
 TOYOTA  
 CAMRY
ROK MODELOWY 2023
ROK PRODUKCJI 2023 

+ +

PROMOCYJNE 
FINANSOWANIE

2 116
RATA DLA CIEBIEb JUŻ OD

1 720
RATA DLA FIRMYª JUŻ OD

PLN/MC 
BRUTTO

PLN/MC 
NETTO

182 900
CENA OD

PLN

RABAT NA DOWOLNIE  
WYBRANE AKCESORIA

1 000 PLN

SPECJALNA OFERTA
AKCESORYJNA

DO 14 500 PLN

ATRAKCYJNY 
RABAT

KORZYŚĆ NA ZABEZPIECZENIACH 
ANTYKRADZIEŻOWYCH

NAWET DO 2 800 PLN
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– 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)

– Klimatyzacja automatyczna 
(dwustrefowa) 

– Technologia oczyszczania  
i nawilżania powietrza Nanoe™

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

Dostępne opcjonalne  
pakiety wyposażenia:
Pakiet Business

Wybrane elementy wyposażenia standardowego

COMFORT

Wybrane elementy wyposażenia standardowego  
(dodatkowe względem wersji Comfort)

PRESTIGE 

Wybrane elementy wyposażenia standardowego  
(dodatkowe względem wersji Prestige)

EXECUTIVE

– 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

– 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  
z automatycznym hamowaniem (RCTAB)

– Stacja do bezprzewodowego ładowania 
telefonu w konsoli centralnej 

Dostępne opcjonalne  
pakiety wyposażenia:
Pakiet VIP

POZNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA TOYOTY CAMRY 

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.

182 900 PLN

BRUTTO JUŻ OD:

1 720
NETTO JUŻ OD:

Rata Leasingu KINTO ONEª

PLN/MC

190 900 PLN

BRUTTO JUŻ OD:

1 866
NETTO JUŻ OD:

Rata Leasingu KINTO ONEª

PLN/MC

203 900 PLN

BRUTTO JUŻ OD:

1 988
NETTO JUŻ OD:

Rata Leasingu KINTO ONEª

PLN/MC



WERSJA EXECUTIVE
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT

Auto stworzone dla kierowcy  
z najnowocześniejszymi systemami  
i nową jednostką napędową.

Korzystna inwestycja flotowa: wysokie 
wartości rezydualne (RV) i niskie koszty 
całkowite TCO.

Klasyka zdefiniowana na nowo dzięki 
wyrazistym przetłoczeniom linii bocznej 
i metalicznej szarości grilla.
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA POLECANĄ KONFIGURACJĘ

PLN

Wersja Executive 
2.5 Hybrid Dynamic Force  
218 KM e-CVT

203 900
CENA BRUTTO 

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

1 988
NETTO

Jeśli interesują Cię powyższe propozycje, skontaktuj się ze sprzedawcą.  
Jeśli wolisz szukać dalej, wybierz inną wersję i dopasuj Toyotę Camry do swoich potrzeb.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

PLN1 000
RABAT

Aktywuj aplikację MyT i otrzymaj dodatkowo 
rabat na dowolnie wybrane akcesoria. 

Prezentowana cena dotyczy auta z lakierem podstawowym 040 Pure White, 
który jest dostępny bez dopłaty.
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Nadwozie Sedan Comfort Prestige Executive

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT 182 900 190 900 203 900

Rok modelowy: 2023. Rok produkcji: 2023

Skrzynia biegów: e-CVT – bezstopniowa automatyczna.
* Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów.

Cennik obowiązuje od 7 marca 2023 r.*

SPRAWDŹ CENY BRUTTO (PLN)

Wybierz Toyotę Camry  
i zyskaj Ekobonus  
w wysokości 7,3%. Więcej 
szczegółów na stronie  
www.toyota.pl oraz  
u Dilerów Toyoty.

Ponad 20 mln sprzedanych  
hybryd Toyoty na całym świecie

Nawet do 10 lat gwarancji  
na akumulator hybrydowy¹

Oszczędności na paliwie  po wybraniu 
silnika 2.5 Hybrid Dynamic Force  
218 KM e-CVT²

Bezawaryjność i mniejsza liczba części 
narażonych na zużycie

Wygodna bezstopniowa automatyczna 
przekładnia w standardzie

Średnie zużycie paliwa Toyoty Camry 
Hybrid to zaledwie 5,3–5,6 l/100 km

20 mln 5,3 l/100 km 10 lat

BEZAWARYJNOŚĆ SKRZYNIA e-CVT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ

15 498 PLN



5

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEGO FINANSOWANIA

Kalkulacje rat finansowych
Leasing KINTO ONE  

(PLN/mc netto)ª
Leasing Konsumencki KINTO ONE 

(PLN/mc brutto)b

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT Comfort 1 720 2 116

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT  
Comfort + Business 1 863 2 291

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT Prestige 1 866 2 295

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT Executive 1 988 2 445

NIŻSZE  
RATY  
DLA 
TOYOTY
CAMRY

PLN/MC PLN/MC 

Rata Leasingu KINTO ONEª Rata Leasingu Konsumenckiego 
KINTO ONEb

1 720 2 116

SPRAWDŹ, NA CZYM POLEGA  
LEASING NIŻSZYCH RAT I LEASING KONSUMENCKI

MASZ KOMFORT UŻYTKOWANIA AUTA 
BEZ KONIECZNOŚCI JEGO ZAKUPU

DOPASOWUJESZ WARUNKI 
UMOWY DO WŁASNYCH POTRZEB

PONOSISZ NISKIE  
KOSZTY EKSPLOATACJI AUTA

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?

Wymieniasz samochód 
nawet co 2 lata.

REGULARNA
WYMIANA AUTA

Samodzielnie decydujesz,  
jak chcesz zakończyć umowę.

ELASTYCZNOŚĆ

Nie obciążasz budżetu 
firmowego lub prywatnego.

NISKA RATA

Możesz przeznaczyć pozostałe 
środki na inne cele.

NISKA WPŁATA 
WŁASNA

Na początku decydujesz o wysokości 
wpłaty wstępnej i określasz czas 
trwania umowy.

WYBIERASZWYBIERASZ01
Spłacasz jedynie kwotę utraty wartości auta 
w niskiej racie miesięcznej.

KORZYSTASZKORZYSTASZ02
Na zakończenie możesz wymienić auto  
na nowe, przedłużyć jego finansowanie  
lub wykupić.

WYMIENIASZWYMIENIASZ03
JAK TO DZIAŁA?



3U5 Imperial Red
lakier specjalny  
4 400 PLN
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WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

WYBIERZ FELGI I TAPICERKI

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

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

Tapicerka materiałowa 
Standard w wersji Comfort 

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

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

1L5 Precious Metal 
lakier metalizowany  
4 400 PLN

4X7 Graphite Bronze
lakier metalizowany  
2 900 PLN

1F7 Silver Diamond
lakier metalizowany  
2 900 PLN

218 Attitude Black 
lakier metalizowany  
2 900 PLN

8W7 Dark Blue 
lakier metalizowany  
2 900 PLN

089 Platinum White Pearl
lakier perłowy  
4 400 PLN

040 Pure White
lakier podstawowy  
bez dopłaty

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

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



Najniższa cena  
z ostatnich 30 dni – 0 PLN

– Rolety bocznych szyb tylnych regulowane ręcznie
– Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby
– Pamięć ustawień lusterek zewnętrznych
– Opuszczające się lusterka podczas cofania
– Pamięć ustawień kolumny kierownicy
– Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa)
–  Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni  

(PVM)
– Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)
– Pamięć ustawień fotela kierowcy 
 

–  Elektrycznie regulowany stopień pochylenia foteli  
w drugim rzędzie siedzeń

– Wentylowane fotele przednie
– Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie
–  Podłokietnik tylny z możliwością sterowania radiem, elektrycznym 

pochyleniem tylnych foteli, regulacji temperatury klimatyzacji  
oraz rolety tylnej szyby

–  Otwór w tylnej kanapie umożliwiający przewożenie nart
– System Premium Audio JBL z 9 głośnikami (w tym z subwooferem)

Po wybraniu Pakietu VIP tylna kanapa nie będzie składana ani dzielona  
w proporcji 60:40.

–  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
–  Przyciemniane szyby tylne

PAKIET VIP
18 000 PLN
dostępny dla wersji: Executive
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DODAJ OPCJONALNE PAKIETY WYPOSAŻENIA 

PAKIET BUSINESS 
10 000 PLN
dostępny dla wersji: Comfort

gratis dla wszystkich wersji

Ochrona podłogi bagażnika, pionowa siatka cargo

PAKIET CARGO 
900 PLN      0 PLN
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KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH 18"
7 900 PLN

18" felgi aluminiowe, opony Nokian Snowproof

dostępny dla wszystkich wersji dostępna dla wersji: Comfort

dostępny dla wszystkich wersji 

Oświetlenie powitalne w drzwiach, podświetlane listwy progowe Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim  
z 3-letnią darmową aktualizacją map

PAKIET LIGHT 
3 500 PLN      1 900 PLN

NAWIGACJA 
4 000 PLN

ROZWAŻ AKCESORIA I OPCJE DODATKOWE

RABAT 1 000 PLN
Aktywuj aplikację MyT i otrzymaj rabat w wysokości 1 000 PLN na akcesoria lub komplet kół zimowych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

Pozostałe opcje i akcesoria dostępne dla wersji wyposażenia Comfort Prestige Executive

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

cena katalogowa 2 490 PLN 2 490 PLN 2 490 PLN

cena promocyjna 690 PLN 690 PLN 690 PLN

najniższa cena z ostatnich 30 dni 490 PLN 490 PLN 490 PLN

Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

cena katalogowa 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN 

cena promocyjna 0 PLN 0 PLN 0 PLN

najniższa cena z ostatnich 30 dni 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Toyota Car Care – zestaw oryginalnych  
kosmetyków samochodowych 180 PLN 180 PLN 180 PLN

Najniższa cena  
z ostatnich 30 dni – 1 900 PLN
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Komfort i funkcjonalność Comfort Prestige Executive
Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Rolety bocznych szyb tylnych regulowane ręcznie – –

Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby – –

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Automatycznie składane lusterka zewnętrzne

Pamięć ustawień lusterek zewnętrznych – –

Opuszczające się lusterka podczas cofania – –

Podgrzewana kierownica – –

Manetki zmiany biegów przy kierownicy – –

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

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 – –

Pamięć ustawień kolumny kierownicy – –

Komputer pokładowy

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) 

Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa) – –

Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Uruchamianie silnika przyciskiem

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) –

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej – –

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD) – –

Oświetlenie Comfort Prestige Executive
Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Światła główne w technologii LED (Bi-LED)

Automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich

Spryskiwacze przednich świateł

Tylne światła stopu oraz pozycyjne w technologii LED –

Tylne światła w technologii LED – –

Światła przeciwmgielne w technologii LED

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne Comfort Prestige Executive
Lakierowane klamki zewnętrzne

Lakierowane lusterka zewnętrzne

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)

Koła i opony Comfort Prestige Executive
Zapasowe koło dojazdowe

17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17 – –

18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18 –

Wygląd wnętrza Comfort Prestige Executive
Kierownica obszyta skórą

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

PORÓWNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA 
 Standard     Element wyposażenia dostępny w pakiecie     Opcja    – Niedostępne
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Wygląd wnętrza Comfort Prestige Executive
Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz boczków drzwiowych Satin Chrome

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe –

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze Dark Wood – –

Ozdobne nakładki progowe przednie z logo Camry –

Dywaniki welurowe

Fotele Comfort Prestige Executive
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40   ³

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Pamięć ustawień 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

Elektrycznie regulowany stopień pochylenia foteli w drugim rzędzie siedzeń – –

Podgrzewane fotele przednie –

Wentylowane fotele przednie – –

Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie – –

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Podłokietnik tylny z możliwością sterowania radiem, elektrycznym pochyleniem 
tylnych foteli, regulacji temperatury klimatyzacji oraz rolety tylnej szyby – –

Otwór w tylnej kanapie umożliwiający przewożenie nart – –

Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika przedniego skórą syntetyczną

Tapicerka materiałowa – –

Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna) z elementami materiału – –

Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna) –

Systemy multimedialne i nawigacji Comfort Prestige Executive
Port USB w konsoli środkowej

2 porty USB-C dla pasażerów z tyłu

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")

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

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

Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay*

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

System audio z 6 głośnikami

System Premium Audio JBL z 9 głośnikami (w tym z subwooferem) – –

Usługi łączności Toyota Connected Car⁴

Bezpieczeństwo i nowe technologie Comfort Prestige Executive
System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)

Elektryczny hamulec postojowy (EHB)

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

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

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Selektor trybów jazdy

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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Szczegółowe dane techniczne znajdziesz  
w katalogu lub na stronie www.toyota.pl

ZOBACZ NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Pojemność bagażnika⁵ Promień zawracania

524 l 6,1-6,2 m

Zużycie paliwa 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT
Średnio [litry/100 km] 5,3–5,6

Emisja CO2
Średnio [g/km] 120–127

Norma emisji spalin EURO 6AP (WLTP)

Silnik spalinowy
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 178 (131)/5700

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 221/3600–5200

Układ hybrydowy
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 218 (160)

Przyspieszenie
0–100 km/h [s] 8,3

1840 mm 1840 mm

14
45

 m
m

1580–1590 mm 1605–1615 mm975 mm1085 mm 2825 mm

4885 mm

Toyota T-MATE Comfort Prestige Executive
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)  
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) 

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) – –

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu  
z automatycznym hamowaniem (RCTAB) – –

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

Przednie i tylne czujniki parkowania – –

Układ detekcji przeszkód (ICS) – –

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) – –

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

Dodatkowa ochrona Comfort Prestige Executive
Immobilizer

Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół



ª  Kalkulacja Leasingu KINTO ONE wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 
60 000 kilometrów w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu KINTO ONE pobierane są opłaty przewidziane 
w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu KINTO ONE i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 10.05.2023 r. Kalkulacja 
warunków finansowych została przygotowana w oparciu o cenę pojazdu i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. W przypadku zmiany ceny pojazdu (w wyniku zmiany kursu EURO) 
lub zmiany stóp procentowych kalkulacja może ulec zmianie. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu KINTO ONE jest średnio o 50% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard 
Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez 
Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

b  Przykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc przygotowana na dzień 10.05.2023 r. przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna klienta 10% ceny 
pojazdu brutto, limit przebiegu pojazdu 60 000 kilometrów w ciągu okresu umowy. Kalkulacja z dnia 10.05.2023 r. Kalkulacja warunków finansowych została przygotowana w oparciu 
o cenę pojazdu  i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenie GAP. W skład Kwoty Łącznej do zapłaty co miesiąc 
(w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również: rata serwisowa, rata zwrotu kosztu ubezpieczenia pojazdu. 
Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują do dnia 31 maja 2023 r. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Zawarcie umowy Leasingu Konsumenckiego 
KINTO ONE jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE dostępna jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Szczegóły dotyczące warunków Leasingu Konsumenckiego 
KINTO ONE dostępne są w salonach Dilerów Toyoty. 

1  Przedłużona gwarancja na akumulator hybrydowy jest przeznaczona dla właścicieli samochodów marki Toyota z napędem hybrydowym. Podstawą do przedłużenia gwarancji jest 
wykonywanie regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

2  Porównanie średniego zużycia paliwa Toyoty Camry Hybrid z Toyotą Avensis Sedan 1.8 Valvematic Dual VVT-i 147 KM Multidrive S przez cały okres gwarancyjny (100 000 km) na poziomie 
8,0 l/100 km. Cena detaliczna paliwa Pb 95 – 5,74 zł za litr (cena z dnia 3.01.2022 r., źródło: www.e-petrol.pl).

3 Po wybraniu Pakietu VIP tylna kanapa nie będzie składana ani dzielona w proporcji 60:40.
4  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.
5  W wersji Executive z Pakietem VIP pojemność bagażnika wynosi 500 l.

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 specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku 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 specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy 
sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia 
warunków specjalnych.

Toyota Central Europe Sp. z o.o., Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić 
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. 
Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów: 22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, 
opłata według stawek operatora; 801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

TOYOTA MORE

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE

UMÓW SIĘ  
NA JAZDĘ PRÓBNĄ
ODKRYJ DODATKOWE POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO 
WYBRAĆ TOYOTĘ CAMRY.

Twój Autoryzowany Diler Toyoty


