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TOYOTA CAMRY HYBRID

Vo svete plnom neistoty potrebujete auto, na ktoré 
sa môžete spoľahnúť. Auto, ktoré uvedie všetko 
do jasnejšej perspektívy. Nasadnite do modelu 
Camry Hybrid. Toto vysokovýkonné vozidlo 
od spoločnosti Toyota, ktoré stavia na viac 
ako 20‑ročných skúsenostiach značky v oblasti 
hybridného pohonu, je stelesnením spojenia 
dynamických inovácií a nadčasovej sofistikovanosti. 
Zostrite zmysly a pripravte sa raziť si cestu 
v skvostnom sedane, ktorý v mimoriadne kultivovanom 
vonkajšom plášti ponúka plne integrované technológie. 
Model Camry Hybrid s pohonom 2,5‑litrového 
zážihovo‑hybridného motora vykazuje vynikajúcu 
stabilitu na ceste, ktorá vám zaistí výborný pocit kontroly. 
Vychutnajte si maximálne pohodlnú jazdu vo vozidle, 
ktoré zvonka i zvnútra vyžaruje štýl.

NOVÁ TVÁR 
LEGENDY
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JAZDA S OPTIMÁLNOU ÚČINNOSŤOU

Elegantný model Camry Hybrid vychádza 
z dlhoročnej tradície dynamických inovácií 
spoločnosti Toyota a spája v sebe vysoký výkon, 
účinné využitie paliva a nízke emisie CO2, 
vďaka čomu prináša nevídaný zážitok z jazdy. 
Tento sedan s mimoriadne plynulým chodom 
ponúka čistejšiu jazdu bez straty výkonu alebo štýlu. 
Posaďte sa za volant nového prvotriedneho hybridu, 
ktorého výkon vás vskutku omráči. Tento technický 
počin poháňa tichý 2,5‑litrový zážihovo‑hybridný 
motor bez nutnosti nabíjania, ktorý dodáva 
dostatok krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach, 
fenomenálny výkon vo vysokej rýchlosti s lepšou 
odozvou a pohodlnú akceleráciu bez námahy.

HYBRIDNÝ POHON

HYBRIDNÝ 
POHON, KTORÝ 
ZOSTRUJE 
ZMYSLY
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STVORENÝ 
NA TO, ABY BOL 
STREDOBODOM 
POZORNOSTI

SEBAVEDOMÝ SEDAN, KTORÝ OKAMŽITE OČARÍ

V sedane, ktorý štýlom na ničom nešetrí, môžete ísť 
všetkým príkladom. Znamenito prepracovaný model 
Camry Hybrid je stelesnením túžby spoločnosti 
Toyota po dokonalosti a zároveň prísľubom, 
že svojím jemným, no výrazným novým vzhľadom 
zanechá trvalý dojem. Vo vozidle, ktoré stojí 
na desaťročiach neúnavného úsilia o kultivovanosť, 
budete na cestách pôsobiť sebaisto. Elegantný model 
Camry Hybrid vďaka spojeniu dynamickej iskry 
s eleganciou vysokokvalitného sedanu vyžaruje 
ozajstný charakter na ceste. Toto nádherne tvarované 
vozidlo má veľmi tuhú karosériu a nižšiu kapotu, 
ktorá zabezpečuje lepší výhľad, a dodáva 
sa s viacerými elegantnými lakmi, ktoré sú zárukou, 
že pri každej jazde sa budú za vami otáčať.
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DIZAJN EXTERIÉRU
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NOVÁ MRIEŽKA CHLADIČA
Nová predná mriežka chladiča s odvážnym vzorom 
presahuje rohy vozidla, vďaka čomu model 
Camry Hybrid pôsobí aerodynamicky a vyzerá nižší, 
širší a sebavedomejší.

SILA SA SKRÝVA 
V DETAILOCH

JEMNÉ, NO PRITOM PÔSOBIVÉ NOVÉ DIZAJNOVÉ PRVKY 
POZDVIHUJÚ MODEL CAMRY HYBRID DO NOVÝCH VÝŠIN

Jediný pohľad na model Camry Hybrid vám prezradí, 
že toto nie je len taký obyčajný sedan. Je to produkt 
profesionálnej architektúry, kde z každého prvku srší 
nezameniteľný závan sebavedomia. Prepracovaný štýl 
prednej masky má vďaka novému vzhľadu hornej 
i spodnej mriežky chladiča okamžitý účinok. Lišty spodnej 
mriežky presahujú do strán, vďaka čomu vozidlo pôsobí 
širšie a dynamickejšie. Spodná mriežka je k dispozícii 
v dvoch atraktívnych farebných prevedeniach – čiernom 
a tmavosivom. Nápadný dizajn dopĺňa výber pôsobivých 
diskov kolies z ľahkých zliatin veľkostí 17" a 18" a luxusné 
zadné LED svetlá. Vďaka týmto pozoruhodným dizajnovým 
prvkom vyžaruje z modelu Camry Hybrid čistá elegancia.
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STVORENÉ TAK, ABY SA VYNÍMALI
Vychutnajte si plachtenie na krásnych zliatinových diskoch 
kolies veľkosti 17", ktorých elegancia umocňuje pocit prestíže. 
Ak chcete dodať jazde dynamickú iskru, zvoľte brúsené 
zliatinové disky veľkosti 18" s úpravou v tmavosivej metalíze, 
ktorá vozidlu dodá pôsobivý charakter.

OZDOBNÝ PRVOK ZADNÝCH SVETIEL
Osobité zadné LED svetlá majú pútavý tvar, 
ktorý plynulo prechádza do zadného nárazníka 
a zaručuje, že vás nikto neprehliadne.

DIZAJNOVÉ DETAILY
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PRÍVETIVÁ KABÍNA, KTORÁ PONÚKA INTEGROVANÉ 
INOVÁCIE A ZNAMENITÉ VYLEPŠENIA

Nastúpte do modelu Camry Hybrid a každý deň 
si vychutnáte prvotriedny zážitok z jazdy. Tento skvostný 
sedan posúva kultivovanosť na novú úroveň svojím 
znamenite vypracovaným interiérom. Moderný kokpit 
šikovne využíva priestor na maximum vďaka plávajúcemu 
dotykovému displeju multimediálneho systému 
s uhlopriečkou 9", ktorý zaisťuje jasnejšie a zrozumiteľné 
zobrazovanie počas jazdy. Táto multimediálna obrazovka 
je teraz v záujme lepšej ergonómie umiestnená vyššie 
v palubnej doske, takže vďaka nej ľahko nájdete všetko, 
čo potrebujete, vrátane navigácie, hudby či systémov 
Apple CarPlay™ alebo Android Auto™. A prostredníctvom 
aplikácie MyT sa môžete s vozidlom Camry Hybrid prepojiť 
a zostať v kontakte, čo vám otvára svet plný možností.

POKOJNÝ 
PRIESTOR NA 
KONCENTRÁCIU 
MYSLE
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KOKPIT
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KOMFORT

HARMONICKY VYPRACOVANÝ INTERIÉR, 
KTORÝ PONÚKA MAXIMÁLNY PRIESTOR A PRAKTICKÉ 
VYUŽITIE PRE VAŠE POTREBY

Camry Hybrid je výnimočný sedan, ktorý ponúka vám 
i vašim cestujúcim bezkonkurenčné pohodlie. V jeho 
priestrannom interiéri s kvalitným sedením budete 
mať z každej cesty pocit luxusu. Spoločnosť Toyota 
používa len tie najkvalitnejšie materiály, ktoré zaručujú 
príjemný a uvoľňujúci zážitok z jazdy. Z hľadiska 
priestoru pre hlavu a nohy neprichádzajú do úvahy 
žiadne kompromisy, takže sa môžete pokojne natiahnuť 
a vychutnať si pocit otvorenej cesty pred sebou. 
Máte k dispozícii inteligentne navrhnutý kokpit, 
ktorý ponúka maximálne využiteľný priestor, 
zatiaľ čo vaši cestujúci si môžu dopriať komfort 
sklopných zadných sedadiel a multifunkčného 
ovládacieho panela, ktorý im zabezpečuje prístup 
k hudbe a klimatizácii. Nech idete kamkoľvek, 
vďaka veľkorysému batožinovému priestoru si môžete 
so sebou vziať ešte viac.

RELAX 
V ABSOLÚTNOM 
POHODLÍ

13



AUDIOSYSTÉM JBL
Zabudnite na vonkajší hluk a započúvajte sa do hudby 
v špičkovej kvalite. Prémiový audiosystém JBL so sústavou 
deviatich reproduktorov oživí v aute každú skladbu.

INTELIGENTNÉ 
PRVKY PRE 
VÝNIMOČNÚ 
JAZDU
INTEGROVANÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ POVZNESÚ 
KAŽDÚ JAZDU

V modeli Camry Hybrid sa stretla celá plejáda 
inovatívnych funkcií a vytvorila ohromujúci sedan. 
Plne integrované technológie povznášajú každú 
jazdu a zaručujú intuitívny zážitok. Vďaka trom plne 
integrovaným obrazovkám budete neustále pripojení 
a informovaní. 7" TFT displej v prístrojovom štíte 
zabezpečuje jednoduchý a zrozumiteľný prístup 
k informáciám o jazde, vrátane navádzania k cieľu, 
zatiaľ čo 9" dotyková obrazovka zaisťuje prístup 
k hudbe, navigácii a ďalším funkciám. Kabína modelu 
Camry Hybrid má výborné odhlučnenie, 
takže si môžete nerušene vychutnávať bezchybný 
a čistejší priestorový zvuk. Vďaka deviatim 
exkluzívnym reproduktorom od zvukového špecialistu, 
spoločnosti JBL, je sedan Camry Hybrid ako stvorený 
na dlhé cesty a impozantné hudobné zážitky.
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MULTIMEDIÁLNA OBRAZOVKA
Veľká multimediálna obrazovka s uhlopriečkou 9" sa obsluhuje 
pomocou dotykového displeja alebo fyzických tlačidiel a ponúka plne 
integrované pripojenie. Smartfón si môžete zosynchronizovať pomocou 
systémov Apple CarPlay™ alebo Android Auto™, a jednoducho tak odosielať 
správy alebo prehrávať obľúbené skladby.

MULTIFUNKČNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Panel v zadnej lakťovej opierke umožňuje 
cestujúcim na zadných sedadlách prispôsobiť 
si svoje zážitky počas jazdy a ovládať všetko 
od hudby cez teplotu až po slnečnú clonu.

TECHNOLÓGIE
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TECHNOLÓGIE, 
S KTORÝMI STE 
V BEZPEČÍ

INTELIGENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY 
PRE VÁŠ POKOJ NA DUŠI

Život vie byť nepredvídateľný. S Toyotou Camry 
Hybrid však budete na cestu vždy pripravení. 
Toyota Safety Sense, súbor revolučných technológií 
na podporu vodiča navrhnutý tak, aby podporil jeho 
prehľad o situácii, je súčasťou štandardnej výbavy, 
aby ochránil vás a všetkých vašich cestujúcich. 
Systém rozpoznávania dopravných značiek, 
automatické diaľkové svetlá a systém udržiavania 
vozidla v jazdnom pruhu vám pomôžu jazdiť bezpečne, 
zatiaľ čo núdzový asistent riadenia a predkolízny 
bezpečnostný systém s podporou v križovatkách vám 
poskytnú ešte väčší pokoj na duši. Od monitorovania 
dopravných značiek až po automatické brzdenie, 
ktoré uľahčuje parkovanie, sú inteligentné a adaptívne 
bezpečnostné technológie v modeli Camry Hybrid 
pripravené na všetko, čo môže život priniesť.

1

2
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BEZPEČNOSŤ

Ilustračná fotografia: Zobrazená je kombinácia viacerých 
bezpečnostných prvkov. Úplné informácie o bezpečnostných 
prvkoch nájdete na našej webovej stránke.

1. PREDKOLÍZNY BEZPEČNOSTNÝ 
SYSTÉM (PCS) S NÚDZOVÝM 
ASISTENTOM RIADENIA 
A PODPOROU V KRIŽOVATKÁCH
Predkolízny bezpečnostný systém znižuje 
pravdepodobnosť a závažnosť nárazu 
prostredníctvom upozornení, podpory 
brzdenia alebo automatického brzdenia, 
pričom dokáže rozpoznávať autá, 
chodcov (cez deň alebo v noci) a cyklistov 
(cez deň). Dve nové funkcie zachádzajú 
v rámci podpory vodiča ešte ďalej: 
funkcia podpory v križovatkách 
asistuje vodičovi pri odbočovaní, 
zatiaľ čo núdzový asistent riadenia 
pomáha vodičovi pohotovo zareagovať 
a zachovať stabilitu vozidla pri 
vyhýbacom manévri.

2. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)
Systém monitoruje dopravné značky 
a na farebnom TFT displeji v prístrojovom 
štíte zobrazuje informácie o aktuálnych 
rýchlostných obmedzeniach či zákazoch.

3. SYSTÉM UDRŽIAVANIA VOZIDLA 
V JAZDNOM PRUHU (LTA)
Systém udržiava vozidlo v strede 
jazdného pruhu. Pokiaľ vozidlo začne 
vybočovať z jazdného pruhu bez použitia 
smerového svetla, asistent riadenia 
upraví jeho smer.

4. INTELIGENTNÝ ADAPTÍVNY 
TEMPOMAT (IACC)
Táto technológia je kombináciou funkcie 
adaptívneho tempomatu a systému 
rozpoznávania dopravných značiek. 
Systém udržiava rýchlosť vozidla 
na vopred nastavenej hodnote, 
pričom vodiča upozorní v prípade 
zmeny rýchlostného limitu a umožňuje 
mu jednoducho prispôsobiť rýchlosť 
jazdy aktuálnym obmedzeniam.
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COMFORT

Hlavné prvky výbavy
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 

s detekciou chodcov a cyklistov
— Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
— Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
— Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) 

so znížením rýchlosti v zákrutách
— 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

— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 
so 7" farebnou dotykovou obrazovkou

— Rozhranie Android Auto™ a Apple CarPlay™
— Multifunkčný kožený volant
— 7" farebny multi‑informačny TFT displej 

v prístrojovom štíte
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
— Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 8 smeroch

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

— Dojazdové rezervné koleso
— Alarm

Voliteľná výbava
— Toyota Touch® 2 so satelitným navigačným 

systémom GO s podporou slovenčiny 
a 3‑ročnou aktualizáciou máp
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STUPNE VÝBAVY

DEKÓR SO VZOROM TITÁNOVÉHO VLÁKNA
Každému detailu je venovaná maximálna 
pozornosť a dekór so vzorom titánových 
vlákien na palubnej doske a stredovej 
konzole dodáva modernej kabíne vodiča 
záverečný punc.
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ČIERNE KOŽENÉ SEDADLÁ
Čierne kožené sedadlá s elegantnou 
perforáciou so vzorom rybej kosti 
umocňujú sofistikovanosť vozidla.
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STUPNE VÝBAVY

COMFORT 
+ BUSINESS

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Comfort)
— Vyhrievané predné sedadlá
— Sedadlo spolujazdca s elektrickým ovládaním 

v 8 smeroch
— Kožené čalúnenie sedadiel
— Kožené čalúnenie dverí a prednej 

lakťovej opierky

Voliteľná výbava:
— Toyota Touch® 2 so satelitným navigačným 

systémom GO s podporou slovenčiny 
a 3‑ročnou aktualizáciou máp

21



Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)
— 18" disky kolies z ľahkých zliatin, 

pneumatiky 235/45 R18
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

s 9" farebnou dotykovou obrazovkou
— 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

— Kožené čalúnenie dverí a prednej 
lakťovej opierky

— Ozdobné prahové lišty s logom Camry

PRESTIGE
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STUPNE VÝBAVY

SEDADLÁ S BOČNICAMI Z ČIERNEJ 
SYNTETICKEJ KOŽE
Toto športové čalúnenie sedadiel s dobrou 
bočnou oporou kombinuje pohodlie 
textilného materiálu s atraktívnou 
textúrou kože.
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MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM TOYOTA TOUCH® 2
Pomocou dotykovej obrazovky 
s uhlopriečkou 9" máte prístup k množstvu 
nových funkcií, vďaka ktorým získate lepšiu 
navigáciu a aktualizácie v reálnom čase. 
Obrazovka s vylepšenou odozvou a novým 
menu umožňuje jednoduchú obsluhu.
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STUPNE VÝBAVY

EXECUTIVE Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Prestige)
— Bi‑LED predné svetlomety
— 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
— Elektricky nastaviteľný volant
— Páčky radenia pod volantom
— Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli
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Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Executive)
— 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 – 

9 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

EXECUTIVE 
+ VIP
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STUPNE VÝBAVY

ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Multifunkčný ovládací panel v zadnej lakťovej 
opierke zabezpečuje cestujúcim na zadných 
sedadlách prístup k hudbe, možnosť sklopenia 
sedadla a nastavenie klimatizácie. Ak chcete 
úplné súkromie, môžete z neho ovládať 
aj zadnú slnečnú clonu.
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DIZAJNOVÉ PRVKY

Model Camry svojím pôsobivým 
postojom a plynulými líniami 
zanecháva silný dojem všade, 
kde sa objaví. Pridajte k tomu ešte 
starostlivo vybrané dizajnové prvky – 
a máte vzhľad čistej individuality.

PRÍSLUŠENSTVO

1. OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Svetlo vo dverách po ich otvorení osvetľuje zem 
s projekciou nápisu „CAMRY“.

2. PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty s podsvieteným logom vytvárajú 
dojem luxusu a zároveň chránia lak pred 
stopami nečistôt, odreninami a škrabancami.

ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Moderný dizajn modelu Camry umocňujú štýlové 
17" strieborné zliatinové disky kolies s 10 lúčmi.

ZADNÝ SPOJLER
Originálny spojler značky Toyota, vytvára menší 
aerodynamický odpor vďaka športovejšej aerodynamike.

1 2
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PRÍSLUŠENSTVO

OCHRANNÉ PRVKY

Chráňte svoju Toyotu pred 
každodenným opotrebovaním 
a udržujte jej vzhľad ako nový vďaka 
voliteľnej výbave na ochranu vozidla.

1. ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Pevný čierny plast s protišmykovým povrchom 
a zvýšenými okrajmi chráni podlahu v batožinovom 
priestore pred blatom a nečistotami.

2. OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA 
(NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ)
Chráni lak v oblasti batožinového priestoru 
a je navyše štýlovým prvkom, ktorý dopĺňa dizajn 
vášho vozidla Camry.

3. FÓLIA NA OCHRANU ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
Na diskrétnejšiu ochranu nárazníkov je v ponuke 
aj odolná lepiaca fólia na mieru.

DEFLEKTOR KAPOTY
Upevňuje sa cez prednú časť vozidla 
a zabraňuje tomu, aby na čelné sklo striekala 
voda či blato a dopadali odletujúce kamienky – 
má štýlovú tmavú farbu.

ZÁSTERKY KOLIES
Navrhnuté tak, aby sa vošli medzi podbehy predných 
a zadných kolies a chránili vaše vozidlo pred 
striekajúcou vodou, blatom a odletujúcimi kameňmi.

1 2

3
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ZIMNÉ PRVKY

Zimné prvky príslušenstva chránia vaše 
vozidlo a zliatinové disky kolies pred 
nástrahami zimy.

1. 18" KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES
Zimné pneumatiky od spoločnosti Toyota 
zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť na mokrej, 
zasneženej a zľadovatenej vozovke. 
Výrazne skracujú brzdnú dráhu 
v drsnom prostredí, a zaisťujú tak 
bezpečnejšiu jazdu.

2. SYSTÉM VÝSTRAHY PRED POKLESOM TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH (TPWS)
Kontroluje tlak vzduchu v každej pneumatike 
a upozorní vás, ak klesne pod nastavenú hladinu.

3. OBAL NA USKLADNENIE PNEUMATÍK
Chráni kolesá a pneumatiky pred náhodným 
poškodením pri skladovaní.

4. ČIERNE TEXTILNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE
Štýlovo chránia podlahu v kabíne vášho vozidla. 
Bezpečnostné úchyty držia rohož vodiča pevne 
na mieste.

PRÍSLUŠENSTVO

3

1

4

2
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OCHRANNÉ PRVKY TOYOTA PROTECT

Nič sa nevyrovná pocitu z nablýskaného 
nového auta. Ochranná úprava Toyota 
ProTect predstavuje revolučný spôsob, 
ako môžete svoje vozidlo nablýskať a dať 
mu autosalónovú povrchovú úpravu, 
ktorá vydrží aj po ďalšie roky – 
či už je vaše vozidlo nové alebo jazdené. 
Na rozdiel od tradičného vosku alebo 
pokročilých polymérových tmelov stačí 
jediná aplikácia keramického náteru 
Toyota ProTect, ktorá vám zaručí pokoj 
na ďalších päť rokov.

1. OCHRANA SEDADIEL – TOYOTA 
PROTECT INTERIÉR
Vytvára neviditeľný štít, ktorý chráni textílie 
v interiéri pred každodennými nečistotami 
a bežným znečistením. Látky rôznych konzistencií 
utriete bez toho, aby na čalúnení zostali škvrny.

2. OCHRANA KOLIES – TOYOTA PROTECT 
ZLIATINOVÉ DISKY
Udržujte svoje zliatinové disky čisté a lesklé 
vďaka trvalej ochrane pred prachom 
z brzdových platničiek, nečistotami z vozovky 
a poveternostnými vplyvmi.

3. OCHRANA KAROSÉRIE – TOYOTA PROTECT BODY
Chráňte svoje vozidlo keramicky tvrdenou 
povrchovou úpravou, ktorá zabezpečuje maximálnu 
ochranu laku pred nečistotami z vozovky, soľou, 
kyslými dažďami a ultrafialovými lúčmi, 
a zanecháva tak dlhotrvajúci lesklý povrch. 
A navyše obsahuje hydrorepelentné vlastnosti, 
ktoré zabraňujú striekaniu vody.

PRÍSLUŠENSTVO

2 3

1
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FARBY

1. 040 Biela – čistá
2. 089 Biela – platinová1
3. 3U5 Červená – karmínová2
4. 1L5 Sivá – vzácny kov2

1 Perleťový lak. 
2 Špeciálny metalický lak 
3 Metalický lak.

3

1

4

2

32



FARBY

5. 1F7 Strieborná – saténová3
6. 218 Čierna – klasická3
7. 4X7 Hnedá – grafitová3
8. 8W7 Modrá – tmavá3

7

5

8

6
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ČALÚNENIE 
A KOLESÁ

1. Látkové čalúnenie v čiernej farbe
Pre výbavu Comfort
2. Kožené perforované čalúnenie 
(prírodná a systetická koža) v čiernej farbe
Pre výbavu Executive a paket Business
3. Kožené perforované čalúnenie 
(prírodná a systetická koža) v béžovej farbe
Pre výbavu Executive a paket Business
4. Látkové čalúnenie v kombinácii 
do syntetickou kožou v čiernej farbe
Pre výbavu Prestige

1. 17" zliatinové disky kolies (10 lúčov)
Pre výbavu Comfort
2. 18" brúsené zliatinové disky kolies 
(15 lúčov)
Pre výbavu Prestige a Executive
3. 17" zliatinové disky kolies (10 lúčov)
Voliteľne pre všetky výbavy

1

2
3

4
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ČALÚNENIE A KOLESÁ

1

3

2
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TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTREBA A EMISIE
  Hybrid  
2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

SPOTREBA PALIVA (príslušné právne predpisy)

Kombinovaný cyklus [l/100 km] 5,3–5,6

Nízka rýchlosť [l/100 km] 5,9–6,2

Stredná rýchlosť [l/100 km] 4,7–4,9

Vysoká rýchlosť [l/100 km] 4,7–5

Veľmi vysoká rýchlosť [l/100 km] 5,9–6,3

Odporúčané palivo Bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov

Kapacita palivovej nádrže [l] 50

Emisie CO2 (príslušné právne predpisy)

Kombinovaný cyklus [g/km] 119–127

Nízka rýchlosť [g/km] 134–141

Stredná rýchlosť [g/km] 106–112

Vysoká rýchlosť [g/km] 106–113

Veľmi vysoká rýchlosť [g/km] 133–143

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením ES 2018/1832AP)

Emisná norma EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km] 181,5

Uhľovodíky, THC [mg/km] 14,1

Uhľovodíky, NMHC [mg/km] 11,3

Oxidy dusíka, NOx [mg/km] 1,9

Pevné častice [mg/km] 0,19

Vonkajšia hladina hluku – pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 67,0

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP podľa 
Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO2 vypočítavať na základe objednanej voliteľnej výbavy. 
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO2 ma vplyv štýl jazdy a ďalšie aspekty 
(ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.) Ďalšie informácie k novej metodike merania WLTP nájdete na stránkach: 
https://www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/feel/environment/worldwide‑harmonized‑light.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BENZÍNOVÝ MOTOR
  Hybrid  
2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Kód motora A25A‑FXS

Počet valcov 4 valce usporiadané v rade

Rozvodový mechanizmus 16‑ventilový DOHC s VVT‑i

Systém vstrekovania elektronické vstrekovanie do sacieho potrubia

Zdvihový objem [cm3] 2487

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 87,5 × 103,4

Kompresný pomer 14,0:1

Maximálny výkon [k (kW) na ot./min] 178 (131)/5700

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

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

ELEKTRICKÝ MOTOR AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

Typ Synchrónny motor s permanentným magnetom Typ nikel‑metalhydridový

Maximálny výkon [kW] 88 Nominálne napätie [V] 244,8

Maximálny krútiaci moment [Nm] 202 Počet batériových modulov 34

Kapacita batérie (3 hod) [Ah] 6,5

VÝKON
  Hybrid  
2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Maximálna rýchlosť [km/h] 180

0–100 km/h [sek.] 8,5

ZAVESENIE KOLIES

Predné vzpery MacPherson

Zadné lichobežníkové
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BRZDY
  Hybrid  
2.5 Hybrid 218 k aut. prevodovka e‑CVT

Predné odvetrávané kotúčové

Zadné kotúčové

HMOTNOSTI

Celková hmotnosť vozidla [kg] 2100

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1595–1665

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 0

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 0

VONKAJŠIE ROZMERY 4‑dverový sedan

Dĺžka [mm] 4885

Šírka [mm] 1840

Výška [mm] 1445

Predný rozchod kolies [mm] 1580 / 1590*

Zadný rozchod kolies [mm] 1605 / 1615*

Predný previs [mm] 975

Zadný previs [mm] 1085

Rázvor [mm] 2825

VNÚTORNÉ ROZMERY

Dĺžka [mm] 1535

Výška [mm] 1185

38



TECHNICKÉ ÚDAJE

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

BATOŽINOVÝ PRIESTOR 4‑dverový sedan

Kapacita batožinového priestoru [litre] 500§ / 524

RIADENIE

Priemer otáčania [m] 11,4* / 11,6

KOLESÁ Comfort Comfort Business Prestige Executive Executive VIP

17" zliatinové disky kolies (10 lúčov) — — —

18" tmavosivé brúsené zliatinové disky kolies (15 lúčov) — —

Čierne stredové krúžky

Dojazdové rezervné koleso

 = Štandardne — = Nie je k dispozícii * Výbava Comfort a Prestige § Výbava Executive
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VÝZVA 1
NULOVÉ EMISIE CO2 NOVÝCH VOZIDIEL
Naša výzva je do roku 2050 zredukovať 
emisie CO2 z našich vozidiel o 90 percent oproti 
úrovni v roku 2010. Preto budeme stále zvyšovať 
palivovú úspornosť našich tradične poháňaných 
modelov a budeme podporovať vývoj vozidiel 
novej generácie s nízkymi alebo nulovými 
uhlíkovými emisiami, ako sú napríklad hybridy, 
plug‑in hybridy, elektrické vozidlá a vozidlá 
na palivové články.

VÝZVA 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY
Začali sme vykonávať zber dažďovej vody, 
aby sme zredukovali množstvo vody, 
ktorú používame v našich továrňach. 
Vyvinuli sme tiež systémy čistenia, aby sme vodu, 
ktorú použijeme, mohli použiť opakovane alebo 
ju bezpečne vrátiť do miestnej vodovodnej siete.

VÝZVA 5
VYTVORIŤ SPOLOČNOSŤ ZALOŽENÚ 
NA RECYKLOVANÍ A VÝROBNÉ SYSTÉMY 
ZALOŽENÉ NA OPÄTOVNOM VYUŽITÍ ODPADU
Už 40 rokov pracujeme na recyklovaní materiálov, 
ktoré používame. Vďaka tomu sa dá 95 % vášho 
modelu Camry opätovne využiť a recyklovať. 
Navyše vám vďaka našej environmentálnej 
politike ponúkame nové a inovatívne 
spôsoby vrátenia vozidla, keď raz dorazí 
na „koniec svojej cesty“.

VÝZVA 2
NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU
Robíme všetko pre to, aby boli naše projekty 
ohľaduplné k prírode. Každý dizajnový detail 
na našich vozidlách podlieha analýze, aby bol 
počas jeho životného cyklu zabezpečený 
čo najmenší dopad na životné prostredie.1

V spoločnosti Toyota nie je snaha 
zredukovať náš dopad na životné 
prostredie jediné, čomu sa venujeme. 
Chceme náš svet zmeniť k lepšiemu. 
Preto sme sa rozhodli stanoviť si šesť 
výziev s cieľom splniť ich do roku 2050. 
Všetky sú síce mimoriadne náročné, 
ale napriek tomu sme odhodlaní 
byť pozitívnou silou smerujúcou 
k udržateľnej spoločnosti.

Ak chcete vedieť viac o výzve Toyoty o ochrane 
životného prostredia 2050, navštívte našu webstránku: 
www.toyota.sk/world‑of‑toyota
alebo kontaktujte miestneho predajcu značky Toyota.

VÝZVA TOYOTY 
O OCHRANE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 2050 
A NAŠA POLITIKA 
UDRŽATEĽNÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU 
VÝROBKOV

1  Metodiku LCA, ktorú spoločnosť Toyota používa na posúdenie životného cyklu svojich osobných vozidiel, 
posúdilo a schválilo združenie TÜV Rheinland a bola osvedčená ako kompatibilná s normami ISO 14040/14044.
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VÝZVA 6
VYTVORIŤ V BUDÚCNOSTI SPOLOČNOSŤ 
V HARMÓNII S PRÍRODOU
Organizujeme programy sadenia stromov, 
ekologické mestské projekty a iné aktivity 
mimo našich tovární, aby sme chránili prírodu 
a neničili ju. Naším cieľom je vytvoriť spoločnosť, 
ktorá môže fungovať v harmónii s prírodou.

TOYOTA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – POKOJ NA DUŠI

VÝZVA 3
NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
Aby sme pomohli zmierniť klimatické zmeny, 
máme stratégiu, ako dosiahnuť nulové 
emisie CO2 v našich továrňach, ktorá sa zameriava 
na zlepšenie používaných technológií a prechod 
na alternatívne zdroje energie. Sme odhodlaní 
zvyšovať energetickú efektivitu našich závodov 
a používať obnoviteľné zdroje energie, ako je napr. 
slnko alebo vietor, rovnako ako energiu s nízkou 
uhlíkovou stopou, napr. z vodíka.

2 Pokrýva aj transport do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Navyše záruka na lak 3 roky / neobmedzené kilometre 
chráni pred kazmi a povrchovou hrdzou, ktoré boli spôsobené výrobnou chybou. Každá nová Toyota má 12‑ročnú 
antikoróznu záruku (neplatí pre komerčné vozidlá) pred perforáciou panelov karosérie spôsobenou chybou 
v materiáli alebo spracovaní.

3 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u autorizovaných predajcov značky Toyota.

ÚPLNÝ POKOJ 
NA DUŠI 
S TOYOTOU
SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor 
hybridného pohonu“3 zahŕňa prehliadku raz 
ročne alebo každých 15 000 km (podľa toho, 
čo nastane skôr) a to po dobu až 10 rokov 
od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty musíte 
absolvovať najmenej raz ročne / každých 15 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota sú navrhnuté 
a konštruované tak, aby ste mali čo najnižšie 
náklady na ich údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 
a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo 
montážnou chybou3 v každom novom vozidle 
Toyota sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo 
100 000 km.2

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia 
vďaka bezplatnej asistenčnej službe 
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách, 
poskytované počas 3 rokov.3 Pokiaľ budete 
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku, 
bude Vám poskytovaná asistenčná služba 
Toyota Eurocare po dobu životnosti Vášho vozidla.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Originálne príslušenstvo značky Toyota 
je navrhnuté a vyrobené s rovnakou starostlivosťou, 
kvalitou a dôrazom na detaily ako vozidlá 
značky Toyota. Na všetko príslušenstvo zakúpené 
spolu s vozidlom sa vzťahuje 3‑ročná záruka.3

Viac informácií o pokoji na duši nájdete na adrese: 
www.toyota.sk/service‑and‑accessories/
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TOYOTA CAMRY
NAJKULTIVOVANEJŠÍ HYBRID

www.toyota.sk

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo bez akéhokoľvek oznámenia zmeniť údaje obsiahnuté v tomto katalógu vrátane technických parametrov, príslušenstva, cien a výbavy vozidiel. 
Najmä ceny sa líšia v závislosti od dátumu dodania. Žiadne informácie poskytnuté v tomto katalógu, predovšetkým fotografie, diagramy, údaje, popisy, obrázky a technické parametre, nepredstavujú ponuku v zmysle 
slovenského občianskeho zákonníka. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu nepredstavujú prísľub v zmysle článku 5561 §2 zákona z 23. apríla 1964. Záväzná dohoda ceny, príslušenstva a špecifikácie vozidla sa vykoná 
v predajnej zmluve, zatiaľ čo technické parametre sú stanovené v osvedčení o typovom schválení vozidla. Vyššie uvedené informácie o záruke na vozidlo nie sú ekvivalentom poskytnutia záruky kupujúcemu.
Záruka sa poskytuje pri kúpe vozidla a jej podmienky budú stanovené v záručnom liste. Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktoré uvádzajú údaje platné pre všetky nové osobné autá, sú dostupné zdarma 
u ľubovoľného predajcu vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2 konkrétneho vozidla v podmienkach cestnej premávky sa môžu líšiť od poskytnutých výsledkov merania. Spotrebu paliva a emisie CO2 ovplyvňuje spôsob 
šoférovania vozidla a iné faktory (ako napríklad stav vozovky, cestná premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, prítomná výbava, zaťaženie, počet pasažierov atď.)
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