréktámasz állítás az első ülésekben
— Hátsó kartámaszban pohártartók, fedéllel
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PRESTIGE

Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
— 18" sötétszürke csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (15 küllős)
— Intelligens kulcsrendszer, első ajtókon
— Toyota MM19 multimédia 9" érintőképernyővel
— DAB – digitális rádió vétel
— Toyota Go navigáció, Európa térképpel,
3D megjelenéssel, magyar nyelvű menüvel

— Connectivity: Android Auto™
(korlátozott elérhetőségű Magyarországon)
és Apple CarPlay*
— Küszöbborítás Camry márkajelzéssel
— Fekete szintetikus bőr ülésborítás
szövet betétekkel
— Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó üveg

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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FELSZERELTSÉG

FEKETE SZINTETIKUS BŐR ÜLÉSKÁRPIT
Ez a sportos és jó tartású ülés
a szövetkárpit kényelmét és a bőr
kellemes tapintását kínálja.
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TOYOTA MM19
A 9 colos érintőképernyőről rengeteg
új szolgáltatást érhet el, például a jobb
navigációt és a valós idejű frissítéseket.
A gyorsan reagáló kijelző menüjét olyan
ujjmozdulatokkal kezelheti, ahogy azt
a telefonján már megszokta.
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FELSZERELTSÉG

EXECUTIVE

Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
— 18" sötétszürke csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
— Elektromos állítású, fűtött, aszférikus külső
tükör automatikus behajtással
— Küszöbborítás Camry márkajelzéssel
— Holttérfigyelő rendszer (BSM)
— Keresztirányú forgalomra figyelmeztető
rendszer (RCTA)
— Parkolásérzékelő elöl és hátul,
automata fékezéssel (ICS)
— Bi‑LED fényszóró LED irányjelzővel
— LED ködlámpa elöl, LED hátsó lámpa
és irányjelző
— Toyota MM19 multimédia 9" érintőképernyővel

— DAB – digitális rádióvétel
— Toyota Touch® 2 with Go navigáció,
Európa térképpel, 3D megjelenéssel,
magyar nyelvű menüvel
— Connectivity: Android Auto™
(korlátozott elérhetőségű Magyarországon)
és Apple CarPlay*
— Vezeték nélküli telefon töltő
— Ajtó kartámasz puha szintetikus bőr borítás
— Fekete vagy bézs bőr ülésborítás
— Elektromos állítású kormányoszlop
— Elektromos állítású első ülések
— Elektromos állítású deréktámasz
az első ülésekben
— Ülésfűtés az első ülésekben
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

25

EXECUTIVE
VIP
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Főbb jellemzők (az Executive felszereltségen felül)
— Head Up Display – szélvédőre vetített információk
— Panoráma monitor – körkamerás rendszer
— Memóriacsomag: kormányoszlop állítás,
külső tükörállítás, vezetőülés állítás
— JBL prémium hangrendszer 9 hangszóróval
— Háromzónás automata digitális
légkondicionáló, hátsó kartámaszban
vezérlő panellel

— Ülésszellőztetés az első ülésekben
— Ülésfűtés elöl és hátul
— Elektromosan mozgatható árnyékoló hátul
— Elektromosan dönthető hátsó ülés
— Síalagút

FELSZERELTSÉG

HÁTSÓ KARTÁMASZ
A kartámaszba épített többfunkciós
panel segítségével a hátsó ülésen utazók
is hozzáférnek a zene, az ülésállítás
és a klíma beállításaihoz, sőt még a hátsó
árnyékolókat is innen kezelhetik.
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TARTOZÉKOK
STÍLUS
A Camry erőteljes kiállása
és lendületes vonalvezetése mindenütt
nagy benyomást tesz az emberekre.
Ám még ez is tovább fokozható
a gondosan összeválogatott stílusos
tartozékokkal, amitől az autó igazi
egyéniséggé válik.

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A Camry modern formavilágát még jobban
kihangsúlyozza ez a 17 colos, 10 küllős,
ezüstszínű keréktárcsa.
1

1. KILÉPŐ FÉNY
Az ajtó nyitásakor megvilágítja a helyet,
ahová Ön kilép – méghozzá egy ’CAMRY’
felirat kivetítésével.
2. MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBTAKARÓ
A világító logóval díszített küszöbborítás
nemcsak hatásos stíluselem, hanem
a karcolásoktól és horzsolásoktól
is megóvja a küszöb fényezését.
28
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TARTOZÉKOK

VÉDELEM
Óvja meg Toyotáját a mindennapok
megpróbáltatásaitól, és őrizze
meg eredeti állapotában
a Védelem Csomaggal!

KŐFELVERŐDÉSVÉDŐ A MOTORHÁZTETŐRE
Az autó elejére tökéletesen illeszkedő,
stílusosan sötétített elem távol tartja
a szélvédőtől a felfröccsenő vizet és latyakot,
vagy a felverődő kavicsokat.

1. CSOMAGTÉR TÁLCA
A csúszásgátló felülettel és magas peremmel
kialakított erős, fekete műanyag elem megvédi
a kárpitot a sártól és szennyeződésektől.
2. HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ LEMEZ
(ROZSDAMENTES ACÉL)
Nemcsak a csomagtér fényezését óvja,
hanem extra stíluselemként a Camry
dizájnját is tökéletesen kiegészíti.

1

SÁRFOGÓK
Az első és hátsó kerékjáratokhoz illeszkedő sárfogók
megakadályozzák, hogy a víz, a sár vagy a kavicsok
kárt tegyenek az autóban.
2

3

3. HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ FÓLIA
Ha diszkrétebb védelemre vágyik, válassza ezt
a strapabíró, méretre szabott öntapadó fóliát!
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TARTOZÉKOK
BIZTONSÁG
Ezekkel a tartozékokkal
megóvhatja autóját a téli időjárás
megpróbáltatásaitól.

1. 18" TÉLI KERÉKSZETT
A Toyota téli gumiabroncsai kiváló
tapadást biztosítanak a vizes, havas vagy
jeges útfelületen, jelentősen csökkentve
ezzel a féktávolságot, hogy Ön mindig
biztonságban autózhasson.

1
2

2. GUMIABRONCS‑TÁROLÓ ZSÁK
Megakadályozza, hogy a gumik
és a keréktárcsák tárolás
közben károsodjanak.
3. FEKETE TEXTIL SZŐNYEGEK
Stílusos védelem a kárpitok számára.
A vezetőoldali szőnyeget biztonsági rögzítés
tartja a helyén.
30

3

TARTOZÉKOK

TOYOTA PROTECT
Nincs szebb dolog egy vadonatúj
autó csillogásánál. A Toyota ProTect
egy forradalmian új megoldás arra,
hogy éveken át megőrizze járműve
újszerű állapotát – mindegy,
hogy autója új vagy használt.
A szokványos vaxoktól
és a modern polimer‑anyagoktól
eltérően a Toyota ProTect már
egyetlen használat után olyan
kerámiaréteget képez, ami öt éven
át garantált nyugalmat kínál Önnek.
1. KÁRPITVÉDELEM
Láthatatlan pajzzsal óvja az utastéri kárpitokat
a mindennapos szennyeződésektől.
Bármilyen anyag is kerül a kárpitozásra,
egyszerűen csak le kell onnan törölni.
2. KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA VÉDELEM
Hosszan tartó védelem a por, a kavicsok
és az időjárás viszontagságai ellen, hogy
a könnyűfém keréktárcsák mindig tiszták
és csillogók maradjanak.

1
2

3

3. KAROSSZÉRIA VÉDELEM
Kemény kerámia védőréteggel vonja
be a karosszériát, tökéletesen megvédve
azt a felpattanó kavicsoktól, a savas esőtől,
a sós latyaktól és az UV‑sugárzástól,
hogy az autó fényezése sok éven át hibátlan
maradjon. Ráadásul vízlepergető is,
így a víz nem húz csíkokat a festékrétegen.
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KAROSSZÉRIA
SZÍNEK

1. 040 Hófehér
2. 089 Platina gyöngyfehér*
3. 3U5 Érzéki vörös§
4. 1L5 Sötétszürke §
* Gyöngyház fényezés.
§
Metálfényezés.
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1

2

3

4

SZÍNEK

5

6

7

8

5. 1F7 Ultraezüst §
6. 218 Fekete gyöngyház§
7. 4X7 Grafit szürke §
8. 8W7 Kobalt kék §
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KERÉKTÁRCSÁK
ÉS
ÜLÉSBORÍTÁSOK

1. Fekete szövet ülésborítás
Alapfelszereltség a Comfort felszereltségnél
2. Fekete bőr ülésborítás
Alapfelszereltség az Executive felszereltségnél
3. Bézs bőr ülésborítás
Alapfelszereltség az Executive felszereltségnél
4. Fekete szövet és szintetikus bőr ülésborítás kobináció
Alapfelszereltség a Prestige felszereltségnél
1. 17" könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség a Comfort felszereltségnél
2. 18" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
Alapfelszereltség a Prestige és Executive felszereltségnél
3. 17" könnyűfém keréktárcsák
Tartozékként rendelhető minden felszereltséghez
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KERÉKTÁRCSÁK ÉS ÜLÉSBORÍTÁSOK

1

2

3
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MŰSZAKI ADATOK
Hybrid

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

2.5 l benzines Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Üzemanyag‑fogyasztás (az EC 2017/1153. direktíva alapján, kiegészítve az EC 2017/1231 direktívával)
Kombinált [l/100 km]

5,3–5,6

Alacsony sebességnél [l/100 km]

5,9–6,2

Közepes sebességnél [l/100 km]

4,7–4,9

Magas sebességnél [l/100 km]

4,7–5

Extra magas sebességnél [l/100 km]

5,9–6,3

Javasolt üzemanyag

95 vagy magasabb oktánszámú

Üzemanyagtartály térfogata [liter]

50

Széndioxid, CO2 (az EC 2017/1153. direktíva alapján, kiegészítve az EC 2017/1231 direktívával)
Kombinált [g/km]

119–127

Alacsony sebességnél [g/km]

134–141

Közepes sebességnél [g/km]

106–112

Magas sebességnél [g/km]

106–113

Extra magas sebességnél [g/km]

133–143

Kipufogógázok (az EC 2017/715. direktíva alapján, kiegészítve az EC 2018/1832AP direktívával)
Euro besorolás

EURO 6 AP

Szénmonoxid, CO [mg/km]

181,5

Szénhidrogének, THC [mg/km]

14,1

Szénhidrogének, NMHC [mg/km]

11,3

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

1,9

Részecskék [mg/km]

0,19

Elhaladási zaj [dB(A)]

67,0

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől bizonyosúj
járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új,
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag‑fogyasztás és a CO₂‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati
körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél. Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra,
és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC‑re lettek visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű EU‑szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem
egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását és a CO₂‑kibocsátását a vezetői
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés,
tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell
adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO₂‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
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MŰSZAKI ADATOK

Hybrid

MOTOR

2.5 l benzines Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Motor kódja

A25A‑FXS

Hengerek száma

4 henger, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC, VVT‑iE és VVT‑i vezérléssel

Üzemanyagellátó rendszer

D4‑S – Közvetlen és szívócső befecskendezés

Lökettérfogat [cm³] (cc)

2487

Furat × löket [mm × mm]

87,5 × 103,4

Sűrítési arány

14,0:1

Legnagyobb teljesítmény [LE]

178

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.]

131/5700

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

221/3600–5200

Legnagyobb teljesítmény [LE] – teljes hibrid rendszer

218

Legnagyobb teljesítmény [kW] – teljes hibrid rendszer

160

ELEKTROMOTOR

HIBRID AKKUMULÁTOR

Típus

Állandó mágneses, szinkron villanymotor

Típus

Nikkel‑metál‑hidrid

Legnagyobb teljesítmény [kW]

88

Névleges feszültség [V]

244,8

Legnagyobb nyomaték [Nm]

202

Akkumulátormodulok száma

34

Kapacitás (3 óra) [Amperóra]

6,5

Hybrid

TELJESÍTMÉNY

2.5 l benzines Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Végsebesség [km/óra]

180

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

8,5

FELFÜGGESZTÉS
Elöl

MacPherson rugóstag

Hátul

Dupla keresztlengőkaros

37

MŰSZAKI ADATOK
Hybrid

FÉKEK

2.5 l benzines Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Elöl

Hűtött tárcsafék, kétdugattyús féknyereg

Hátul

Tömör tárcsafék, egydugattyús féknyereg

TÖMEGEK ÉS VONTATÁS
Járműszerelvény megengedett össztömeg [kg]

2100

Saját tömeg [kg]

1595–1665

Fékezett vontatható tömeg [kg]

0

Fékezetlen vontatható tömeg [kg]

0

KÜLSŐ MÉRETEK

4‑ajtós

Hossz [mm]

4885

Szélesség [mm]

1840

Magasság [mm]

1445

Nyomtáv elöl [mm]

1580 / 1590*

Nyomtáv hátul [mm]

1605 / 1615*

Túlnyúlás elöl [mm]

975

Túlnyúlás hátul [mm]

1085

Tengelytáv [mm]

2825

BELSŐ MÉRETEK
Szélesség [mm]

1535

Magasság [mm]

1185
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MŰSZAKI ADATOK

CSOMAGTÉR

4‑ajtós

VDA csomagtartó térfogat, kalaptartóig, ülések a helyükön [liter]

500 § / 524

KORMÁNYZÁS
Fordulókör – gumin mérve [m]

11,4* / 11,6

KEREKEK

Hybrid Comfort

Hybrid Prestige

Hybrid Executive

17" könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)



–

–

18" sötétszürke csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (15 küllős)

–





Fekete felni közép













Helytakarékos pótkerék
 = Opcionális

−

= Nem elérhető

* Comfort

Executive

1445 mm

 = Alapfelszereltség

§

1580/1590* mm
1840 mm

1085 mm

2825 mm
4885 mm

975 mm

1605/1615* mm
1840 mm
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TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETCIKLUS‑TERVEZÉS

A Toyota túl akar lépni a zéró
környezeti hatáson, és még
tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat
hat kihívást tűzött ki maga elé,
amelyeket 2050‑re szeretne teljesíteni.
A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota
arra törekszik, hogy általuk pozitív
és fenntartható fejlődést alapozzon
meg a társadalommal együttműködve.

1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO₂‑kibocsátást a 2010‑es
szinthez képest. Hogy ezt elérjük,
erősítjük az alacsony vagy nulla
CO₂‑kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük
az ilyen autók népszerűségét.

Azon dolgozunk, hogy még inkább
környezetbarát autókat alkossunk,
ezért járműveinket folyamatosan
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes
életciklusuk során a lehető legcsekélyebb
hatást gyakorolják a környezetre.*

4. KIHÍVÁS

5. KIHÍVÁS

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban
elkezdtük gyűjteni az esővizet, Ezenkívül
víztisztító megoldásokat fejlesztettünk ki,
hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet,
vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk
a helyi ellátó hálózatba.

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás
kihívásain, aminek eredményeképpen
minden egyes Toyota Camry 95 százalékban
újrahasznosítható és újrahasználható.
Ezen felül új és innovatív módszereket ajánlunk
az életciklusuk végére ért járművek leadására.

ÚJ AUTÓ – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability, vagy keresse fel helyi
Toyota márkakereskedőjét.
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ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂‑KIBOCSÁTÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó
módszertanát megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland,
amelynek tanúsítványa szerint megfelel az ISO14040/14044 szabványnak.

3. KIHÍVÁS

GYÁRTÁS – NULLA CO₂‑KIBOCSÁTÁS
A CO₂‑kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat
használó technológiák fejlesztését.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk
még inkább energiatakarékos legyen,
ezért használjuk a megújuló energiaforrásokat
(nap- és szélenergia), valamint az alacsony
széndioxid‑kibocsátású energiát,
például a hidrogént.

6. KIHÍVÁS

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ
JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA
Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan
társadalom megteremtése, ahol az emberek
a természettel teljes harmóniában tud élni.

A Toyota Camry a legszigorúbb
minőségi előírások alapján készül
a franciaországi TMMF üzemben.
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TELJES NYUGALOM

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL
HIBRID SZERVIZ PROGRAM

ÁTFOGÓ GARANCIA

Az évente/15 000 kilométerenként
megújuló* (amelyik hamarabb bekövetkezik)
Hibrid Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi
10 éves koráig biztosítja a gondtalan autózást.

Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres
garancia § vonatkozik, ami bármilyen gyártási
hibára kiterjed.◊

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ
Autójának teljes átvizsgálása kétévente vagy
30 000 kilométerenként egyszer esedékes
(amelyik hamarabb bekövetkezik), míg évente
vagy 15 000 kilométeremként (amelyik hamarabb
bekövetkezik) egy köztes ellenőrzés szükséges.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása
során ügyeltünk arra, hogy az autó
karbantartása minél alacsonyabb
költséggel járjon.

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK
A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében
járművébe csak eredeti és megfelelő
alkatrészeket építünk be

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.

TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal
a gondossággal és figyelemmel tervezzük
és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsikat
is készítjük. Minden, az autóval együtt
megrendelt eredeti Toyota tartozékra
3 év garanciát kínálunk § .

TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen,
40 országban nyújtunk Toyota Eurocare
asszisztencia‑szolgáltatást 3 éven át**.

További információ:
https://www.toyota.hu/service-and-accessories/service-and-maintenance/index.json
* Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél.
§
Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
◊
A szolgáltatás fedezi a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe. 3 évre / korlátlan
futásteljesítményre érvényes garancia a gyártási hibából eredő fényezési hibákra és felületi korrózióra.
Minden új Toyota esetében (a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria
lemezeinek gyártási hibából vagy anyaghibából eredő átrozsdásodására.
** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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TOYOTA CAMRY
A LEGKIFINOMULTABB HIBRID
www.toyota.hu/camry

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervízek számára. Az autók karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható
színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek kis mértékben eltérhetnek a rendelhető modellektől, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central
Europe - Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2021. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében,
sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül.
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