CAMRY

WSTĘP

PEWNOŚĆ
PROWADZENIA
TOYOTA CAMRY HYBRID
W świecie pełnym niepewności i niepokoju potrzebujesz
samochodu, na którym można polegać. Samochodu,
który pozwala zobaczyć więcej i wyraźniej. Toyota Camry
Hybrid spełnia te wymagania, łącząc ponadczasową
stylistykę z innowacyjnymi technologiami. Dopracowany
napęd hybrydowy z silnikiem benzynowym o pojemności
2,5 litra wyróżnia się niezwykłymi właściwościami jezdnymi
dającymi wspaniałe poczucie panowania nad pojazdem.
Wygodne i przestronne wnętrze zapewnia najwyższy komfort
jazdy. Zajmij miejsce za kierownicą tego wyjątkowego sedana
i ruszaj w drogę.
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HYBRYDA

DYNAMICZNA
I OSZCZĘDNA
HYBRYDA
JAZDA Z OPTYMALNĄ WYDAJNOŚCIĄ
Elegancka Toyota Camry Hybrid łączy wysokie
osiągi z dużą oszczędnością paliwa i niską emisją CO₂.
Ten niezwykle komfortowy sedan zapewnia bardziej
ekologiczną jazdę bez rezygnacji z mocy i stylu.
To nowa klasa hybryd, która potrafi wcisnąć w fotel.
Cichy samoładujący elektryczny napęd hybrydowy
z silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 litra
rozwija wysoki moment obrotowy już od niskich
prędkości, a przy wyższych oferuje fenomenalną
moc. Dodać do tego należy znakomitą elastyczność
pozwalającą na dynamiczne przyspieszanie.
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DESIGN

PRZYKUWAJĄCA
WZROK
STYLISTYKA
ZAUFANIE JUŻ OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA
Toyota Camry Hybrid to sedan, w którym nie
ma miejsca na kompromisy. Samochód został
zaprojektowany zgodnie z typowym dla Toyoty
dążeniem do perfekcji. Elegancka, dynamiczna
sylwetka pojazdu wzbudza podziw wśród innych
użytkowników dróg. Nadwozie wyróżnia się
sztywnością, a nisko poprowadzona maska silnika
poprawia widoczność. Eleganckie kolory lakieru
przyciągają wzrok innych kierowców i przechodniów.
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DESIGN

MOC TKWIĄCA
W SZCZEGÓŁACH
STYLOWE DETALE TWORZĄCE SPÓJNĄ CAŁOŚĆ
Wystarczy jedno spojrzenie, by stwierdzić,
że Toyota Camry Hybrid nie jest zwykłym
sedanem. To zaprojektowany przez ekspertów
samochód, w którym każdy szczegół podkreśla
jego bezkompromisowość. Uwagę przyciąga
zmodyfikowany przedni pas z nowymi górnymi
i dolnymi sekcjami grilla, które optycznie poszerzają
przód i podkreślają dynamikę auta. Całości
dopełniają 17" lub 18" felgi aluminiowe i tylne światła
w technologii LED. Dzięki tym mocnym akcentom
Toyota Camry Hybrid emanuje elegancją.

GRILL PRZEDNI
Przeprojektowany grill podkreśla aerodynamiczny kształt samochodu.
Za sprawą tego elementu Toyota Camry Hybrid wydaje się niższa, szersza
i stabilniejsza.
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TYLNE ŚWIATŁA W TECHNOLOGII LED
Wyraziste tylne światła w technologii LED mają intrygujący kształt
i częściowo zachodzą na zderzak, co sprawia, że są widoczne nawet
po otwarciu klapy bagażnika.

STYLOWE FELGI
Piękne 17" felgi aluminiowe podkreślają luksusowy charakter wersji Comfort.
Dostępne w wersjach Prestige i Executive 18" szlifowane felgi w kolorze
ciemnoszarym dodają dynamizmu.
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WNĘTRZE

WYOSTRZAJĄCA
ZMYSŁY
PRZESTRZEŃ
KOMFORTOWY I STYLOWY KOKPIT
Wyrafinowane wnętrze Toyoty Camry Hybrid zapewnia
doskonałe wrażenia z jazdy. 7" lub 9" ekran dotykowy
systemu multimedialnego (dostępny w zależności od
wybranej wersji) z przejrzystym menu wydaje się zawieszony
w powietrzu, co tylko podkreśla przestronność kabiny.
Łatwiej jest obsługiwać na nim poszczególne funkcje,
w tym system nawigacji oraz interfejsy Apple CarPlay*
i Android Auto™. Usługi łączności Toyota Connected Car
gwarantują pełną kontrolę nad pojazdem**.

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
** W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację
Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi
systemami operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne
są na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.
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KOMFORT

RELAKSUJĄCY
KOMFORT
HARMONIJNE I FUNKCJONALNE WNĘTRZE
Toyota Camry Hybrid to najwyższej klasy
sedan zapewniający kierowcy i pasażerom
niezrównane poczucie komfortu. Przestronna
kabina i wygodne fotele pozwalają cieszyć się
każdą podróżą. Najwyższej jakości materiały
podkreślają wysmakowany charakter auta.
Bardzo pojemny bagażnik pozwala zabrać
ze sobą wszystko, czego potrzebujesz.
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BEZPIECZEŃSTWO

TECHNOLOGIE
POPRAWIAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO

1. UKŁAD WCZESNEGO REAGOWANIA
W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA (PCS)
Z SYSTEMEM WYKRYWANIA PIESZYCH
I ROWERZYSTÓW
Układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS) wykorzystuje
alarm, asystenta hamowania lub
układ automatycznego hamowania
do ograniczania prawdopodobieństwa
i siły kolizji. Potrafi wykrywać inne
samochody, pieszych (w dzień i w nocy)
oraz rowerzystów (tylko w dzień).

2

2. UKŁAD ROZPOZNAWANIA
ZNAKÓW DROGOWYCH (RSA)
Monitoruje drogę przed pojazdem
i wyświetla informacje o mijanych
ograniczeniach prędkości
czy zakazach.

INTELIGENTNE SYSTEMY
ZAPEWNIAJĄCE PEŁNY SPOKÓJ
Życie bywa nieprzewidywalne, jednak z Toyotą
Camry Hybrid już nic Cię nie zaskoczy na drodze.
Standardowe wyposażenie tego modelu stanowią
systemy Toyota Safety Sense – rewolucyjne
technologie wspomagające kierowcę i chroniące
innych uczestników ruchu. Z takimi rozwiązaniami,
jak układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),
automatyczne światła drogowe (AHB), asystent
utrzymania pasa ruchu (LTA), układ wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
czy układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach,
będziesz przygotowany na wszystko.

ASYSTENT UTRZYMANIA
PASA RUCHU (LTA)
Pomaga w utrzymaniu pojazdu pośrodku
pasa ruchu. Jeżeli samochód zacznie
zmieniać tor jazdy bez wiedzy kierowcy,
układ kierowniczy ze wspomaganiem
dokona odpowiedniej korekty.

1

Więcej informacji na temat układów bezpieczeństwa znajdziesz na stronie:
https://www.toyota.pl/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense
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INTELIGENTNY TEMPOMAT
ADAPTACYJNY (IACC)
Z FUNKCJĄ REDUKCJI PRĘDKOŚCI
W ZAKRĘTACH
Ta technologia stanowi połączenie
adaptacyjnego tempomatu
z układem rozpoznawania znaków
drogowych. Automatycznie utrzymuje
zaprogramowaną prędkość jazdy
i ostrzega o przekroczeniu limitów
prędkości, podpowiadając kierowcy,
kiedy powinien zwolnić, a kiedy może
znów przyspieszyć.
15

WERSJE WYPOSAŻENIA

COMFORT

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
— 17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17
— Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay*
— Światła główne w technologii LED (Bi-LED)
— Tapicerka materiałowa
— Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów
— Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
— Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

— Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
z funkcją redukcji prędkości w zakrętach
— Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
— Technologia oczyszczania i nawilżania
powietrza Nanoe™
Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:
— Pakiet Business

DOPRACOWANE DETALE
Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz
boczków drzwiowych Satin Chrome dodają
wnętrzu charakteru.

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

COMFORT
Z PAKIETEM
BUSINESS

Elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort):
— Fotel pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń z elektryczną
regulacją w ośmiu kierunkach
— Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela pasażera
w pierwszym rzędzie siedzeń
— Podgrzewane fotele przednie
— Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)
— Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika
przedniego skórą syntetyczną

CZARNE FOTELE
Tapicerka skórzana w kolorze czarnym
(skóra naturalna i syntetyczna) zwiększa komfort jazdy.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

PRESTIGE

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort):
— 18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18
— Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna)
z elementami materiału
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
— System multimedialny Toyota Touch® 2
z kolorowym ekranem dotykowym (9")
— Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO
w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map
— Przyciemniane szyby tylne

WYGODNE FOTELE
Wyrafinowany charakter wnętrza podkreślają
elektrycznie regulowane fotele przednie
wykończone skórzaną tapicerką (skóra syntetyczna)
z elementami materiału.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

EXECUTIVE

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Prestige):
— Tapicerka skórzana (skóra naturalna
i syntetyczna)
— Podgrzewane fotele przednie
— Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch
płaszczyznach
— System monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM)

— Podgrzewana kierownica
— Manetki zmiany biegów przy kierownicy
— Układ detekcji przeszkód (ICS)
— System ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
z funkcją hamowania
— Stacja do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej

TOYOTA TOUCH® 2
9" kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego Toyota Touch® 2
zapewnia intuicyjną obsługę.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PAKIET PROTECTION
Pakiet Protection będzie chronił
Twoją Toyotę podczas codziennego
użytkowania i pomoże zachować
jej nieskazitelny wygląd.

PAKIET LIGHT
Mocna sylwetka i opływowe kształty
sprawiają, że Toyota Camry Hybrid
imponuje wyglądem. Podkreśl
indywidualny charakter pojazdu,
wybierając dodatki wchodzące
w skład Pakietu Light.

FELGI ALUMINIOWE
Eleganckie 17" srebrne felgi aluminiowe podkreślają
nowoczesną stylistykę Toyoty Camry Hybrid.

1

TYLNY SPOJLER
Oryginalny spojler Toyoty zmniejsza opór
powietrza i poprawia aerodynamikę.

2

DEFLEKTOR MASKI SILNIKA
Chroni przednią szybę przed rozbryzgami,
błotem i drobnymi kamykami.

1. D
 YWANIKI GUMOWE
Z PODWYŻSZONYM BRZEGIEM
Zabezpieczają wnętrze auta przed
błotem i brudem.

1. OŚWIETLENIE POWITALNE W DRZWIACH
Oświetlenie powitalne w drzwiach pokazujące
logo CAMRY ułatwia wsiadanie i wysiadanie
z samochodu nocą.

2. OCHRONNA LISTWA NA TYLNY ZDERZAK
Chroni lakier samochodu przed zarysowaniami
podczas wkładania lub wyjmowania
nieporęcznych przedmiotów z bagażnika.

2. PODŚWIETLANE LISTWY PROGOWE
Podświetlane listwy progowe dodają
stylu, a jednocześnie chronią lakier przed
zarysowaniami i zadrapaniami.

3. OSŁONY PRZECIWBŁOTNE
Dopasowane do przednich i tylnych nadkoli
osłony chronią dolne partie nadwozia przed
brudem z kałuż i błota oraz drobnymi kamykami.

24
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

TOYOTA PROTECT
Toyota ProTect to rewolucyjny sposób
nadania samochodowi wyglądu
prosto z salonu. W przeciwieństwie
do tradycyjnych wosków
i zaawansowanych polimerowych
uszczelniaczy już jednokrotna aplikacja
powłoki ceramicznej Toyota ProTect
zabezpiecza nadwozie na 5 lat.

PAKIET WINTER
Pakiet Winter chroni samochód
i felgi aluminiowe podczas jazdy
w niekorzystnych zimowych warunkach.

1. 18" KOŁA ZIMOWE
Koła zimowe Toyoty zapewniają doskonałą
przyczepność na mokrej, zaśnieżonej
i oblodzonej nawierzchni. Znacząco skracają
dystans hamowania w trudnych warunkach,
podnosząc bezpieczeństwo jazdy.
2. SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA
W OPONACH (TPMS)
Kontroluje ciśnienie w każdym kole
i ostrzega o jego spadku poniżej
zaprogramowanego poziomu.
3. POKROWCE NA KOŁA
Chronią koła i opony przed uszkodzeniem
w czasie przechowywania.
4. CZARNE DYWANIKI TEKSTYLNE
Eleganckie zabezpieczenie wykładziny podłogi
w kabinie. Mocowania utrzymują dywanik
kierowcy na swoim miejscu.
26
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1. WNĘTRZE POJAZDU
Niewidoczna tarcza chroniąca materiały tekstylne
we wnętrzu przed codziennymi zabrudzeniami.
Tapicerkę wystarczy lekko przetrzeć, aby usunąć
ewentualne zanieczyszczenia.

1
2

3

2. FELGI ALUMINIOWE
Zadbaj o ochronę oraz czystość felg aluminiowych,
stosując trwały środek przeciwko osadzaniu się
pyłu z klocków hamulcowych oraz brudu
i błota z drogi.
3. KAROSERIA
Zabezpiecz nadwozie ceramiczną utwardzaną
powłoką, która zapewni lakierowi najwyższą
ochronę przed błotem, deszczem,
solą drogową i promieniami UV.
27

KOLORY

KOLORY

1. 040 Pure White, lakier podstawowy
2. 089 Platinum Pearl White, lakier perłowy
3. 3U5 Imperial Red, lakier specjalny
4. 1L5 Precious Metal, lakier metalizowany
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5. 1F7 Silver Diamond, lakier metalizowany
6. 218 Attitude Black, lakier metalizowany
7. 4X7 Graphite Bronze, lakier metalizowany
8. 8W7 Dark Blue, lakier metalizowany
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FELGI
I TAPICERKI

FELGI I TAPICERKI

1

1

3

4

2

2

1. Tapicerka materiałowa

Standard w wersji Comfort

2. Tapicerka skórzana w kolorze czarnym
(skóra naturalna i syntetyczna)

3

Standard w wersjach
Comfort z Pakietem Business i Executive

3. Tapicerka skórzana w kolorze beżowym
(skóra naturalna i syntetyczna)
Standard w wersjach
Comfort z Pakietem Business i Executive

4. Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna)
z elementami materiału
Standard w wersji Prestige

1. 17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17
Standard w wersji Comfort

2. 18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18
Standard w wersjach Prestige i Executive

3. 17" felgi aluminiowe
Opcja
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DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA
(UE 715/2007 Z PÓŹN. ZM. I AKTAMI WYKONAWCZYMI)

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT

OSIĄGI

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT

Średnio [l/100 km]

5,3–5,6

Maksymalna prędkość [km/h]

180

Zalecane paliwo

benzyna bezołowiowa 95 lub więcej

0–100 km/h [s]

8,3

Pojemność zbiornika paliwa [l]

50

Promień zawracania [m]

6,1–6,2

Średnia emisja CO2 [g/km]

120–127

Norma emisji spalin

EURO 6AP (WLTP)

SILNIK SPALINOWY
Kod silnika

A25A-FXS

Liczba i układ cylindrów

4, rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy VVT-iE z VVT-i DOHC

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3]

2487

Średnica × skok [mm × mm]

87,5 × 103,4

Stopień sprężania

14,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

178 (131)/5700

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

221/3600–5200

ZAWIESZENIE
Przód

kolumny MacPhersona

Tył

podwójne wahacze

HAMULCE
Przód

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe

SILNIK ELEKTRYCZNY
Maksymalna moc [KM (kW)]

120 (88)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

202

UKŁAD HYBRYDOWY
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

32

218 (160)
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DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
MASY

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT

Masa całkowita pojazdu [kg]

2100

Masa własna [kg] min.–maks.

1595–1665

Długość [mm]

4885

Szerokość [mm]

1840

Wysokość [mm]

1445

Rozstaw kół z przodu [mm]

1580/1590 (z 17" kołami)

Rozstaw kół z tyłu [mm]

1605/1615 (z 17" kołami)

Zwis przedni [mm]

975

Zwis tylny [mm]

1085

Rozstaw osi [mm]

2825

1445 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY WNĘTRZA
Szerokość [mm]

1535

Wysokość [mm]

1185

1840 mm

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA
Pojemność bagażnika [l]

1580–1590 mm

1085 mm

2825 mm
4885 mm

975 mm

1605–1615 mm
1840 mm

524*

e-CVT = bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
* W wersji Executive z Pakietem VIP pojemność bagażnika wynosi 500 l.
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WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Comfort

Prestige

Executive

OŚWIETLENIE

Comfort

Prestige

Executive

Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców







Światła do jazdy dziennej w technologii LED







Podgrzewane lusterka zewnętrzne







Światła główne w technologii LED (Bi-LED)







Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne







Automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich







Automatycznie składane lusterka zewnętrzne







Spryskiwacze przednich świateł







Podgrzewana kierownica

–

–



Tylne światła stopu oraz pozycyjne w technologii LED





–

Manetki zmiany biegów przy kierownicy

–

–



Tylne światła w technologii LED

–

–



Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne







Światła przeciwmgielne w technologii LED







STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Comfort

Prestige

Executive

Lakierowane klamki zewnętrzne







Lakierowane lusterka zewnętrzne







Gniazdo 12 V w konsoli centralnej







Centralny zamek sterowany zdalnie







Zdalnie otwierane drzwi bagażnika







Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych







Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach





–

Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach

–

–



Komputer pokładowy







Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) z funkcją redukcji prędkości w zakrętach







Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)







Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™







Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń







Kamera cofania z liniami pomocniczymi







Przednie i tylne czujniki parkowania (narożne, 2-sensorowe)





–

Przednie i tylne czujniki parkowania

–

–



Uruchamianie silnika przyciskiem







System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

–





Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–

–



 = Standard
40

 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych







Chromowana listwa okienna







Chromowane listwy drzwi







Przyciemniane szyby tylne

–





Dolny przedni grill w kolorze czarnym





–

Dolny przedni grill w kolorze Dark Grey

–

–



Srebrne wykończenie boków dolnego przedniego grilla





–

Chromowane wykończenie boków dolnego przedniego grilla

–

–



Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)







– = Niedostępne
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WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE
KOŁA I OPONY

Comfort

Prestige

Executive

SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI

Comfort

Prestige

Executive

Zapasowe koło dojazdowe







Port USB w konsoli środkowej







17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17



–

–

2 porty USB dla pasażerów z tyłu







18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18

–





System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem







Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")







System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7")



–

–









WYGLĄD WNĘTRZA

Comfort

Prestige

Executive

Kierownica obszyta skórą

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (9")

–







Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map









Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz boczków drzwiowych Satin Chrome

Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay*













Wykończenie górnej części deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe











–

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze Dark Wood

–

–

System audio z 6 głośnikami









Ozdobne nakładki progowe przednie z logo Camry

–

Usługi łączności Toyota Connected Car¹











Dywaniki welurowe







FOTELE

Comfort

Prestige

Executive

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40







Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach







Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy







Fotel pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń z manualną regulacją w sześciu kierunkach



–

–

Fotel pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach







Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń







Podgrzewane fotele przednie



–



Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń







Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika przedniego skórą syntetyczną







Tapicerka materiałowa



–

–

Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna) z elementami materiału

–



–

Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)



–



 = Standard
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 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

– = Niedostępne

¹ W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi systemami
operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Comfort

Prestige

Executive

DODATKOWA OCHRONA

Comfort

Prestige

Executive

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)







Immobilizer







Selektor trybów jazdy







Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół







Automatyczne światła drogowe (AHB)







Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu







PAKIETY WYPOSAŻENIA

Comfort

Prestige

Executive

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

–

–



Pakiet Light: oświetlenie powitalne w drzwiach, podświetlane listwy progowe







System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)







Pakiet Cargo: ochrona podłogi bagażnika, pionowa siatka cargo







Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci







Pakiet Protection: Ddywaniki gumowe z podwyższonym brzegiem, ochronna listwa
na tylny zderzak, komplet przednich i tylnych osłon przeciwbłotnych







Pakiet Business: fotel pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń z elektryczną regulacją
w ośmiu kierunkach, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela pasażera
w pierwszym rzędzie siedzeń, podgrzewane fotele przednie, tapicerka skórzana
(skóra naturalna i syntetyczna), wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika
przedniego skórą syntetyczną



–

–

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

Comfort

Prestige

Executive

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map



–

–

Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy:
system z rozproszoną architekturą, wykorzystujący dodatkowe moduły blokad oraz
obsługiwany za pomocą pilota FLASH







Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA







Toyota Car Care – zestaw oryginalnych kosmetyków samochodowych







Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera







Kurtyny powietrzne







Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy







Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera







System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)







Układ detekcji przeszkód (ICS)

–

–



Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu







Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)







Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów







Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach







Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia







Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)







System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania

–

–



Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)







Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa







System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)







Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC)







Elektryczny hamulec postojowy (EHB)







System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)







 = Standard
44

 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

– = Niedostępne
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Program Partnerski Toyota More
KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który jest
oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.

Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego
programu punktowego. To świat idealnie
dostosowany do Twoich potrzeb – pełen
wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji specjalnych
oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą
łatwością i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy
samochód lub usługi serwisowe to tylko część
z wielu innych możliwości. Szczegóły znajdziesz
na stronie internetowej www.toyotamore.pl:

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając
auto w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty
na rabat na nowy samochód.

• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.
Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.
42

– zadzwoń na infolinię

0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie

www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.
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TOYOTA FLEET MOBILITY

TOYOTA
JAKO PARTNER
FLOTOWY
W Toyocie wiemy, że własny biznes to nigdy nie jest
tylko zwykła praca. To styl życia, to pasja i sposób
komunikowania się ze światem. Właśnie dlatego
stworzyliśmy całą gamę godnych zaufania pojazdów
dla firm. Wytypowani dilerzy Toyota Professional
pomogą Ci utrzymać się w ruchu, oferując szeroką
gamę usług opracowanych z myślą Twoich
potrzebach. Toyota Professional zapewni Ci
wsparcie i zagwarantuje zupełny spokój.
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ODBIÓR POJAZDU DO SERWISU
I ZWROT DO KLIENTA
Jeżeli Twoja Toyota wymaga naprawy, odbierzemy
ją i zwrócimy, żebyś nie musiał przerywać swojej
pracy. Po prostu.

SERWIS EKSPRESOWY
Czas to pieniądz, dlatego też gwarantujemy
wykonanie planowych usług serwisowych
i obsługi technicznej w 60 minut.

WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA
Zajmiemy się Twoim samochodem wtedy,
kiedy nie potrzebujesz go w swojej firmie,
dostosowując godziny pracy do Twoich potrzeb.

SZYBKIE USŁUGI
Niektóre rzeczy po prostu nie mogą czekać,
dlatego stworzyliśmy szybki serwis na potrzeby
pilnych napraw. Naprawdę nie da się szybciej.

ASSISTANCE NA DRODZE
Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jesteś sam: nasza
pomoc drogowa obejmuje warsztaty mobilne
i naprawy pojazdów, abyś mógł jak najszybciej
powrócić do pracy.

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Potrzebujesz pojazdu, kiedy zajmujemy się Twoim?
Nasza flota samochodów zastępczych czeka
na Ciebie.
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TOYOTA I ŚRODOWISKO – SPOKÓJ UMYSŁU

EKOLOGICZNE
WYZWANIE
TOYOTA 2050
I POLITYKA
CYKLU ŻYCIA
PRODUKTÓW
W Toyocie naszym celem jest coś więcej
niż zredukowanie do zera naszego
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Chcemy, żeby otaczający
nas świat był coraz lepszy. Aby to
osiągnąć, postawiliśmy przed sobą
sześć wyzwań, które chcemy zrealizować
do 2050 r. Każde z nich jest niezwykle
trudne do spełnienia, ale jesteśmy
zdeterminowani, aby pozytywnie
i w sposób zrównoważony wpływać
na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat
Ekologicznego wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
46

WYZWANIE 1

WYZWANIE 2

WYZWANIE 3

ZEROWA EMISJA CO₂ W NOWYCH POJAZDACH
Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji CO₂
w produkowanych przez nas samochodach o 90%
(w porównaniu z wartościami z 2010 roku).
Aby osiągnąć ten cel, będziemy promować
tworzenie pojazdów, które produkują mniej spalin
lub charakteryzują się zerową emisją dwutlenku
węgla, a także zrobimy co w naszej mocy, aby ich
popularność wzrastała.

ZEROWA EMISJA CO₂ PRZEZ CAŁY CYKL
ŻYCIA PRODUKTU
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny
naszych samochodów, aby mieć pewność,
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ
na środowisko jest możliwie najmniejszy¹.

ZEROWA EMISJA CO₂ W NASZYCH ZAKŁADACH
Aby zmniejszyć poziom emisji CO₂ w naszych zakładach
produkcyjnych, skupiamy się na udoskonalaniu
wykorzystywanych technologii oraz przejściu na
alternatywne źródła energii. Dołożymy wszelkich
starań, aby nasze zakłady były bardziej ekonomiczne
pod względem zużycia energii, a także zaczniemy
wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak energia
słoneczna i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak
na przykład energia wodorowa.

WYZWANIE 4

WYZWANIE 5

WYZWANIE 6

MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA
ZUŻYCIA WODY
Aby zminimalizować zużycie wody, w naszych
zakładach produkcyjnych rozpoczęliśmy
proces gromadzenia deszczówki. Dodatkowo
opracowaliśmy metody oczyszczania, dzięki
którym możemy ponownie użyć wykorzystaną
wcześniej wodę lub bezpiecznie odprowadzić ją
do lokalnej sieci.

SYSTEMÓW PRODUKCJI OPARTYCH
NA ODZYSKU SUROWCÓW Z ODPADÓW
Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie
przetwarzać wykorzystywane materiały.
Dzięki temu dzisiaj 95% Twojej Camry może zostać
wykorzystane ponownie i nadaje się do odzysku.
Ponadto oferujemy innowacyjne sposoby zwrotu
starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI
W ZGODZIE Z NATURĄ
Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie z naturą,
organizujemy akcje dolesiania i sadzenia drzew,
prowadzimy ekologiczne projekty miejskie i inne
inicjatywy, zarówno w naszych zakładach, jak i poza
nimi. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa,
w którym człowiek i natura żyją w harmonii.

1 Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana w naszych autach
osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV Rheinland, a jej zgodność z normą
ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

CAŁKOWITY
SPOKÓJ UMYSŁU
Z TOYOTĄ
PROGRAM SERWISOWY TOYOTA HYBRID
Z radością obejmujemy Twoje auto ochroną
w postaci przeglądów akumulatora dla aut
z napędem hybrydowym, dokonywanych
co roku lub po przebyciu 15 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
na okres do 10 lat od daty rejestracji.
SERWIS JAKOŚCI TOYOTY
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy.
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić
przegląd częściowy.
NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA TOYOTY
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane
tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania.
ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie
oryginalne i zatwierdzone części, dzięki temu
możesz mieć pewność najwyższej jakości Toyoty.

KOMPLEKSOWA GWARANCJA
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat lub
100 000 km2.
LEPSZE ZABEZPIECZENIA
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm
ubezpieczeniowych.
TOYOTA EUROCARE
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni
program pomocy drogowej Toyota Eurocare,
który działa w 44 krajach Europy.
ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją3.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony
Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/

2 W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja
obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta
powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każde nowe auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią gwarancję antykorozyjną
(nie dotyczy samochodów użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje usterki spowodowane korozją
wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.
3 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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TOYOTA CAMRY
HYBRYDA NA JNOWSZEJ GENER AC JI

TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte
na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności
zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona
przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
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