
 
 TOYOTA 
 CAMRY
VÝPREDAJ MODELOVÉHO ROKA 2021

Nová Camry už od 38 700 € Komplety zimných kolies 
so zľavou 25 %¹

38 700 € 25 %

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla.
* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.

MIMORIADNY 
BONUS
Bonus pri výkupe starého vozidla*
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– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 
s detekciou chodcov a cyklistov

– Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
– Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Automatické prepínanie 

diaľkových svetiel (AHB)
– LED predné svetlomety
– Hmlové LED svetlá
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Zadná parkovacia kamera
– Automatická klimatizácia (dvojzónová) 

s technológiou Nanoe™ pre čistenie 
a zvlhčovanie vzduchu v kabíne

– Toyota Touch® 2 – farebná dotyková 
obrazovka (7")

– Rozhranie Android Auto™, Apple CarPlay*
– Multifunkčný volant s prvkami ovládania 

pre multimédiá
– Vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickou clonou
– 17" disky kolies z ľahkých zliatin, 

pneumatiky 215/55 R17
– Dojazdové rezervné koleso

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Business

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy

38 700 €

CENA OD:

PRESTIGE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

– 18" disky kolies z ľahkých zliatin, 
pneumatiky 235/45 R18

– Toyota Touch® 2 – farebná dotyková 
obrazovka (9")

– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go 
s podporou slovenského jazyka 
a aktualizáciou mapových dát 
po dobu 3 rokov

– Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
– Smart Entry & Start (bezkľúčové 

nastupovanie a štartovanie)
– Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii 

s kožou
– Sedadlo spolujazdca s elektrickým 

ovládaním v 8 smeroch

42 200 €

CENA OD:

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Prestige)

– Bi‑LED predné svetlomety
– Elektricky nastaviteľný volant
– Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
– Systém upozornenia na dopravu 

za vozidlom s funkciou automatického 
brzdenia (RCTAB)

– Predné a zadné parkovacie senzory 
s funkciou rozpoznania prekážky (ICS)

– Kožené čalúnenie sedadiel
– Vyhrievanie predných sedadiel
– Vyhrievanie volantu
– Páčky radenia pod volantom
– Bezdrôtové nabíjanie telefónu 

v stredovom paneli

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket VIP

44 700 €

CENA OD:

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY CAMRY

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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VERZIA EXECUTIVE 
2.5 Hybrid (218 k)  
aut. prevodovka

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

Toyota Safety Sense

Najnovšie bezpečnostné systémy Toyota Safety Sense vám 
pomôžu urýchliť rozhodovanie na ceste. Na palube nájdete 
okrem iného predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou 
rozpoznávania chodcov a cyklistov, systém udržiavania vozidla 
v jazdnom pruhu (LTA), inteligentný adaptívny tempomat (IACC), 
systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) alebo systém 
pre monitorovanie mŕtvych uhlov (BSM).

Hybrid štvrtej generácie

Toyota Camry je vozidlom, ktorého riadenie si zamilujete. 
Tento sedan je vybavený najmodernejším hybridným pohonom. 
Pod dlhou a elegantnou kapotou sa ukrýva 2,5 litrový spaľovací 
motor s pozoruhodným výkonom 218 koní, ponúkajúci pohodlné, 
tiché a úsporné cestovanie.

Camry má všetko, čo potrebujete

Vo výbave Executive nájdete multimediálny systém 
Toyota Touch® 2 s 9" dotykovou obrazovkou, navigáciou Go 
a zadnou parkovacou kamerou, automatickú dvojzónovú 
klimatizáciu s technológiou Nanoe™ pre čistenie a zvlhčovanie 
vzduchu v kabíne, Bi‑LED svetlomety, kožené vyhrievané sedadlá 
či vyhrievaný volant. Toto všetko zaručuje, že každá cesta bude 
pre vás potešením.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte 
si takú Camry, ktorá vám bude dokonale vyhovovať.

44 700 €
CENA S DPH:

Verzia Executive  
2.5 Hybrid (218 k)  
aut. prevodovka
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)
Modelový rok: 2021; Rok výroby: 2022 Platnosť cenníka od 2. 11. 2022
Dostupné len do vypredania zásob.

4‑dverový sedan Comfort Prestige Executive

2.5 Hybrid (218 k) 38 700 42 200 44 700

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA CAMRY HYBRID SKVELÁ VOĽBA

12 rokov

Na každú novú Toyotu 
poskytujeme 12‑ročnú 
záruku na ochranu proti 
prehrdzaveniu karosérie

5,3 l/100km

Kombinovaná spotreba 
paliva Camry Hybrid 
od 5,3 l/100 km

10 rokov

Na hybridný akumulátor 
poskytujeme možnosť 
predĺženia záruky až na 
10 rokov od registrácie 
vozidla

BEZPEČNOSŤ

Viac istoty za volantom 
vďaka systémom 
aktívnej bezpečnosti 
Toyota Safety Sense

HYBRID BEZ NABÍJANIA

Úspora paliva, pohodlie 
a spoľahlivosť bez 
nutnosti nabíjať vozidlo 
z externého zdroja

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

PAKET VIP 5 000 €PAKET BUSINESS 2 500 €
k dispozícii pre verziu: Executivek dispozícii pre verziu: Comfort

– Vyhrievané predné sedadlá
– Sedadlo spolujazdca s elektrickým ovládaním v 8 smeroch
– Kožené čalúnenie sedadiel
– Kožené čalúnenie dverí a prednej lakťovej opierky

– Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360°)
– Ventilované predné sedadlá
– Vyhrievané krajné zadné sedadlá
– Elektrické ovládanie náklonu operadla zadných sedadiel
– Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
– Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťovou funkciou
– Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pri cúvaní
– Automatická klimatizácia (trojzónová) s technológiou Nanoe™ pre čistenie 

a zvlhčovanie vzduchu v kabíne
– Projekčný displej (Head‑Up Display)
– Prémiová audio sústava JBL – 8 reproduktorov a subwoofer
– Elektricky ovládaná roleta zadného okna a manuálne ovládané rolety 

zadných bočných okien
– Zadná lakťová opierka s možnosťou ovládania rádia, elektrickým ovládaním 

náklonu zadných sedadiel, reguláciou teploty klimatizácie a ovládaním 
rolety zadného okna

– Otvor na lyže v zadných sedadlách
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ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

17" zliatinové disky kolies s pneumatikami 215/55 R17
Pre výbavu Comfort

18" zliatinové disky kolies s pneumatikami 235/45 R18
Pre výbavu Prestige a Executive

Látkové čalúnenie v čiernej farbe
Pre výbavu Comfort

Kožené perforované čalúnenie 
(prírodná a systetická koža) 
v béžovej farbe
Pre výbavu Executive 
a paket Business

Kožené perforované čalúnenie 
(prírodná a systetická koža) 
v čiernej farbe
Pre výbavu Executive 
a paket Business

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny metalický lak 
900 €

1L5 Sivá – vzácny kov
Špeciálny metalický lak 
900 €

4X7 Hnedá – grafitová
Metalický lak 
600 €

1F7 Strieborná – saténová
Metalický lak 
600 €

218 Čierna – klasická
Metalický lak 
600 €

8W7 Modrá – tmavá
Metalický lak 
600 €

089 Biela – platinová
Perleťový lak 
900 €

040 Biela – čistá
Štandardný lak 
Bez príplatku

Látkové čalúnenie v kombinácii 
do syntetickou kožou v čiernej farbe
Pre výbavu Prestige
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BUDE UPRESNENÉ

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VYBAVY NA ŽELANIE

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25%*

17" zliatinové disky kolies 18" zliatinové disky kolies

* Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

5
4

1

2

3

Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)

1. Plastová rohož do kufra 126 €*

2. Vertikálna sieť do bat.priestoru 52 €*

3. Osvetlenie „Camry“ na spodnej časti dverí 95 €*

4. Podsvietené prahové lišty predných dverí + zadné bez podsvietenia (sada) 427 €*

5. Ochranná nerezová lišta zadného nárazníka 150 €*

Lapače nečistôt, predné a zadné 108 €*

Bezpečnostné skrutky kolies 42 €*

Organizér nákladu do batožinového priestoru 60 €*

Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 299 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn (cena vrátane aplikácie) 119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke (cena vrátane aplikácie) 69 €

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 599 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

2 550 € 1 913 € 2 950 € 2 213 €
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

 Štandardne    – Nie je k dispozícii

Pohodlie a funkčnosť Comfort Prestige Executive
Elektricky ovládané okná s ochranou proti privretiu prstov

Slnečné clony pre druhý rad sedadiel – – VIP

Elektricky ovládaná roleta zadného okna a manuálne ovládané rolety zadných bočných okien – – VIP

Vyhrievanie spätných zrkadiel

Elektrické nastavovanie vonkajších spätných zrkadiel

Automatické sklápanie vonkajších spätných zrkadiel

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťovou funkciou – – VIP

Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pri cúvaní – – VIP

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

12V zásuvka v stredovom paneli

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania

Elektricky ovládané otváranie veka batožinového priestoru

Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédia

Manuálne nastaviteľný volant v 2 smeroch –

Elektricky nastaviteľný volant v 2 smeroch – –

Vyhrievanie volantu – –

Páčky radenia pod volantom – –

Nastavenie volantu s pamäťovou funkciou – – VIP

Palubný počítač

Automatická klimatizácia (dvojzónová)

Automatická klimatizácia (trojzónová) – – VIP

Technológia Nanoe™ pre čistenie a zvlhčovanie vzduchu v kabíne

Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel

Zadná parkovacia kamera

Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla so záberom 360 stupňov – – VIP

Parkovacie senzory – predné a zadné (rohové, 2‑senzorové) –

Parkovacie senzory – predné a zadné s funkciou rozpoznania prekážky (ICS) – –

Spúšťanie motora tlačidlom

Smart Entry & Start – odomykanie a štartovanie bez použitia kľúča –

Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli – –

Head‑Up Display (premietanie informácií o jazde na čelné sklo) – – VIP

Osvetlenie Comfort Prestige Executive
LED svetlá pre denné svietenie

LED predné svetlomety –

Bi‑LED predné svetlomety – –

Automatické nastavenie sklonu svetlometov

Ostrekovače svetlometov

LED zadné obrysové svetlá a brzdové svetlá –

LED zadné obrysové, smerové, brzdové a hmlové svetlá – –

Hmlové LED svetlá

Dizajn exteriéru Comfort Prestige Executive
Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie

Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru

Chrómovaná okenná lišta

Zatmavené zadné okná (Privacy glass) – priepustnosť svetla 50% –

Spodná časť prednej mriežky v čiernej farbe –

Spodná časť prednej mriežky v tmavosivej farbe – –

Strieborný dekór na bokoch spodnej časti prednej mriežky –

Chrómovaný dekór na bokoch spodnej časti prednej mriežky – –

Strešná anténa v tvare žraločej plutvy

Pneumatiky a kolesá Comfort Prestige Executive
Rezervné koleso dojazdové

17" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 215/55 R17 – –

18" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 235/45 R18 –
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Dizajn interiéru Comfort Prestige Executive
Volant obšitý kožou

Hlavica voliča prevodovky obšitá kožou

Chrómované interiérové dekóry

Dekór palubnej dosky a stredovej konzoly s imitáciou titánového vlákna –

Dekór palubnej dosky a stredovej konzoly v prevedení Dark Wood – –

Prahové lišty dverí – –

Ozdobné prahové lišty dverí s logom Camry –

Kožené čalúnenie dverí a prednej lakťovej opierky Business

Sedadlá Comfort Prestige Executive
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40 1

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch (dopredu‑dozadu, hore‑dole, náklon operadla, 
bedrová opierka)

Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou – – VIP

Sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch (dopredu‑dozadu, hore‑dole, náklon operadla) – –

Sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch (dopredu‑dozadu, hore‑dole, náklon operadla, 
bedrová opierka) Business

Elektricky nastaviteľný sklon operadla zadných sedadiel – – VIP

Vyhrievané predné sedadlá Business –

Ventilované predné sedadlá – – VIP

Vyhrievané krajné zadné sedadlá – – VIP

Zadná lakťová opierka

Zadná lakťová opierka s možnosťou ovládania rádia, elektrickým ovládaním náklonu zadných sedadiel, 
reguláciou teploty klimatizácie a ovládaním rolety zadného okna – – VIP

Otvor na lyže v zadných sedadlách – – VIP

Látkové čalúnenie sedadiel – –

Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii so syntetickou kožou – –

Kožené čalúnenie sedadiel (prírodná a umelá koža) Business –

Navigácia a multimédiá Comfort Prestige Executive
USB port v stredovej konzole

2 USB porty pre cestujúcich vzadu

Bluetooth®

7" farebny multi‑informačny TFT displej v prístrojovom štíte

Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s farebnou dotykovou obrazovkou (7") – –

Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s farebnou dotykovou obrazovkou (9") –

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go s podporou slovenského jazyka a aktualizáciou mapových dát 
po dobu 3 rokov

Rozhranie Android Auto™, Apple CarPlay*

DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)

Audio sústava so 6 reproduktormi

Prémiová audio sústava JBL – 8 reproduktorov a subwoofer – – VIP

Služby pripojenia Toyota Connected Car2

Bezpečnosť a nové technológie Comfort Prestige Executive
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)

Prepínač jazdných profilov s tromi režimami

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) so znížením rýchlosti v zákrutách

Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA) s asistentom riadenia (SC)

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov cez deň a v noci a detekciou cyklistov cez deň

Asistent pre predchádzanie kolíziám v križovatke

Núdzový asistent riadenia

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM) – –

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) s funkciou automatického brzdenia – –

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)

Detská poistka zadných dverí

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. 
¹ Nedostupné s paketom VIP.
2 Ak chcete využívať služby pripojenia Toyota Connected Car, stiahnite si bezplatnú aplikáciu Toyota MyT. Aplikácia je k dispozícii v Google Play alebo App Store. 
Dostupnosť jednotlivých funkcionalít sa môže líšiť v závislosti od mesiaca a roku výroby vozidla.
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Podrobnejšie technické údaje nájdete 
v katalógu alebo na stránkach www.toyota.sk.

POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem batožinového priestoru Polomer otáčania

524 l
* 6,1–6,2 m

Spotreba paliva 2.5 Hybrid 218 k aut. prevodovka e‑CVT

Kombinovaná [l/100 km] 5,3–5,6

Emisie CO2

Kombinované [g/km] 120–126

Emisná norma EURO 6AP (WLTP)

Pohonné ústrojenstvo

Celkový výkon hybridného systému [kW (k)] 218 (160)

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 221/3600–5200

Zrýchlenie

0–100 km/h [s] 8,3

Zavesenie kolies

Predné Vzpery MacPherson

Zadné Dvojité lichobežníkové

Hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla [kg] 2100

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1595–1660

Vonkajšia hladina hluku

Pohybujuce sa vozidlo [dB(A)] 67‑70

Stojace vozidlo [dB(A)] 76,3‑76,8

1840 mm 1840 mm

14
45

 m
m

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

4885 mm

Bezpečnosť a nové technológie Comfort Prestige Executive
Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného spolujazdca

Bočné hlavové airbagy

Kolenný airbag na strane vodiča

Deaktivácia airbagu predného spolujazdca

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Stierače predného okna so senzorom dažďa

Senzor šera

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Systém automatického núdzového volania (eCall)

Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC)

Elektrická parkovacia brzda

Snímač TPMS s funkciou zobrazenia tlaku v pneumatikách

Ochrana proti odcudzeniu Comfort Prestige Executive
Imobilizér

Alarm

* 500 l pre verziu Executive s paketom VIP.



DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ 
TOYOTU CAMRY.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou 
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera 
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, 
hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO.
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: 
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky 
od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. 
Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 
100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou 
materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované 
po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba 
k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765


