TOYOTA CAMRY

СТАНДАРТНО

ПРЕДИМСТВА

ВОДЕН ОТ ДОБРИЯ ПРИМЕР

ДИНАМИКА И
ЕЛЕГАНТНОСТ
под формата на
дързък дизайн

СЛЕДВАЩО НИВО
ХИБРИД
удоволствие от
шофирането

УДОВОЛСТВИЕ И
СТАБИЛНОСТ В ЕДНО
Новата архитектурна
платформа TNGA-К

TOYOTA SAFETY
SENSE
Сигурността не е опция, а
стандарт

С Camry винаги сте отличими
на пътя

Благодарение на мощния 2.5литров Hybrid Dynamic Force
двигател

Осигурява по-нисък център на
тежестта, повече динамика и
вътрешен простор

Второто поколение Toyota
Safety Sense е налична във
всяко ниво на оборудване без
доплащане

10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия
12 години гаранция срещу перфорация от корозия
Оригинални текстилни стелки

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing/ Toyota Hybrid Optimal Leasing

ЦЕНИ

Посочените цени са в лева с включен ДДС.
Актуализация 07.01.2022 г.

2.5 л HYBRID, 218 к.с., е-CVT
COMFORT

5-местен седан

62 999 лв.

EXECUTIVE
ELEGANCE
LUXURY

5-местен седан
5-местен седан
5-местен седан

65 999 лв.
71 499 лв.
77 499 лв.




10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
COMFORT

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС





































Антиблокираща спирачна система (ABS) с електрическо
разпределение на спирачното усилие (EBD)
Асистент за следене траекторията на пътя (LTA)
Асистент за подпомагане потеглянето по наклон (HAC)
Асистент за разпознаване на пътните знаци (RSA)
Предупреждение при напускане на пътна лента (LDA)
Система за избягване на челен сблъсък с разпознаване на
пешеходци и велосипедисти (PCS)
Асистираща система при маневри в кръстовища (част от PCS)
Спирачен асистент (BA)
Интелигентен адаптивен криуз контрол (iACC)
Сигнален звук за приближаващ автомобил
Система за следене налягането в гумите (TPMS)
Система за аварийно известяване eCall
Електрическо сервоусилване с променливо усилие (VFC)
Електронна система за стабилност
Електронно разпределение на спирачното усилие
7 въздушни възглавници
Предни въздушни възгавници за пътниците на предния ред с опция за
активиране/ деактивиране
Въздушна възглавница за коленете на водача
Странични въздушни възгавници за пътниците на предния ред
Предупреждение за колани на предните и задните места
ISOFIX система за закрепване на детски седалки (2 броя)
Визуализиране на камерата за заден ход на мултимедийния екран
Динамични указания на дисплея на задната камера за
траекторията на паркиране при движение назад
Предни и задни паркинг сензори
LED осветление на инструменталното табло
Текстилeн салон
Ръчна настройка на височината на предната седалка на пътника
Електрическо регулиране на седалката на водача напред, назад и
във височина
Електрическо регулиране на лумбалната опора за седалката на водача
Ръчно регулиране на предната седалка на пътника напред и назад
Делима задна седалка в съотношение 60:40, сгъваема
Въздуховоди за задния ред седалки
Уретанов подлакътник при предните седалки
Подлакътник на задния ред седалки
Предни (2 броя) и задни (2 броя) поставки за чаши
Осветление при отваряне на врата


































LED лампа за осветяване на предните седалки
Осветление в краката
Система за активиране на осветяване в купето при
влизане в автомобила
Отделни LED лампи за пътниците на втория ред седалки
LED лампа за осветяване на задните седалки
Кожен волан с три лъча, с черни шевове
Ръчна настройка на волана в дълбочина и по височина
Сервоусилвател на волана (EPS)
Контур в сатиниран хром около конзолата на
скоростния лост
Електрохроматично огледало за обратно виждане
Двузонна климатична система
Освежител на въздуха за влажност NanoeTM
Поленов филтър
Филтър за чист въздух
Амбиентно осветление при вътрешните дръжки на
вратите
Декоративна линия в сатиниран хром на задните врати
Амбиентно осветление на задните врати
UV филтър на задните странични стъкла
Предно окачване тип MacPherson
Независимо задно окачване с двойни носачи
Функция за настройка интервала на чистачките
Предупреждение за нивото на течността за чистачките
Електрическа ръчна спирачка
Централно заключване с дистанционно управление
Дистанционно отключване на багажника
Лампа в багажника
Щора в багажника
Автоматично заключване на вратите по време на
движение
Селектор на режим на шофиране
Жабка с лампа и възможност за заключване, бавно
отваряща се
Гумени стелки
Резервна гума

(Продължение ... )




10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

(Продължение)

COMFORT

ЕКСТЕРИОР



























АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

LED дневни светлини
LED фарове
Предни LED фарове за мъгла
LED задни габарити
Задни комбинирани светлини с LED и крушки
Високоразположен трети стоп (LED)
Мигачи, интегрирани в страничните огледала
Автоматично изключване на светлините
Звукова сигнализация за забравени светлини
Автоматични дълги светлини и фарове
Автоматични чистачки с интервал
Дюзи за почистване на фаровете
Електрически регулируеми странични огледала
Странични огледала в цвета на купето
Предна и задна броня в цвета на купето
Долна част на предната решетка в черно
Сребърна вложка на долната, странична част от
решетката
Външни дръжки на вратите в цвета на купето
Защита срещу защипване на прозорците
Термоизолиращо предно стъкло
UV филтър на предните странични стъкла
Подгряване на задното стъкло
17-инчови алуминиеви колела с 10 лъча с размер на
гумите 215/55r17
Предни и задни калобрани
Защитна кора под автомобила
Допълнително покритие Toyota Protect за защита от
драскотини и замърсявания





















Смартфон интеграция, съвместима с Apple
CarPlay/ Android Auto
MyT Connected Services
Цветен 7-инчов TFT информационен дисплей
7-инчов мултимедиен дисплей
Дигитален радиоприемник (DAB) с 6
високоговорителя
Bluetooth® свързаност за мобилен телефон с вход
за зареждане през USB
2 броя USB входа за задния ред седалки
Микрофон към всяка предна персонална лампа
Управление на мултимедията от волана
Управление на гласовото разпознаване от
волана
Управление на Адаптивния круиз контрол от
волана
Управление на информационния дисплей от волана
Управление на Системата за предупреждение на
пътната лента от волана
Управление на аудиото от волана
Управление на телефона от волана
Имобилайзър

10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

EXECUTIVE

(Допълнително оборудване над
ниво COMFORT)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС









Кожен салон
Подгряване на предните седалки
Електрическо регулиране на височината
на предната седалка на пътника
Електрическо регулиране на лумбалната
опора на предната седалка на пътника
Електрическо регулиране на предната
седалка на пътника напред и назад
Подлакътник при предните седалки от
синтетична кожа
Кожена облицовка на предните врати
Подлакътник на предната врата от
синтетична кожа

ELEGANCE

(Допълнително оборудване над
ниво EXECUTIVE)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС













Аудио сигнализация за напречен
заден трафик (RCTA)
Система за следене на мъртва точка
(BSM)
Интелигентни предни и задни
паркинг сензори с функция за
автоматично спиране
Система за безключово влизане и
стартиране на автомобила
Отопляем волан
Пера за смяна на предавките
Електронна настройка на волана в
дълбочина и по височина
Затъмнени задни стъкла
Вложка на централната конзола в цвят
на тъмно дърво
Декоративна вложка в сатиниран хром
при предните поставки за чаши
Алуминиеви лайсни на вратите

ЕКСТЕРИОР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ




Навигационна система Toyota Touch® 2
9-инчов мултимедиен дисплей
Безжично зарядно за телефон (за модели, които
поддържат функцията)










LED мигачи
Задни LED комбинирани светлини
Долна част на предната решетка в тъмносиво
Хромирана вложка на долната, странична част от решетката
18-инчови тъмносиви, алуминиеви колела с 15 лъча с
размер на гумите 235/45r18

10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

(Допълнително оборудване над
ниво ELEGANCE)

LUXURY

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС













3-зонова автоматична климатична система
Вентилирани седалки на предния ред
Контролен панел за управление на
климатичната система на задния ред
седалки
Регулируема вентилационна
система за задните седалки
Функция за запаметяване на
настройките на седалката на
водача
Подгряване на задните външни
седалки
Задни седалки (неделими) с електрическо
управление на наклона
Регулируеми задни подглавници
Отвор за ски
Електрическа щора за задното стъкло
Щори за задните странични стъкла (ръчно
прибиране)
Панорамна камера тип „птичи поглед”

ЕКСТЕРИОР



Странични огледала с функция за наклон надолу
Странични огледала с функция за запаметяване на настройките

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ





Head-up дисплей
Дигитален радиоприемник (DAB) с 9 високоговорителя
Многофункционален контролен панел в задния подлакътник
Волан с функции за запеметяване на настройките

Забележка 1: Camry Hybrid няма теглителна способност и не може да тегли ремарке, друг автомобил и т.н.
Не е възможен монтаж и на допълнителен багажник на покрива.
Забележка 2: Моделът може да бъде поръчан и със светла кожа (интериор) за нивата Elegance & Luxury.




10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

ЦВЕТОВЕ
8W7
Тъмносин металик

МЕТАЛИК / 1490 лв

БЯЛО / 500 лв

040
Бяло

089
Перленобяло

1F7
Сребрист

ПЕРЛА / 1990 лв

218
Черен

3U5
Огненочервено

1L5
Течен метал

ЗАБЕЛЕЖКА: В цената на екстериорния цвят на всеки автомобил CAMRY е включено специално покритие с оригинален
нанопрепарат Toyota ProTect, положено за защита на автомобила от драскотини и по-лесно измиване от полепнали мръсотия
и насекоми. Защитата включва всички външни метални части, както и страничните и задните стъкла.

1445
мм

РАЗМЕРИ

4X7
Графитен металик

1580/1590 мм

1085 мм

2825 мм

975 мм

4885 мм

1840 мм

Цялата информация, изброена по-горе, е валидна в момента на публикуване на документа. Всички данни могат да бъдат променяни без предупреждение




10 години гаранция с Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

1605/1615 мм
1840 мм

АКСЕСОАРИ
270 лв

466 лв

166 лв

Гумени стелки с висок борд (черни)
PW21006002C0

Гумена стелка за багажник
PT9080318502

Вертикална мрежа за багаж
PW25006000

Разработени специално за модела гумените стелки
защитават пода на автомобила от най- лошите условия
на външната среда. Бидейки непромокаеми,
предпазват от кал, вода и замърсявания и могат да
бъдат премахнати за лесно почистване.

Твърда, водоустойчива пластмасова част с ръбове за
защита на багажника.

Здрава, черна найлонова мрежа с две отделения за
придържане на дребни предмети в зоната на
багажника. Мрежата се закрепя към предварително
монтирани кукички на пода и страниците.

414 лв

288 лв

850 лв

Дефлектор за преден капак
PZQ1533140

Предпазна кора за задната броня
PW17806001

Заден спойлер
0815633810##

Специално разработен, за да отговаря на
аеродинамичните контури на автомобила, както и да
отклонява въздушния поток, той също така осигурява
допълнителен слой защита, така че да предпази капака
на автомобила от незначителни наранявания и
драскотини.

Направена, така че да предпазва лаковото покритие
на задната броня от надраскване при вкарване на
тежки или неудобни товари в багажника. Също така е
изключително ефективна за предпазване на
външната боя в зоната на багажника.

Задният спойлер се интегрира безпроблемно на автомобила
като придава динамичен външен вид.

310 лв

372 лв

48 лв

Светлинен надпис врата
PZ06406002

Вентили за следене налягането на гумите
(TPMS) 4260748020VK

Пепелник (задължително със стойка)
7410202140

Стилно и функционално осветление за по- лесен достъп
до автомобила. Бялата светлина се включва
автоматично при отваряне на предната врата. Добавя не
само удобство и безопасност вечер, но и прожектира
логото на Camry под отворената врата.

Системата за следене на налягането в гумите (TPMS)
следи налягането във всяко колело като уведомява със
символ на дисплея, когато стойността в гумите е под 25%
или повече.

Интегриран перфектно в интериора пепелник,
благодарение на интелигентното
си черно покритие. Идеално фиксиран в централната
поставка за чаши, лесен за сваляне и почистване. Със
затворен дизайн, спомагащ ефективното
предотвратяване
на разпространението на пепел, и помагащ за
задържане на миризимите. Може да се използва и
като кошче за малки предмети.

2626 лв

18” алуминиеви колела с 20 лъча, 4 бр.
4261106E50
Използването на оригинални алуминиеви колела
Toyota спомага за стилния, качествен и индивидуален
стил на автомобила. Всеки
дизайн е проектиран прецизно, за да комбинира здравина
и издръжливост с оптимален баланс за гарантирано
поведение на пътя.

111 лв

Комплект секретни гайки
PW45600000
Подсилени стоманени гайки, които осигуряват
постоянна защита от кражба на алуминиевите
колела.

* Посочените цени са в лева и с ДДС

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.5 л HYBRID, 218 к.с., е-CVT
Код на двигателя

A25A-FXS

Тип

4-цилиндров, редови

Система на клапаните (газоразпр. механизъм)

VVT-i

Горивна система

D-4S

Работен обем (куб.см)

2487

Диаметър х ход на буталото (мм x мм)

87,50 x 103,48

Степен на сгъстяване

14,0:1

Макс. мощност (к.с. по DIN)

178

Макс. мощност (кВт при об/мин)

131/5700

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин)

221/3600 –5200

Системна мощност (к.с. по DIN)

218

Системна мощност (кВт)

160

Електродвигател отпред - Вид

синхронен с постоянни магнити

Електродвигател отпред - Макс. мощност (кВт)

88

Електродвигател отпред - Макс. въртящ момент (Нм)

202

Хибридна батерия - Вид

Никел-метал хидридна

Хибридна батерия - Номинално напрежение (V)

244,8

Хибридна батерия - Брой модули

34

Хибридна батерия - Капацитет (Ач)

6,5

Макс. скорост (км/ч)

180

0-100 км/ ч (сек)

8,3

Максимално допустимо общо тегло (кг)

2100

Тегло празен автомобил (кг)

1595-1660

Разход на гориво, комбинирана скорост (л/100 км)

5,3-5,6

Разход на гориво, ниска скорост (л/100 км)

3,8-4,2

Разход на гориво, средно висока скорост (л/100 км)

8,1-8,5

Разход на гориво, висока скорост (л/100 км)

3,6-3,9

Разход на гориво, много висока скорост (л/100 км)

5,7-6,0

Препоръчително октаново число

91 или по-високо

Обем на резервоара (л)

50

Емисии на СО2, комбинирана скорост (г/км)

120-127

Емисии на СО2, ниска скорост (г/км)

87-96

Емисии на СО2, средно висока скорост (г/км)

184-192

Емисии на СО2, висока скорост (г/км)

81-87

Емисии на СО2, много висока скорост (г/км)

129-135

Евро клас

EВРO 6 DG

Въглероден монооксид, CO (мг/км)

150,3

Въглеводороди, THC (мг/км)

18,8

Въглеводороди, NMHC (мг/км)

16,1

Азотни оксиди, NOx (мг/км)

2,2

Твърди частици (мг/км)

0,19

Нива на шума до (dB (A))

70,0

Разходът на гориво и CO2 емисиите се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на новия Европейски регламент за WLTP по
регулация ЕС 2017/1151 и нейните приложими изменения. За всяка отделна конфигурация на превозното средство крайната консумация на гориво и стойностите на CO2 могат да бъдат
изчислени въз основа на поръчаното опционално оборудване.
Разходът на гориво и CO2 емисиите на вашия автомобил могат да се различават от измерените стойности заради фактори като стил на шофиране, пътна обстановка, трафик,
състояние на автомобила, налягане на гумите, натоварване, брой пътници и др., които оказват влияние върху разхода на гориво и CO2 емисиите. За повече информация относно
новия метод за тестване WLTP, моля, посетете:
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
e-CVT = електронно управляема CVT-трансмисия.

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 0700 700 66; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; Т.С.Ц. Велико Търново,
тел. 062/ 690 039; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10;
ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да
варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва
правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на
продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен
договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

10 години гаранция с Toyota Relax. Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани и достъпни по всяко време на
https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax

