Zapamiętane samochody
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Camry 4-drzwiowy 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM
Bezstopniowa automatyczna Executive

Model

Camry 4-drzwiowy 2.5 Hybrid Dynamic
Force 218 KM Bezstopniowa
automatyczna Executive

Kolory zewnętrzne

4X7 Graphite Bronze

Tapicerki

Tapicerka skórzana w kolorze
beżowym (skóra naturalna i
syntetyczna)

Cena ostateczna

163 900 zł

2 900 zł

166 800 zł

Potwierdź cenę u sprzedawcy.

* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy pakietów
akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 2020-02-10:

Dane techniczne

Zużycie paliwa **

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Średnio (l/100 km, wartość minimalna)

5.5

Średnio (l/100 km, wartość maksymalna)

5.6

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna)

125

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość
maksymalna)

126

**

Silnik

Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa

Pojemność skokowa (cm3)
Średnica x skok (mm x mm)

Masa i holowanie

Hamulce

2487
87.50 x 103.48
160

Moc maksymalna (KM)

218
221/3600-

Prędkość maksymalna (km/h)

180

0-100 km/h (sek)

8.3

Masa własna (kg)

1595-1660

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

Zawieszenie

elektroniczny wtrysk wielopunktowy
(D4S)

Maksymalna moc (kW/obr./min)

Maksymalny moment obrotowy
(Nm/obr./min)

Osiągi

VVT-i

Zawieszenie przód

2100

Kolumna MacPhersona

Zawieszenie tył

podwójne wielowahaczowe

Hamulce przód

tarczowe wentylowane

Hamulce tył

tarczowe

Koła i opony

Rozmiar opon

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita

4885

Szerokość całkowita (mm)

1840

Wysokość całkowita (mm)

1445

Rozstaw osi (mm)

2825

Wymiary wewnętrzne

Liczba miejsc

Ładowność

Pojemność bagażnika (litry)

Wygląd zewnętrzny
Podświetlane listwy
progowe

Powitalne oświetlenie
w drzwiach

Styl

Przyciemniane szyby tylne
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Chromowana końcówka rury wydechowej
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Lakierowane klamki zewnętrzne
Dolny przedni grill w kolorze Dark Grey metalizowanym
Górny przedni grill w kolorze czarnym

Opony i felgi

Zapasowe koło dojazdowe
18" felgi aluminiowe (20-szprychowe)

235/45 R18

5

524

Komfort

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Automatycznie składane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem
Zdalnie otwierane drzwi bagażnika

Ochrona

Osłony przeciwbłotne z tyłu
Osłony przeciwbłotne z przodu

Układ jezdny

Selektor trybów jazdy

Bezpieczeństwo

Inteligentne przednie czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania
Inteligentne tylne czujniki parkowania parkowania z funkcją automatycznego
hamowania
Kamera cofania
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tempomat adaptacyjny (ACC) w pełnym zakresie prędkości
System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił
hamowania (EBD)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Spryskiwacze przednich świateł
Automatyczna regulacja świateł głównych
Światła główne w technologii LED
Tylne światła w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Alarm przeciwwłamaniowy
Immobilizer
Tylne światła stopu w technologii LED
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Światła przeciwmgielne w technologii LED
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Kierunkowskaz (LED)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Wygląd wewnętrzny
Pionowa siatka cargo

Ochrona podłogi
bagażnika

Multimedia

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią
aktualizacją map
System multimedialny Toyota Touch® 2
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
Port AUX-IN

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
6 głośników
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (8")
Funkcja rozpoznawania głosu
System sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Ochrona

Wykładzina bagażnika

Styl

Lampki powitalne w drzwiach
Podświetlane listwy progowe
Trójramienna kierownica obszyta skórą
Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu
Aluminiowe nakładki progowe
Podłokietniki w drzwiach przednich obszyte skórą ekologiczną
Podłokietnik przedni obszyty skórą ekologiczną
Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
Przednie drzwi wykończone tapicerką ze skóry ekologicznej
Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym

Komfort

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Uruchamianie silnika przyciskiem
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Podgrzewane fotele przednie
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy
Elektryczna regulacja fotela kierowcy (przód-tył)
Elektryczna regulacja fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń (przód-tył)
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Elektryczna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera
pierwszego rzędu oraz pasażerów drugiego rzędu
Elektrycznie regulowane szyby tylne
Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela pasażera pierwszego rzędu
siedzeń
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej
Indywidualne oświetlenie nad tylnymi fotelami w technologii LED
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")

Schowki i przestrzeń
bagażowa

Siatka pionowa bagażnika
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń
Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)

Bezpieczeństwo

7 poduszek powietrznych w systemie SRS
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach
(ISOFIX)

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)
Regulowane zagłówki w drugim rzędzie na skrajnych siedzeniach

Aplikacja Konfigurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby informacje zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione
błędów. Jednakowoż, specyfikacje modeli i ceny mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej gwarancji na aktualność i dostępność
specyfikacji oraz cen w Konfiguratorze, a także na dostępność konkretnych modeli aut w
krajach, w których Konfigurator jest dostępny. Dodatkowo, zdjęcia i ilustracje produktów mogą
zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, które nie jest dostępne w standardowej wersji
auta. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i specyfikacji należy
skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie zamówienia modeli u Sprzedawców są
regulowane przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.

