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NOVA TOYOTA CAMRY HYBRID. 

V svetu, polnem negotovosti, potrebujete avtomobil, 
na katerega se lahko zanesete. Avtomobil, ki vse 
postavi v jasno perspektivo. Vstopite v Camry 
Hybrid. To je avtomobil, ki je zasnovan na več kot 
20-letni tradiciji ter združuje dinamične inovacije in 
brezčasno so�sticiranost. Njegova notranjost 
je pre�njen salon, v katerem boste lahko izostrili 
svoje čute. Njegovo zunanjost pa odlikuje 
eleganca, ki privlači poglede. Poganja ga 2,5-litrski 
bencinsko-hibridni pogonski sklop, ki vozniku 
zagotavlja občutek brezskrbnega nadzora. 
Camry Hybrid ponuja udobje vožnje in izjemen slog, 
ki je opazen v notranjosti in na zunanjosti.
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VOŽNJA Z OPTIMALNO UČINKOVITOSTJO. 

Toyota Camry Hybrid je zasnovana na temelju 
bogatega izročila dinamičnih inovacij. V svojem 
bistvu združuje visoko zmogljivost, majhno 
porabo goriva in nizke emisije CO2. Vse skupaj 
pa nadgrajuje izjemna vozniška izkušnja. Vožnja 
v tem elegantnem salonu poteka v popolnem 
miru, ki mu ne manjka moči in sloga. Poganja 
ga tihi 2,5-litrski samopolnilni bencinsko-
hibridni pogonski sklop, ki tudi pri manjši hitrosti 
zagotavlja dovolj navora, pri višji pa ga odlikujejo 
moč, odzivnost in lahkotno pospeševanje.

HIBRIDNI MOTOR 

HIBRIDNA 
MOČ, KI 
IZOSTRUJE 
ČUTILA.
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OBLIKA, KI 
GA POSTAVLJA 
V SREDIŠČE.

SALON, KI ZDRUŽUJE PREFINJENOST IN SAMOZAVEST. 

Camry Hybrid je utelešenje težnje znamke Toyota 
po popolnosti. To se kaže tudi v potniški kabini, ki je 
zasnovana kot eleganten salon, v katerem se slog 
prepleta z vrhunskimi materiali in izdelavo. Camry 
Hybrid s svojim novim videzom takoj naredi izjemen 
vtis. Na cesti deluje odločno in samozavestno. 
Prekrasno oblikovano zunanjost odlikujeta trdna 
karoserija in nizek pokrov motorja, ki omogoča 
odličen pregled nad dogajanjem na cesti. Na voljo 
je v številnih atraktivnih barvah, zaradi katerih bo 
opazen na vsakem potovanju. 

ZUNANJOST
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PLATIŠČA, KI IZSTOPAJO.
Čudovita 43,2 centimeterska (17-palčna) platišča 
s svojo obliko izžarevajo razkošje. Za še več 
dinamike so tu 45,7 centimeterska (18-palčna) 
platišča, ki so na voljo tudi v temno sivi barvi in še 
povečujejo mogočnost cestne podobe. 

NOVI ZRAČNIK
Drzni novi zračnik s svojo panjasto 
zasnovo poleg aerodinamike zagotavlja tudi 
drzno obliko. Camry Hybrid zato deluje nižji, širši 
in še prepričljivejši.

DEKORACIJA ZADNJIH LUČI
Pre�njene zadnje luči so zasnovane v tehnologiji 
LED. Poleg tega ponujajo privlačno obliko, 
ki se zliva z zadnjim odbijačem. Seveda pa luči 
omogočajo, da boste vedno dobro vidni.  

OBLIKOVNI POUDARKI

MOČ SE 
SKRIVA V 
PODROBNOSTIH.

SUBTILEN IN VPLIVEN. NOVA OBLIKA DVIGUJE 
CAMRY HYBRID NA VIŠJO STOPNJO.

Camry Hybrid že na prvi pogled daje vtis, da ni 
običajna limuzina. S svojo arhitekturo izžareva 
predanost najmanjšim podrobnostim. Zato vsak 
sestavni del prispeva svoj delež k pristni samozavesti. 
Osveženi sprednji del ustvarja odličen vtis. 
Na novo sta zasnovana zgornji in spodnji zračnik, 
zaradi katerih je avtomobil videti širši in bolj 
dinamičen. Poleg tega pa številni detajli zagotavljajo 
še več elegance.
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KOKPIT, KI ZDRUŽUJE SODOBNE INOVACIJE IN 
EKSKLUZIVNO PREFINJENOST.

Camry Hybrida s svojo notranjostjo vsak dan 
ponuja užitek vožnje v prvem razredu. Elegantni 
salon pre�njenost dviguje na višjo raven. Sodobno 
in premišljeno zasnovani kokpit pa z 22,9 
centimeterskim (9-palčnim) za dotik občutljivim 
zaslonom multimedijskega sistema zagotavlja še 
bolj jasno vožnjo. Zaslon je po novem nameščen 
nekoliko višje, kar izboljšuje ergonomijo nadzorne 
plošče in omogoča lažji dostop do navigacije, 
glasbe ter povezav Apple CarPlayTM in Android 
AutoTM. Prek aplikacije MyT boste lahko ves čas v 
stiku s svojim avtomobilom, s čimer se vam odpira 
svet številnih novih možnosti.

KOKPIT

MIRNA 
KABINA ZA 
OSTER UM.
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NOTRANJE UDOBJE

HARMONIČNO UDOBJE, KI PONUJA VELIKO 
PROSTORA IN PRAKTIČNOSTI. 

Kabina potnikom ponuja izjemno mero udobja. 
Prostorna notranjost, ki je opremljena z udobnimi 
sedeži, ustvarja premijski vtis. Toyota uporablja le 
najboljše materiale, ki soustvarjajo sproščeno in 
udobno vozniško izkušnjo. Vsi potniki imajo dovolj 
prostora za glave in noge. Voznik pa bo užival v 
premišljeno zasnovanem kokpitu, v katerem so 
vsi gumbi premišljeno razporejeni in preprosto 
dostopni. Potniki v drugi vrsti se bodo lahko sprostili 
na sedežih z nastavljivim hrbtiščem, poleg tega pa 
jim je na voljo upravljalna plošča, na kateri lahko 
izbirajo glasbo in nastavljajo klimatsko napravo. 
Prostorni prtljažni prostor je kot ustvarjen za 
daljša potovanja.  

SPROSTITE SE 
V POPOLNEM 
UDOBJU.
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MULTIMEDIJSKI ZASLON 
Velik 22,9 centimeterski (9-palčni) multimedijski zaslon je mogoče upravljati 
z dotikom ali pritiskom določenih gumbov. V vsakem primeru pa omogoča 
izjemno povezljivost. Prek povezav Apple CarPlayTM ali Android AutoTM lahko 
povežete svoj pametni telefon ter pošiljate sporočila in poiščete svojo 
najljubšo glasbo. 

AVDIOSISTEM JBL 
Premijski avdiosistem JBL je opremljen z devetimi 
zvočniki, zaradi katerih vsaka skladba dobesedno 
oživi. V kabini ne boste slišali nobenih cestnih 
šumov. Uživali boste le v ostrem in jasnem zvoku 
svoje najljubše glasbe.

MULTIFUNKCIJSKA NADZORNA PLOŠČA 
Posebna nadzorna plošča je nameščena na 
naslonih za roke zadnjih sedežev. Potniki si 
bodo lahko sami nastavili jakost glasbe in 
klimatske naprave. 

TEHNOLOGIJA

PAMETNI DOTIK 
ZA UDOBNO 
VOŽNJO 

SODOBNA TEHNOLOGIJA, KI OLAJŠA 
VSAKO POTOVANJE.

Osveženi Camry Hybrid se ponaša s številnimi 
inovativnimi funkcijami, ki soustvarjajo vtis 
vznemirljivega salona. Sodobna tehnologija vedno 
ustvarja intuitivno vozniško izkušnjo. Na voljo so trije 
zasloni, ki so vedno povezani in v vsakem trenutku 
dajejo vse potrebne informacije. 17,8 centimeterski 
(7-palčni) voznikov zaslon ponuja vse podatke 
o vožnji, 22,9 centimeterski (9-palčni) za dotik 
občutljivi zaslon pa zagotavlja dostop do glasbe, 
navigacije in številnih aplikacij. Camry Hybrid je 
opremljen z odlično zvočno izolacijo, ki omogoča 
še boljše in bolj jasno delovanje avdiosistema. Z 
devetimi zvočniki premijskega avdiosistema JBL se 
bo vsaka vožnja spremenila v epsko potovanje.
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VARNOST

TEHNOLOGIJA, 
KI SKRBI ZA 
VARNOST. 

PAMETNI VARNOSTNI SISTEMI ZA 
POPOLNO BREZSKRBNOST

Zavedamo se, da je življenje lahko nepredvidljivo. 
Zato je Camry Hybrid vedno pripravljen na 
presenečenja, ki se morda skrivajo za naslednjim 
ovinkom. Revolucionarni varnostni paket Toyota 
Safety Sense združuje številne sodobne tehnologije 
in asistenčne sisteme, ki varujejo voznika, potnike 
in druge udeležence v prometu. Sistemi za 
prepoznavanje znakov, prilagajanje snopa luči in 
ohranjanje voznega pasu izrazito pomagajo pri varni 
vožnji. Po potrebi ponujajo tudi pomoč pri krmiljenju 
in vožnji skozi križišča. Sistem za preprečevanje 
trka pa zagotavlja dodatno brezskrbnost pri 
vožnji. Camry Hybrid pomaga tudi pri parkiranju, s 
sistemom za prepoznavanje znakov pa omogoča, da 
vozite skladno z omejitvami hitrosti. To je avtomobil, 
ki je vedno pripravljen na vse nove možnosti, ki jih 
prinaša življenje.

1. SISTEM ZA ZAZNAVANJE TRKA Z 
ASISTENCO KRMILJENJA IN VOŽNJE 
SKOZI KRIŽIŠČA  
Sistem za prepoznavanje trka uporablja 
samodejno zaviranje, s katerim 
zmanjšuje možnost trka oziroma omili 
njegove posledice. Zaznava druga 
vozila, pešce (podnevi in ponoči) in 
kolesarje (podnevi). Na voljo sta tudi 
dve novi funkciji, ki delujeta pri dnevni 
vožnji: poseben asistent pomaga pri 
zavijanju v križiščih. Asistent krmiljenja 
pa pomaga pri izogibanju trkom, 
hkrati pa pri svojem manevru ohranja 
stabilnost vozila. 

2. PREPOZNAVANJE PROMETNIH 
ZNAKOV 
Sistem zaznava prometne znake 
in jih prikaže na zaslonu. Če voznik 
prekorači omejitev hitrosti, ga sistem 
o tem opozori. 

OHRANJANJE VOZNEGA PASU
Poseben sistem pomaga, da vozilo 
vedno ohranja položaj na sredini 
voznega pasu. Če zazna, da vozilo 
odnaša iz želene smeri, ga z asistenco 
krmiljenja vrne na sredino voznega pasu.

PAMETNI PRILAGODLJIVI TEMPOMAT
Posebna tehnologija prilagodljivi 
tempomat združuje s sistemom za 
prepoznavanje prometnih znakov. 
Vozilo ohranja na izbrani hitrosti, hkrati 
pa se prilagaja drugim vozilom, ohranja 
varnostno razdaljo in opozarja na 
spremembe omejitve hitrosti.Zgolj za ilustrativne namene. Prikazana je kombinacija 

nekaterih varnostnih sistemov. Za več informacij o varnostnih 
sistemih obiščite spletno stran: www.toyota.si.

1

2
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PAKETI OPREME

STYLE

Osnovna oprema
— Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense 
— 43,2-centimetrska (17-palčna) lita platišča 
— Žarometi Bi-LED
— Push Start: sistem za zagon motorja s 

pritiskom na gumb
— Samodejna klimatska naprava z dvoobmočnim 

delovanjem in protiprašnim �ltrom 
— Toyota Touch 2 s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) 

za dotik občutljivim barvnim zaslonom (brez CD)

— 17,8-centimetrski (7-palčni) TFT-prikazovalnik 
med merilniki

— Povezljivost z aplikacijama za mobilne naprave 
Apple CarPlayTM in Android AutoTM

— USB, AUX in povezava Bluetooth® 
— DAB: digitalni radijski sprejemnik
— Šest zvočnikov
— Upravljanje avdionaprave, telefona, 

potovalnega računalnika in tempomata 
na volanu

— Električno pomičen in po višini nastavljiv 
voznikov sedež z električno nastavljivo 
ledveno oporo

— Vogalni parkirni senzorji (spredaj in zadaj) 
— Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji 
— Senzor za dež 

MREŽASTI VZOREC 
Vsak detajl je bil deležen posebne 
pozornosti. Dekorativni elementi z 
mrežastim vzorcem, ki so nameščeni 
na sredinski konzoli, ustvarjajo 
sodoben videz.
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PAKETI OPREME

Dodatno k paketu opreme Style 
— 45,7-centimetrska (18-palčna) lita platišča 
— Toyota Touch 2 z 22,9-centimetrskim (9-palčnim) za 

dotik občutljivim barvnim zaslonom (brez CD) 
— Navigacijska naprava 
— Dodatno zatemnjena zadnja stekla 
— Sedeži v kombinaciji tkanine in usnja 
— Električno pomična voznikov in sovoznikov sedež 
— Sistem Smart Entry za samodejno odklepanje vozila 

SOL

SEDEŽI IZ ČRNEGA UMETNEGA USNJA 
Športni sedeži omogočajo udobje in 
ustvarjajo vtis usnjenega oblazinjenja.
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PAKETI OPREME

EXCLUSIVE Dodatno k paketu opreme Sol 
— Usnjeno oblazinjenje sedežev
— Po višini in globini električno nastavljiv in ogrevan volanski obroč 
— Ogrevana sprednja sedeža
— Brezžični polnilnik prenosnih naprav
— BSM: sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu
— RCTAB: sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzvratnem 

speljevanju s parkirnega prostora z zaviranjem
— Sprednji in zadnji parkirni senzorji s funkcijo zaviranja ICS 
— Zadnje luči LED 

TOYOTA TOUCH® 2 
9-palčni za dotik občutljivi osrednji zaslon 
ponuja dostop do številnih funkcij. 
Odziven zaslon ponuja preprosto 
upravljanje navigacije, izbiro glasbe in 
uporabo številnih aplikacij. 
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PAKETI OPREME

Dodatno k paketu opreme Executive 
— Samodejna klimatska naprava s triobmočnim 

delovanjem 
— Ogrevana in hlajena sprednja sedeža 
— Ogrevana zadnja sedeža 
— Spominska funkcija za nastavitev voznikovega 

sedeža, volanskega obroča in zunanjih ogledal 
— Vrhunsko ozvočenje JBL z 9 zvočniki 
— Električno nastavljiv naklon hrbtnega dela 

zadnjih sedežev 
— Električno pomičen senčnik na zadnjem steklu 

— Sredinski naslon za roke na zadnji klopi z 
možnostjo upravljanja avdionaprave, 
naklona hrbtnega dela zadnjih sedežev in 
klimatske naprave 

— 25,4 centimetrski (10-palčni) barvni prikazovalnik 
podatkov na vetrobranskem steklu (HUD) 

— Odprtina na sredini hrbtnega dela zadnjih 
sedežev za prevoz daljših predmetov (smuči ...) 

PREMIUM

NASLON ZA ROKE 
Na zadnjem naslonu za roke je nameščena 
multifunkcijska nadzorna plošča, na kateri si 
lahko potniki v drugi vrsti nastavijo glasbo, 
klimatsko napravo in naklon hrbtišč zadnjih 
sedežev. Poleg tega jim je na voljo tudi posebna 
zavesa, ki zagotavlja precejšnjo mero zasebnosti. 
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DODATKI

SLOG

Camry Hybrid se ponaša z mogočno 
podobo in elegantnimi linijami, 
ki ustvarjajo odličen vtis, 
kjerkoli se pojavi. S posebnimi 
dodatki pa mu lahko dodate 
pridih svoje individualnosti.

ZAŠČITA

S posebnimi zaščitnimi dodatki lahko svoj 
Camry Hybrid zavarujete pred odrgninami, 
praskami in obrabo. 

DODATKI

1. VSTOPNA LUČKA  
Kadar odprete vrata, posebna osvetlitev na tla ob 
vozilu projicira napis CAMRY. 

2. OSVETLJENA PLOŠČA NA PRAGU 
Plošče na pragovih so opremljene z osvetljenim 
zaščitnim znakom. Poleg tega pa varujejo lak 
pred odrgninami in praskami.

LITA PLATIŠČA 
17-palčna lita platišča z 10 kraki ustvarjajo 
sodoben videz.

ZADNJI SPOJLER 
Originalni spojler Toyota izboljšuje aerodinamiko 
in ustvarja športni videz. 

1. MREŽICA PRTLJAŽNIKA  
Močna mreža, ki ponuja dva predela, preprečuje 
premikanje prtljage po prtljažnem prostoru. 

2. ZAŠČITA PRTLJAŽNEGA PROSTORA  
Zaščita prtljažnega prostora je izdelana iz močne črne 
plastike z dvignjenimi robovi, ki preprečujejo razlivanje 
blata in umazanije.

3. ZAŠČITNA PLOŠČA ZA ZADNJI ODBIJAČ IZ 
NERJAVNEGA JEKLA
Posebna plošča varuje zadnji odbijač, poleg tega pa 
ustvarja eleganten stilski dodatek avtomobila.

4. ZAŠČITNA FOLIJA ZA ZADNJI ODBIJAČ
Diskretna prozorna folija ustvarja zaščitni �lm, ki varuje 
zadnji odbijač.

ZAŠČITA ZA POKROV MOTORJA
Posebna zaščita varuje pokrov motorja pred 
blatom in kamenčki. Na voljo je v črni barvi. 

ZAVESICE PROTI BLATU
Zavesice proti blatu, ki so nameščene na blatnike 
sprednjih in zadnjih koles, preprečujejo nastajanje 
umazanije, ki jo povzročajo voda, blato in kamenje.

1 212 3
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DODATKI
DODATKI

ZIMA

Na voljo so tudi originalni dodatki, ki 
olajšajo vožnjo v zimskih razmerah.

TOYOTA PROTECT

Nič se ne more primerjati z gladko 
površino novega avtomobila. Toyota 
ProTect je revolucionarna rešitev, 
ki ta občutek ohranja še leta. V 
nasprotju s tradicionalnimi polirnimi 
voski in kremami že ena namestitev 
keramičnega nanosa Toyota ProTect 
omogoča večletno zaščito. 

1. SEDEŽI 
Ustvarja neviden sloj, ki ob vsakodnevni 
uporabi varuje notranje tkanine avtomobila. 
V primeru razlitja lahko umazanijo preprosto 
obrišemo s krpo. 

2. PLATIŠČA
Tudi platišča so zaščitena pred nabiranjem 
cestnega prahu, umazanije in ostankov 
zavornih oblog. 

3. ZUNANJOST  
Poseben keramični nanos ustvarja odlično zaščito 
laka in zunanjosti avtomobila pred soljo, kislim 
dežjem, žarki UV ... Omogoča odlično odtekanje 
vode in poenostavlja pranje avtomobila.

1. 18-PALČNI KOMPLET PLATIŠČ IN PNEVMATIK 
Zimske pnevmatike zagotavljajo odličen oprijem 
na mokrih, zasneženih in poledenelih cestah. 
Poleg tega izrazito zmanjšujejo zavorno pot in 
tako izboljšujejo varnost.

2. SISTEM ZA ZAZNAVANJE PRITISKA 
V PNEVMATIKAH  
Posebni sistem omogoča preverjanje pritiska 
v vsaki pnevmatiki. Če pritisk ni ustrezen, se na 
nadzorni plošči prikaže opozorilo. 

3. TORBA ZA PNEVMATIKE 
Kadar pnevmatik ne uporabljate, jih lahko 
pospravite v posebne torbe.

4. PREPROGE IZ TEKSTILA
Posebne preproge varujejo notranjost vašega 
avtomobila. Opremljene so s posebnimi 
odprtinami za namestitev.

3 2 3
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BARVE

BARVE

1. 040 Bela Pure
2. 089 Bela Platinum Pearl* 
3. 3U5 Rdeča Flame§

4. 1L5 Siva Deep Metal§

Seznami opreme so 
na voljo na straneh 18–25. 

* biserna barva 
§ kovinska barva 

5. 1F7 Srebrna Ultra§

6. 218 Črna Attitude§

7. 4X7 Graphite§

8. 8W7 Modra Cobalt§

3 7

1 5

4 8

2 6
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PLATIŠČA IN 
OBLAZINJENJA

Seznami opreme so 
na voljo na straneh 18–25. 

PLATIŠČA IN OBLAZINJENJA

1. Črna tkanina 
Standardno pri paketu opreme Style.
2. Črno usnje
Standardno pri paketih opreme Executive in 
Premium. 
3. Bež usnje 
Standardno pri paketih opreme Executive in 
Premium. 
4. Črno umetno usnje
Standardno pri paketu opreme Sol. 

1. 43,2 centimeterska (17-palčna) 
10-kraka platišča
Standardno pri paketu opreme Style. 
2. 45,7 centimeterska (18-palčna) 
strojno obdelana 15-kraka platišča
Standardno pri paketih opreme Sol, 
Executive in Premium. 

1

2
3
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TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST
  Hibrid  
2,5 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT

Poraba goriva (veljavni predpisi)

Mestna vožnja (l/100 km) 4,8

Izvenmestna vožnja (l/100 km) 4,2–4,4 

Kombinirana vožnja (l/100 km) 4,3–4,4

Priporočena vrsta goriva 91 oktanski neosvinčen bencin (ali več)

Prostornina posode za gorivo (l) 50

Ogljikov dioksid, CO₂ (veljavni predpisi)

Mestna vožnja (g/km) 109–110

Izvenmestna vožnja (g/km) 97–100

Kombinirana vožnja (g/km) 98–101

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo EU 2018/1832 DG)

Emisijski razred EURO 6 DG

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 150,3

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 18,8

Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 16,1

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 2,2

Dimni delci (mg/km) 0,19
Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 70,0

MOTOR
  Hibrid  
2,5 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT

Oznaka motorja A25A-FXS

Število valjev 4 v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC s tehnologijo VVT-iE

Sistem vbrizga goriva D-4S (s posrednim in neposrednim vbrizgom)

Prostornina (cm³) 2487

Premer in gib bata (mm x mm) 87,50 x 103,48

Kompresijsko razmerje 14,0 : 1

Največja izhodna moč motorja (KM) 178

Največja izhodna moč motorja (kW/rpm) 131/5700

Največji navor (Nm/vrt./min) 221/3600–5200

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (KM) 218

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 160

SPREDNJI ELEKTROMOTOR HIBRIDNA BATERIJA

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom Tip Nikelj-metal-hidridna (NiMH)

Največja moč (kW) 88 Nazivna napetost (V) 244,8

Največji navor (Nm) 202 Število baterijskih modulov 34

Zmogljivost baterije (Ah) 6,5

ZMOGLJIVOSTI
  Hibrid  
2,5 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180

0–100 km/h (s) 8,3

MASE

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 2100

Masa praznega vozila (kg) 1670–1735

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC
2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon�guracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko
razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah,
 dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: 
www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik

TEHNIČNI PODATKI
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

VZMETENJE
  Hibrid  
2,5 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT

Spredaj MacPherson vzmetna roka

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE

Spredaj Hlajene kolutne zavore (2 batna čeljust)

Zadaj Kolutne zavore (1 batna čeljust)

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLJAŽNEGA PROSTORA   

Notranje mere – dolžina (mm) 2030

Notranje mere – širina (mm) 1535

Notranje mere – višina (mm) 1185

Prostornina prtljažnika (l) 524*

ZUNANJE MERE   

Zunanja dolžina (mm) 4885

Zunanja širina (mm) 1840

Zunanja višina (mm) 1445

Kolotek spredaj (mm) 1580/1590**

Kolotek zadaj (mm) 1605/1615**

Previs spredaj (mm) 975

Previs zadaj (mm) 1085

OBRAČALNI KROG   
  Hibrid  
2,5 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT

Min. obračalni krog – pnevmatike (m) 11,4**/11,6

* 500 l na opremi Premium ** Velja za 43,2-centimetrska (17-palčna) platišča.
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IZZIV 1
BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA 
Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov 
zmanjšati emisije novih vozil v primerjavi 
s tistimi, ki so bila proizvedena leta 2010. 
Za dosego tega cilja želimo razviti nova 
vozila z nizkimi emisijami ali brez njih. 

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂
Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, 
prijaznih do okolja. Analiziramo jih
in preoblikujemo, da imajo v svojem 
celotnem življenjskem ciklu čim manjši 
negativni vpliv na okolje.* 

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂
Za zmanjševanje emisij naših tovarniških 
obratov uporabljamo najsodobnejšo 
tehnologijo in si prizadevamo za uporabo 
obnovljivih virov energije. Zavezali smo se k 
večji energijski učinkovitosti naših obratov. 
Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno 
in hidrogensko energijo. 

Pri znamki Toyota smo si postavili cilj, 
da bomo izničili vse negativne vplive na 
okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih 
želimo uresničiti do leta 2050. Vsak izmed 
njih je usmerjen v ustvarjanje pozitivne 
trajnostne družbe in varovanje našega 
planeta kot celote. IZZIV 4

ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA 
PORABE VODE
Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah 
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi 
različne očiščevalne metode, ki omogočajo 
reciklažo in ponovno uporabo vode. 

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NAPODLAGI RECIKLIRANJA
Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo 
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil 
znamke Toyota 95-odstotno razgradljiv. 
Tako vsakemu avtomobilu, ki v enem 
življenjskem ciklu doseže konec poti, 
omogočimo novo življenje. 

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V
SOŽITJU Z NARAVO
Ves čas si prizadevamo za sožitje z 
naravo, ki jo varujemo kot naše največje 
bogastvo. V ta namen sadimo drevesa in 
v urbanih okoljih ustvarjamo nove zelene 
površine, s čimer želimo pripomoči k 
družbi, ki se zaveda pomena narave in 
sožitja z njo.

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si ali
kontakitrajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.

* Metodologijo Toyota’s LC, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in 
odobril TÜV Rheinland in ima certi�kat ISO14040/ 

Za več informacij obiščite: www.toyota.si
*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na 
površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova 
vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki 
so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto. 

TOYOTA SKRBI ZA
VAŠO BREZSKRBNOST

O K O L J E  I N  B R E Z S K R B N O S T

OKOLJSKI IZZIVI 
TOYOTA 2050 IN 
OKOLJSKA ZAVEZA 
ŽIVLJENJSKEGA 
CIKLA

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.
Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v program 
Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) 
in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let 
za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se 
lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 
185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je 
predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz 
vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo 
poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z 
novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na letni 
ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po 
registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni 
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**
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TOYOTA CAMRY 
NAJBOLJ PREFINJENI HIBRID

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v 
vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico 
do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ̋ Toyota 
Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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