
CAMRY FULL HYBRID



NOUA TOYOTA CAMRY FULL HYBRID. 

Într-o lume nesigură, aveți nevoie de o mașină pe 
care să vă puteți baza. O mașină care pune totul 
într-o perspectivă mai clară. Descoperiți Camry 
Full Hybrid. Bazându-se pe mai mult de 20 de ani 
de expertiză în domeniul hibrid, vehiculul Toyota 
de înaltă performanță combină inovația dinamică 
și eleganța sofisticată atemporală. Pregătiți-vă 
simțurile și lăsați-vă surprinși de senzațiile acestui 
model sedan deosebit, care oferă o tehnologie 
integrată perfect într-o caroserie rafinată. Propulsată 
de un motor full hybrid pe benzină de 2,5 litri, Camry 
Full Hybrid oferă o ținută de drum remarcabilă, care 
creează o senzație accentuată de control. Călătoriți 
confortabil într-o mașină care transmite eleganță, 
atât în interior, cât și în exterior.

LĂRGIM 
ORIZONTUL  
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CONDUCEȚI CU EFICIENȚĂ OPTIMĂ. 

Bazându-se pe o tradiție îndelungată a inovației 
dinamice, modelul elegant Camry Full Hybrid de 
la Toyota combină performanța ridicată, eficiența 
combustibilului și emisiile reduse de CO₂, oferind 
o experiență la volan fără precedent. Acest model 
sedan rafinat oferă o experiență autentică la volan, 
fără a sacrifica puterea sau stilul. Așezați-vă la 
volanul unui hibrid dintr-o clasă nouă, care vă va 
oferi senzații noi. Propulsată de un motor full hybrid 
pe benzină de 2,5 litri, silențios, cu auto-încărcare, 
această capodoperă a ingineriei oferă un cuplu 
puternic la viteze mici, o putere fenomenală la viteze 
mari, reactivitate crescută și accelerare fără efort.

MOTOR FULL HYBRID

PUTERE 
HIBRID CARE 
ACCENTUEAZĂ 
SENZAȚIILE
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PROIECTAT 
PENTRU A 
ATRAGE 
PRIVIRILE
UN MODEL SEDAN REMARCABIL, ÎNDRĂZNEȚ.

Conduceți exemplar într-un model sedan care nu 
face rabat de la stil. Întruchipând exigențele Toyota 
în ceea ce privește perfecțiunea, Camry Full Hybrid 
promite să creeze o impresie de durată, printr-un 
aspect subtil, dar remarcabil. Aveți încredere la 
volan într-o mașină care se bazează pe decenii 
de dedicare și rafinare. Combinând eleganța unui 
model sedan de calitate cu un design dinamic, 
Camry Full Hybrid reprezintă o prezență autentică 
pe șosea. Acest model proiectat admirabil are o 
caroserie rigidă, o capotă joasă pentru vizibilitate 
mai bună și o serie de detalii vopsite elegant, care 
vă vor face să atrageți privirile în orice context.
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DESIGN EXTERIOR

7



GRILĂ NOUĂ 
O grilă față nouă, solidă, se extinde în partea 
frontală a vehiculului, creând aspectul 
aerodinamic, mai jos, mai amplu și mai îndrăzneț 
.

PUTEREA STĂ ÎN 
DETALII

SUBTILE, ÎNSĂ DE EFECT, NOILE DETALII DE DESIGN 
PROPULSEAZĂ CAMRY FULL HYBRID PE NOI CULMI.

La o singură privire, modelul Camry Full Hybrid vă 
va convinge că nu este un sedan obișnuit. Produsul 
unei arhitecturi avansate, fiecare element transmite 
o senzație unică de siguranță. Partea frontală a fost 
restilizată pentru un impact maxim, cu un design 
nou pentru grila superioară și cea inferioară. Barele 
din grila inferioară continuă pe laterale, conferindu-i 
mașinii un aspect mai amplu și mai dinamic. În 
plus, o gamă de jante din aliaj de 17” și 18” și 
stopurile sofisticate cu LED completează designul 
impresionant. Aceste detalii unice asigură eleganța 
modelului Camry Full Hybrid.
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CREAT PENTRU A SE REMARCA 
Deplasați-vă utilizând jante din aliaj estetice 
de 17”, proiectate elegant pentru a accentua 
caracterul premium. Pentru un aspect dinamic, 
jantele din aliaj de 18” au o față prelucrată cu 
finisaje metalice gri închis, pentru o prezență 
impunătoare pe șosea.

ORNAMENTELE STOPURILOR
Stopurile cu LED au o formă distinctivă, care se 
îmbină perfect cu bara de protecție și vă ajută să 
fiți remarcat în orice situație. 

DETALII DE DESIGN
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UN HABITACLU ÎMBIETOR, CARE OFERĂ INOVAȚII 
PERFECTE ȘI ELEMENTE UNICE RAFINATE.

Pășiți în interiorul Camry Full Hybrid și bucurați-vă 
de o experiență de excelentă la volan, în fiecare zi. 
Acest sedan de calitate superioară duce rafinamentul 
la nivelul următor, printr-un interior prelucrat cu 
măiestrie. Habitaclul modern maximizează spațiul în 
mod inteligent, printr-un ecran tactil multifuncțional 
de 9” pentru infotainment, proiectat să faciliteze 
claritatea la volan. Acum poziționat mai sus pentru 
o ergonomie îmbunătățită, ecranul multimedia vă 
ajută să găsiți cu ușurință tot ce aveți nevoie, inclusiv 
navigația, muzica și Apple CarPlay™ sau Android 
Auto™. Iar cu ajutorul aplicației MyT, puteți rămâne 
în legătură cu vehiculul dumneavoastră Camry Full 
Hybrid, având la dispoziție numeroase posibilități.

UN SPAȚIU 
LINIȘTIT 
PENTRU SUFLET
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HABITACLU INTERIOR
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CONFORT INTERIOR

UN INTERIOR CREAT ARMONIOS, CARE VĂ OFERĂ 
ÎNTREGUL SPAȚIU ȘI CARACTER PRACTIC DE CARE 
AVEȚI NEVOIE.

Camry Full Hybrid este un sedan de calitate 
superioară, care oferă o senzație unică de confort 
pentru dumneavoastră și pasagerii dumneavoastră. 
Interiorul spațios cu scaunele sale de calitate face 
din fiecare călătorie o experiență premium. Toyota 
folosește doar materiale de calitate superioară, 
pentru o experiență la volan fără probleme și 
relaxantă. Nu există compromisuri în ceea ce 
privește spațiul pentru cap sau pentru picioare din 
interiorul mașinii, așa că vă puteți relaxa și bucura de 
drumul liber. Veți beneficia de un habitaclu proiectat 
inteligent, care maximizează spațiul, în timp ce 
pasagerii pot regla spătarul scaunelor din spate 
și pot accesa un panou de control multifuncțional, 
care oferă acces la muzică și aer condiționat. 
Oriunde mergeți, capacitatea mărită a portbagajului 
înseamnă că puteți lua cu dumneavoastră mai multe 
bagaje.

RELAXARE 
ÎNTR-UN 
CONFORT 
ABSOLUT
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SISTEM AUDIO JBL 
Eliminați zgomotul exterior și ascultați muzică 
de o claritate perfectă. Sistemul audio surround 
JBL premium cu nouă difuzoare dă viață fiecărei 
piese.

DETALII INTELIGENTE 
PENTRU O 
EXPERIENȚĂ 
SUPERIOARĂ LA 
VOLAN
TEHNOLOGIE PERFECTĂ, CARE PUNE ÎN VALOARE 
FIECARE CĂLĂTORIE.

O gamă bogată de opțiuni inovatoare se combină, 
făcând din Camry Full Hybrid un sedan impresionant. 
Tehnologia integrată perfect transformă fiecare 
călătorie, asigurând o experiență intuitivă la volan, 
cu fiecare ocazie. Aceste ecrane perfect integrate 
vă permit să rămâneți conectat și informat în 
permanență. Un ecran multi-info TFT de 7” între 
cadrane vă oferă acces liber și ușor la informațiile 
despre drum, inclusiv ghidare pe traseu, în timp 
ce un ecran tactil de 9” vă oferă acces la muzică, 
navigație și altele. Habitaclul Camry Full Hybrid este 
prevăzut cu o izolație fonică senzațională, așa că 
vă puteți bucura de un sunet perfect, de o claritate 
ridicată. Datorită celor nouă difuzoare premium 
create de compania JBL, specializată în sisteme 
audio, Camry Full Hybrid este un sedan potrivit 
pentru călătorii lungi și coloane sonore epice.
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ECRAN MULTIMEDIA 
Ecranul multimedia mare de 9”, acționat prin intermediul ecranului tactil sau 
al butoanelor fizice, asigură o conectivitate perfectă. Vă puteți sincroniza 
smartphone-ul cu ajutorul Apple CarPlay™ sau Android Auto™ pentru a 
trimite mesaje sau pentru a găsi cu ușurință playlist-ul preferat.

PANOU DE CONTROL MULTIFUNCȚIONAL
Acest panou din cotiera din spate le permite 
pasagerilor să dețină controlul asupra propriei 
experiențe și să regleze toate aspectele, de la 
muzică la temperatură și parasolare.

TEHNOLOGIE
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TEHNOLOGIE 
DE SIGURANȚĂ 

UN SISTEM DE SIGURANȚĂ INTELIGENT, PENTRU O 
CĂLĂTORIE LIPSITĂ DE GRIJI.

Viața poate fi imprevizibilă. Totuși, cu Camry Full 
Hybrid, veți fi pregătit întotdeauna pentru drumul 
din față. Toyota Safety Sense, un pachet complet de 
tehnologii de asistență pentru șofer concepute să 
contribuie la conștientizarea situațiilor, este oferit 
ca standard pentru a vă proteja pe dumneavoastră 
și pasagerii dumneavoastră. Sistemul de asistență 
la recunoașterea indicatoarelor rutiere, Sistemul de 
comutare automată între faza lungă și faza scurtă și 
Sistemul de urmărire a benzii de rulare vă ajută să 
conduceți în siguranță, în timp ce Asistența la virarea 
de urgență și Asistența pentru virarea în intersecții 
parte a Sistemul de siguranță pre-impact vă ajută să 
conduceți fără griji. De la monitorizarea indicatoarelor 
rutiere până la frânarea automată, care face parcarea 
mai ușoară, tehnologiile de siguranță inteligente și 
adaptive din Camry Full Hybrid sunt concepute pentru 
toate situațiile posibile.

1

2
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SIGURANȚĂ

1. SISTEM DE SIGURANȚĂ PRE-IMPACT 
ÎMBUNĂTĂȚIT CU ASISTENȚĂ LA VIRAREA 
DE URGENȚĂ ȘI ASISTENȚĂ LA VIRAREA ÎN 
INTERSECȚIE
Sistemul de siguranță pre-impact folosește 
alertele, asistența la frânare sau frânarea 
automată pentru a reduce probabilitatea 
și severitatea impactului și poate detecta 
vehiculele, pietonii (ziua sau noaptea) și 
bicicliștii (doar ziua). Două funcții noi ajută 
și mai mult șoferul în cazul conducerii 
pe timp de zi: sistemul de asistență la 
virarea în intersecții ajută în cazul virării în 
intersecții, în timp ce sistemul de asistență 
la virarea de urgență ajută șoferul să 
vireze prompt, menținând în același timp 
stabilitatea vehiculului în cazul manevrelor 
de evitare.

2. SISTEM DE ASISTENȚĂ LA 
RECUNOAȘTEREA 
INDICATOARELOR RUTIERE 
Sistemul monitorizează indicatoarele 
rutiere din față, afișând limita de viteză 
curentă și restricțiile de depășire în mod 
clar pe afișajul TFT color din habitaclu. 

3. SISTEM DE URMĂRIRE A BENZII DE 
RULARE 
Această opțiune menține vehiculul în 
centrul benzii, iar dacă mașina începe să 
devieze involuntar de la centrul benzii de 
rulare, sistemul de asistare a direcției este 
activat pentru a-i corecta traiectoria.

4. CRUISE CONTROL ADAPTIV INTELIGENT 
Această tehnologie include opțiunile 
sistemului Cruise Control adaptiv combinat 
cu Sistemul de asistență la recunoașterea 
indicatoarelor rutiere, menținând automat 
mașina la o viteză prestabilită și avertizând 
șoferul atunci când limita de viteză se 
modifică, permițându-i astfel șoferului să 
adapteze cu ușurință viteza de croazieră.

Combinație de sisteme de siguranță prezentată doar cu 
scop ilustrativ. Consultați website-ul nostru pentru informații 
complete cu privire la opțiunile de siguranță. 
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BUSINESS

Caracteristici principale 
 — Senzor de lumină
 — Lumini de zi (LED)
 — Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan
 — Senzori de parcare față/spate
 — Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare 
cu controlul direcției
 — Sistem de asistență la recunoașterea 
indicatoarelor rutiere (RSA)
 — Sistem multimedia Toyota Touch® 2, cu 6 difuzoare

 — Afișaj de informații color TFT, cu diagonala de 7”
 — Sistem de aer condiționat automat cu două zone
 — Scaun pentru pasagerul din față cu reglare 
electrică pe înălțime
 — Suport lombar reglabil electric pentru scaunul 
pasagerului din față
 — Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față
 — Sistemul multimedia Toyota Touch® 2 îți oferă 
acces la un univers de informații și divertisment, 
pentru călătorii și mai plăcute.
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ECHIPĂRI

ORNAMENTE NOI LA INTERIOR 
O atenție deosebită este acordată fiecărui 
detaliu, iar noua inserție cu un design 
imprimat de tip mesh de pe consola 
centrală adaugă un plus de finisaj 
habitaclului contemporane.
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Caracteristici principale (în plus față de Business)
 — Jante din aliaj de 18”, gri închis, cu aspect 
forjat (15 spițe)
 — Geamuri fumurii spate
 — Sistem Smart Entry & Start
 — Finisaj cromat pe țeava de eșapament
 — Volan încăzit
 — Volan cu reglare electrică pe înălțime
 — Volan cu reglaj telescopic electric
 — Ecran multimedia 9”
 — Toyota Touch® 2 cu sistem de navigație Go
 — Lumini LED pentru frâne spate
 — Lampă semnalizare (tip LED)

 — Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
 — Senzori de parcare față/spate inteligenți cu 
frânare automată
 — Sistem de avertizare pentru deplasarea în 
marșarier (RCTA)
 — Încărcător wireless pentru telefonul mobil

DYNAMIC
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ECHIPĂRI

SCAUNE DIN PIELE SINTETICĂ NEAGRĂ
Această garnitură de scaun sportivă și de 
susținere oferă confortul țesăturii cu textura 
pielii.
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Caracteristici principale (în plus față de Dynamic)
 — Oglinzi laterale înclinate pentru mersul în 
marșarier
 — Funcție de memorie pe volan
 — Sistem de sunet JBL Premium
 — Sistem multi-media cu 9 difuzoare
 — Afișaj Panoramic View Monitor în ecranul 
sistemului audio
 — Sistem de aer condiționat automat cu trei zone
 — Sistem de ventilație reglabil pentru pasagerii 
din spate
 — Scaune cu ventilație pentru șofer și pasagerul 
din față

 — Funcție de memorie pentru scaunul șoferului
 — Scaune spate încălzite
 — Tetiere spate ajustabile
 — Bancheta spate cu spătar reglabil electric 
(rândul 2)
 — Parasolar electric lunetă
 — Panou de control multifuncțional în cotiera 
spate
 — Head Up Display

EXCLUSIVE
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ECHIPĂRI

COTIERĂ CENTRALĂ SPATE 
Un panou de comandă multifuncțional poziționat în 
cotiera centrală din spate oferă acces pasagerilor la: 
setări de muzică, înclinarea scaunelor și setarea aerului 
condiționat. De asemenea, permite acționarea jaluzelelor 
din spate pentru o intimitate completă
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PACHETUL STYLING

Aspectul impunător și liniile elegante 
ale Camry creează o impresie 
puternică oriunde ar ajunge. 
Adăugați Pachetul Toyota Styling, cu 
detaliile sale de design selectate cu 
atenție, creând astfel o senzație de 
personalitate autentică.

ACCESORII

1.LUMINĂ DE CURTOAZIE
Lampa portierei luminează solul când portiera 
este deschisă. Se proiectează inscripția „CAMRY”.

2. PLĂCUȚE PROTECȚIE LUMINATE 
Plăcuțele de protecție cu logo iluminat creează 
o senzație de eleganță, protejând în același 
timp vopseaua pragului de urmele de murdărie, 
semne și zgârieturi.

JANTE DIN ALIAJ 
Designul modern al Camry este completat de 
jantele din aliaj argintii elegante de 17” cu 10 
spițe.

SPOILER SPATE 
Spoilerul autentic Toyota, care creează o frânare 
redusă, cu o aerodinamică sportivă ridicată.

1 2
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ACCESORII

PACHETUL PROTECTION

Protejați-vă Toyota de uzura zilnică și 
mențineți-i aspectul inițial cu ajutorul 
pachetului Protection.

1. PROTECȚIE PORTBAGAJ 
Plastic negru rezistent, cu o suprafață 
antiderapantă și muchii ridicate pentru a proteja 
covorul portbagajului de noroi și murdărie.

2. PLACĂ DE PROTECȚIE BARĂ SPATE (OȚEL 
INOXIDABIL)
Protejează vopseaua din zona portbagajului, 
cu un detaliu elegant suplimentar care să 
completeze designul mașinii dumneavoastră 
Camry.

3. FOLIE DE PROTECȚIE BARĂ SPATE 
Pentru o protecție mai discretă a barei, se oferă 
de asemenea o folie adezivă rezistentă, cu formă 
personalizată.

DEFLECTOR CAPOTĂ
Se potrivește în partea din față a mașinii pentru 
a ține stropii, noroiul și pietrele la distanță de 
parbriz - într-o nuanță elegantă, întunecată.

APĂRĂTOARE NOROI
Concepute pentru a se încadra în pasajele roților 
din față și spate și pentru a preveni proiectarea 
apei, noroiului și pietrelor spre mașină.

1 2

3

25



ACCESORII
PACHETUL WINTER

Protejați-vă vehiculul și aliajele de 
iernile aspre cu ajutorul pachetului 
Toyota Winter. 

1. ANVELOPĂ IARNĂ COMPLETĂ 18”
Anvelopele de iarnă ale Toyota sunt concepute 
să asigure o aderență superioară pe carosabilul 
umed, cu zăpadă și gheață. Reduce semnificativ 
distanțele de frânare în mediile nefavorabile, 
pentru o experiență mai sigură la volan.

2. SISTEM AVERTIZARE PENTRU PRESIUNEA ÎN 
PNEURI (TPWS)
Verifică presiunea aerului în fiecare pneu și vă 
avertizează dacă aceasta scade sub nivelul setat.

3. HUSĂ PENTRU DEPOZITAREA ANVELOPELOR
Protejează jantele și anvelopele de deteriorarea 
accidentală în timpul depozitării.

4. COVORAȘE TEXILE NEGRE PENTRU PODEA 
Protejează în mod elegant covorașele din 
habitaclul mașinii. Dispozitivele de siguranță 
fixează covorașul șoferului în mod ferm în poziție.

3

1

4

2
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ACCESORII

TOYOTA PROTECT

Nimic nu se compară cu senzația de 
mașină nouă și strălucitoare. Toyota 
ProTect este o metodă revoluționară 
care îi conferă mașinii dumneavoastră 
strălucirea din showroom, durabilă 
pentru mai mulți ani – indiferent dacă 
mașina dumneavoastră este nouă 
sau rulată. Spre deosebire de ceara 
tradițională și materialele de etanșare 
polimerice avansate, o singură 
aplicare a stratului ceramic pentru 
mașini Toyota ProTect vă garantează 
cinci ani fără griji. 

1. PROSEAT 
Creează un scut invizibil care protejează 
țesăturile interioare de murdăria și praful 
cotidian. Îndepărtați simplu tot felul de 
substanțe, fără să vă pătați tapițeria.

2. PROALLOY 
Vă păstrează jantele din aliaj curate și 
strălucitoare, cu protecție durabilă împotriva 
prafului generat de frânare, a murdăriei de pe 
drum și a intemperiilor.

3. PROBODY 
Vă protejează vehiculul cu un finisaj ceramic dur, 
care oferă o protecție de top a vopselei mașinii 
împotriva murdăriei, ploilor acide, sării de pe 
drum și razelor UV, asigurând un finisaj strălucitor 
și de durată. Și include proprietăți hidrofuge, 
care previn urmele create de scurgerea apei.

2 3

1
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CULORI 
EXTERIOARE

1. 040 Alb
2. 089 Alb Platinum Perlat**

3. 3U5 Roșu Aprins**

4. 1L5 Cenușiu metal**

* Culoare metalizată.
** Culoare premium.

3

1

4

2
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CULORI

5. 1F7 Argintiu metalizat*

6. 218 Negru metalizat*

7. 4X7 Maro grafit*

8. 8W7 Albastru Închis*

7

5

8

6
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JANTE ȘI 
TAPIȚERII

1. Tapițerie piele mixtă (piele 
naturală + piele sintetică), 
neagra LA20
Standard pentru echipările 
Business, Dynamic, Exclusive 
2. Tapițerie piele mixtă (piele 
naturală + piele sintetică), bej 
LA40
Standard pentru echipările 
Business, Dynamic, Exclusive 

1. Jante din aliaj de 17“, argintiu 
metalizat (10 spițe) 
Standard pentru echiparea Business
2. Jante din aliaj de 18”, gri închis, cu aspect 
forjat  (15 spițe) 
Standard pentru echiparile Dynamic și 
Exclusive

1
2
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JANTE ȘI TAPIȚERII

1

2
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S P EC I F I CAȚ I I
PERFORMANȚE DE MEDIU

 Full Hybrid  

Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l 

Consum de combustibil (legislația aplicabilă)

Viteze combinate (l/100km) 5.3-5.6

Viteză mica (l/100km) 6.0-6.2

Viteză medie (l/100km) 4.7-4.9

Viteză mare (l/100km) 4.7-4.9

Viteză foarte mare (l/100km) 5.9-6.3

Clasa de combustibil recomandată 91 sau mai mare (cifra octanică)

Capacitate rezervor combustibil (litri) 50

Dioxid de carbon, CO2 (legislația aplicabilă)

Viteze combinate (l/100km) 120-126

Viteză mica (l/100km) 135-140

Viteză medie (l/100km) 107-111

Viteză mare (l/100km) 107-112

Viteză foarte mare (l/100km) 134-142

Emisii de gaze de evacuare (regulamentul CE/715/2007 cu modificările UE 2018/1832 AP)

Clasa Euro EURO 6 AP

Monoxid de carbon, CO (mg/km) 181,5

Hidrocarburi, THC (mg/km) 14,1

Hidrocarburi, NMHC (mg/km) 11,3

Oxizi de azot, NOx (mg/km) 1,9

Particule de fum (mg/km) 0.19

Nivel sonor în mers (dB(A)) 67.0

Consumul de combustibil și valorile CO₂ sunt măsurate într-un mediu controlat, pe un model de producție reprezentativ, în conformitate cu cerințele noii Reglementări Europene 
WLTP EC 2017/1151 și amendamentelor sale aplicabile. Pentru fiecare configurație individuală a autovehiculului, se pot calcula consumul final de combustibil și valorile CO₂ pe 
baza echipamentelor opționale comandate. Valorile privind consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale autovehiculului pot varia față de valorile măsurate sau calculate, 
în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile rutiere, traficul, starea vehiculului, presiunea în pneuri, sarcina, numărul pasagerilor etc.) care au o 
influență asupra consumului de combustibil al unui automobil și a emisiilor de CO₂. Pentru mai multe informații referitoare la noua metodă de testare WLTP, vizitați: https://www.
toyota.ro/world-of-toyota/feel/environment/WLTP 
e-CVT = Transmisie automată cu variație continuă, controlată electronic. 
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SPECIFICAȚII

MOTOR
  Full Hybrid  

Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l

Cod motor A25A-FXS

Număr de cilindri 4 cilindri în linie

Mecanism supape VVT-i

Sistem injecție combustibil D-4S

Cilindree / (Capacitate (CC)) 2487

Alezaj x Cursă (mm x mm) 87.5 x 103.48

Rata de compresie (:1) 14.0:1

Putere maximă (cp) 178

Putere maximă (kW/rpm) 131/5700

Cuplu maxim (Nm) 221

Putere combinată Hybrid (cp) 218

Putere combinată Hybrid (kW) 160

MOTOR ELECTRIC FAȚĂ BATERIE AUTOVEHICUL HIBRID

Tip Motor sincron cu magnet permanent Tip Metal nichel

Putere utilă maximă (kW) 88 Tensiune nominală (v) 244,8

Cuplu maxim (Nm) 202 Număr module de baterie 34

Capacitatea bateriei (3hr) Amp.hr 6,5

PERFORMANȚĂ
  Full Hybrid  

Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l

Viteză maximă (km/h) 180

Accelerație 0-100 km/h(sec) 8.3

SUSPENSIE
  Full Hybrid  

Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l

Suspensie faă MacPherson

Suspensie spate Cu brațe duble
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S P EC I F I CAȚ I I
FRÂNE

  Full Hybrid  

Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l

Tip frână față Disc ventilat 2 cilindri

Tip frâna spate Disc solid 1 cilindru

GREUTĂȚI Motorul pe benzină Full Hybrid Dynamic Force e-CVT 2,5l

Masă maximă total autorizată (kg) 2100

Masă proprie (kg) 1595-1665

Capacitate de tractare (cu sistem de frânare) (kg) 0

Capacitate de tractare (fara sistem de frânare) (kg) 0

DIMENSIUNI LA EXTERIOR Sedan 4-uși

Lungime la exterior (mm 4885

Lățime la exterior (mm) 1840

Inălțime la exterior (mm) 1445

Ecartament față (mm) 1580 / 1590*

Ecartament spate (mm) 1605 / 1615*

Consola (fata) (mm) 975

Consola (spate) (mm) 1085

Ampatament (mm) 2825

DIMENSIUNI INTERIOR Sedan 4-uși

Lățime la interior (mm) 1535

Înălțime la interior (mm) 1185
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SPECIFICAȚII

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

VOLUM ÎNCĂRCARE Sedan 4-uși

Capacitate bagaje - până la capota portbagajului (litri) 524

DIRECȚIE

Diametru de bracaj - anvelopă (m) 11.4* / 11.6

ROȚI Business Dynamic Exclusive

Jante din aliaj de 17", argintiu metalizat (10 spițe))  – –

Jante din aliaj de 18", gri închis cu aspect forjat  (15 spie) –  

Capace centrale mici negre   

Roată de rezervă de uz temporar   

 = Standard − = Nu este disponibil
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DOTĂRI
DETALII EXTERIOR Business Dynamic Exclusive

Antenă aripioară de rechin   

Bară de protecție față în culoarea caroseriei   

Bară spate în culoarea caroseriei   

Finisaj cromat pe țeava de eșapament –  

Bară de protecție frontală de lățime standard   

Cadru geam cromat   

Geamuri fumurii spate –  

Grilă frontală inferioară neagră  – –

Grilă față inferioară de forma standard (bare)   

Ghidaj luminos spate LED   

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei   

Plafon în culoarea caroseriei   

Inserție de culoarea caroseriei pe ușa portbagajului   

Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei   

Ornament median portiere cromat   

CONFORT EXTERIOR Business Dynamic Exclusive

Memento oprire faruri   

Oprire automată a farurilor   

Senzor de lumină   

Oglinzi laterale reglabile electric   

Funcție de memorie pentru oglinzile laterale – – 

Oglinzi laterale încălzite   

Oglinzi laterale retractabile electric   

Oglinzi laterale înclinate pentru mersul în marșarier – – 

Plafon standard   

Acționare de la distanță a ușii portbagajului în habitaclu   
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DOTĂRI

CONFORT EXTERIOR Business Dynamic Exclusive

Deschidere standard portbagaj/hayon   

Acționare de la distanță a ușii portbagajului   

Actionarea ușii portbagajului prin apăsarea butonului   

Deschidere portbagaj din telecomandă   

Senzor de ploaie   

Blocarea portierelor de la distanță   

Sistem Smart Entry & Start –  

DETALII INTERIOR Business Dynamic Exclusive

Contur Piano black pe ecranul multimedia   

Cotieră spate   

Frână de parcare electronică   

Contur cromat satinat pe indicatorul de sistem Hybrid   

Contur cromat satinat pe vitezometrul analogic   

Mânere interioare portiere cromate satinate   

Bandă decorativă din piele pentru portierele din față   

Iluminare ambientală pentru portierele din spate   

Cotiere portiere față din imitație de piele   

Ornamente praguri portiere aluminiu –  

Ornamente praguri portiere plastic  – –

Accesoriu catifelat la atingere pentru portierele din spate   

Contur cromat satinat pe consola schimbătorului de viteze   

Schimbător de viteze din piele mixtă   

Iluminare ambientală pentru suporturile de pahare față   

Inserție cromată satinată pe suporturile pentru pahare din față –  

Cusături decorative negre pe volan   

Inserție neagră pe volan   

Volan din piele mixtă cu 3 spițe   

 = Standard − = Nu este disponibil
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DOTĂRI
CONFORT INTERIOR Business Dynamic Exclusive

Aerisire - Filtru de aer   

Aerisire - Filtru de polen   

Guri de ventilație pentru pasagerii din spate   

Panou de control pentru aerul condiționat pentru pasagerii din spate – – 

Purificator de aer cu umidificator NanoeTM   

Sistem de aer condiționat automat cu două zone   –

Sistem de aer condiționat automat cu trei zone – – 

Sistem de ventilație reglabil pentru pasagerii din spate – – 

Sistem de avertizare pentru lichidul de spălare a parbrizului   

Panou de control multifuncțional în cotiera spate – – 

Servodirecție electronică (EPS)   

Servodirecție cu flux variabil (VFC)   

Blocare electrică pentru geamul pasagerului din față   

Dezaburire lunetă   

Geamuri electrice față   

Parbriz cu strat insonorizant   

Protecție anti-blocare pentru geamurile electrice   

Temporizare la ștergătoarele intermitente   

Stergător intermitent   

Filtru UV pentru geamurile din spate  – –

Încărcator wireless pentru telefonul mobil –  

Afisaj de informații color TFT   

Afisaj de informații cu diagonala de 7"   

Head Up Display – – 

Informații limitator de viteză   

Vitezometru analogic   

Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii (LDA) pe volan   

Comandă pentru Cruise Control Adaptiv pe volan   

38



DOTĂRI

CONFORT INTERIOR Business Dynamic Exclusive

Comandă pentru sistemul de recunoaștere vocală pe volan   

Comandă pentru telefon pe volan   

Comenzi pentru afișajul de informații pe volan   

Comenzi pe volan pentru sistemul audio   

Comenzi pentru sistemul multimedia pe volan   

Lampă iluminare acces ușă   

Lampă iluminare ambientală pasageri spate rândul 2 (LED)   

Lămpi iluminare individuală pasageri spate rândul 2 (LED)   

Iluminare pentru spațiul de la picioare   

Lampă pentru portbagaj   

Plafonieră frontală (LED)   

Sistem de iluminare pentru acces   

Mânere de asistență fixate pe plafon pentru scaunele din față   

Mânere de asistență fixate pe plafon în spate   

Buton de pornire   

Oglindă retrovizoare electrocromatică   

Parasolare manuale pentru geamurile pasagerilor din spate – – 

Lampă pe parasolarul pasagerului din față   

Lampă pe parasolarul șoferului   

Parasolar electric lunetă – – 

Oglindă pe parasolarul pasagerului din față   

Oglindă pe parasolarul șoferului   

Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video marșarier   

Afișaj cameră video marșarier poziționat în ecranul sistemului audio   –

Afișaj Panoramic View Monitor  poziționat în ecranul sistemului audio – – 

Cotiere portiere spate   

Priză de 12V pentru locurile din față   

 = Standard − = Nu este disponibil
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DOTĂRI
CONFORT INTERIOR Business Dynamic Exclusive

Volan cu reglare electrică pe înălțime –  

Volan cu reglare manuală pe înălțime  – –

Volan cu reglaj telescopic electric –  

Volan cu reglaj telescopic manual  – –

Cotieră pasager față   

Scaune cu ventilație pentru șofer și pasagerul din față – – 

Scaun pentru pasagerul din față cu reglare electrică pe înălțime   

Suport lombar reglabil electric pentru scaunul pasagerului din față   

Scaun cu glisare electrică pentru pasagerul din față   

Funcție de memorie pentru scaunul șoferului – – 

Scaun pentru șofer cu reglare electrică pe înălțime   

Suport lombar reglabil electric pentru scaunul șoferului   

Scaun șofer cu glisare electrică   

Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față   

Cotieră centrală (fixă) pentru scaunele din față   

Scaune spate cu spătar reglabil electric (rândul 2) – – 

Scaune spate încălzite – – 

Scaune spate rabatabile fracționat 60:40   –

Padele pentru schimbarea vitezelor –  

Avertizare cheie în contact   

Sistem de închidere centralizată sensibil la viteză   

Sistem de închidere centralizată   

Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranța copiilor   

Sistem rabatare banchetă acționat de la distanță Toyota Easy Flat   

Filtru UV pentru geamurile șoferului și pasagerului din față   

Funcție de memorie pe volan – – 

Volan încălzit –  
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DOTĂRI

SPAȚII DEPOZITARE INTERIOR Business Dynamic Exclusive

Buzunare la portierele din față   

Buzunare la portierele din spate   

Buzunare pe spătarele scaunelor șoferului și pasagerului   

Cârlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)   

Poliță rigidă pentru acoperire portbagaj   

Decupaj pentru transport schiuri – – 

Spațiu depozitare consolă spate   

Cutie în consola centrală   

Capac pe cutia din consola centrală   

Spațiu de depozitare standard în cutia din consola centrală   

Suporturi pentru pahare - față (2)   

Suporturi pentru pahare - spate (2)   

Torpedo cu sistem de blocare   

Torpedo cu deschidere lentă   

Lampă torpedo   

Torpedo monocompartimentat   

MULTIMEDIA Business Dynamic Exclusive

Antenă Digital Audio Broadcast (DAB)   

Sistem Bluetooth® Handsfree   

Conector USB spate (2)   

Ecran multimedia 7"  – –

Ecran multimedia 9" –  

Încărcător dispozitiv USB   

Integrare smartphone   

Microfon la lămpile de iluminare individuala față   

Sistem multi-media cu 6 difuzoare   –

Sistem multi-media cu 9 difuzoare – – 

Toyota Touch® 2 cu sistem de navigație Go –  

Sistem de sunet JBL Premium – – 

Sistem multimedia Toyota Touch® 2   
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DOTĂRI
SIGURANȚĂ Business Dynamic Exclusive

Funcție de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din față   

Airbag frontal șofer & pasager   

Airbag lateral șofer & pasager   

Airbag-uri cu Sistem de protecție suplimentar (SRS) - 7 airbag-uri   

Sistem asistență plecare din rampă (HAC)   

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la scaunele din față   

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la locurile din spate   

Proiectoare de ceață (LED)   

Reglare automată faruri   

Sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă   

Sistem de spălare faruri   

Faruri LED cu proiector   

Lumini de zi (LED)   

Asistență la frânare (BA)   

Avertizare la frânarea de urgență (EBS)   

Lumini LED pentru frâne spate –  

Sistem de frânare anti-blocare (ABS) cu Distribuția electronică a forței de frânare (EBD)   

Stop frână montat pe lunetă (LED)   

Lampă semnalizare (incandescentă)  – –

Lampă semnalizare (LED) –  

Bloc combinat de lumini spate (LED) –  

Bloc combinat de lumini spate (LED & bec)  – –

Semnalizare integrată în oglinzile laterale   

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM) –  

Senzori de parcare față  – –

Senzori de parcare față inteligenți cu frânare automată –  

Senzori de parcare spate  – –

Senzori de parcare spate inteligenți cu frânare automată –  

Sistemul de siguranță preimpact   
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DOTĂRI

SIGURANȚĂ Business Dynamic Exclusive

Sistem de fixare ISOFIX   

Sistem de alarmă - imobilizator   

Sistem de asistență la recunoașterea indicatoarelor rutiere (RSA)   

Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare cu controlul direcției   

Sistem de avertizare pentru ieșirea din parcare (RCTA) –  

Sistem de avertizare pentru presiunea în pneuri (TPWS)   

Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)   

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)   

Sistem de siguranță Pre-impact cu funcție de detecție a pietonilor și bicicliștilor   

Sistem de urmărire a benzii de rulare   

Sistem de apelare de urgență eCall   

Cruise Control Adaptiv Inteligent   

Tetiere spate (3)   

Tetiere spate ajustabile – – 

Tetiere spate ajustabile exterioare   –

PERFORMANȚĂ& PROTECȚIE EXTERIOARĂ Business Dynamic Exclusive

Țeava de eșapament unică   

Selector pentru modul de condus   

Suspensie față MacPherson   

Suspensie spate cu dublu brat triunghiular   

Motor - protecție caroserie   

 = Standard − = Nu este disponibil
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TOYOTA FLEET MOBILITY
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Până în 2050, dorim să reducem emisiile 
de CO2 generate de vehiculele noastre 
cu 90% față de nivelurile din 2010. Pentru 
a realiza acest lucru, vom promova 
dezvoltarea de vehicule noi cu emisii de 
carbon scăzute sau zero și vom face tot 
posibilul pentru a crește popularitatea 
acestor vehicule.

P R O V O C A R E A  1
VEHICUL NOU CU ZERO EMISII DE CO₂

Încercăm să creăm proiecte ecologice 
- și apoi să le analizăm și să le 
rafinăm pentru a asigura cel mai mic 
impact posibil asupra mediului de-a 
lungul întregului ciclu de viață al 
autovehiculului*.

P R O V O C A R E A  2
ZERO EMISII DE CO₂ PE DURATA
CICLULUI DE VIAȚĂLa Toyota, ne dorim să depășim

impactul zero asupra mediului și să
facem lumea un loc mai bun decât
am găsit-o. Pentru a face acest
lucru, ne-am stabilit șase provocări
pentru a fi finalizate până în 2050.
Fiecare prezintă dificultăți specifice,
dar suntem hotărâți să generăm
un impact pozitiv și durabil asupra
societății și asupra mediului înconjurător în 
ansamblu.

Pentru a minimiza consumul de apă, am
început să colectăm apă de ploaie la 
fabricile noastre de producție. De asemenea, 
am dezvoltat metode de purificare, astfel 
încât apa pe care o folosim să poată fi 
folosită din nou sau să se întoarcă în 
siguranță în rețeaua locală.

P R O V O C A R E A  4
MINIMIZAREA ȘI OPTIMIZAREA 
CONSUMULUI DE APĂ

De 40 de ani lucrăm la provocarea 
privind reciclarea resurselor, astfel 
încât fiecare Toyota Camry este acum 
reutilizabilă și recuperabilă în proporție 
de 95%. În plus, oferim modalități noi și 
inovatoare de returnare a autovehiculului 
când ajunge în cele din urmă la „sfârșitul 
drumului”.

P R O V O C A R E A 5
STABILIREA UNEI SOCIETĂȚI ȘI A UNOR 
SISTEME BAZATE PE RECICLARE

Pentru mai multe informații referitoare
la Provocarea de Mediu a Toyota, vizitați:
https://www.toyota.ro/world-of-toyota/
environmental-challenge-2050
sau contactați distribuitorul local Toyota.

*  Metodologia LCA a Toyota, aplicată autovehiculelor noastre de pasageri, a fost revizuită și aprobată 
de TÜV Rheinland și a fost certificată conform standardelor ISO14040/14044.

POLITICA TOYOTA 2050 PRIVIND 
PROVOCĂRILE DE MEDIU & CICLUL DE VIAȚĂ
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FĂRĂ GRIJI  CU TOYOTA

Pentru a reduce emisiile de carbon la fabricile 
noastre, ne concentrăm pe îmbunătățirea 
tehnologiilor pe care le folosim
și pe trecerea la surse de energie alternative. 
Ne-am angajat să facem instalațiile noastre 
mai eficiente din punct de vedere energetic 
și să adoptăm surse regenerabile de energie, 
cum ar fi energia solară și cea eoliană, 
precum și energia cu emisii reduse de carbon, 
cum ar fi energia pe bază de hidrogen.

P R O V O C A R E A  3
ZERO EMISII DE CO₂ LA FABRICĂ

PROGRAM FULL HYBRID 
SERVICE
Acoperirea Extra Care pentru bateria 
hibrid poate fi reînnoită anual/la 
15.000 km (oricare dintre acestea 
survine mai devreme) până la atingerea 
unei perioade de 10 ani de la data 
înmatriculării autovehiculului. Pentru mai 
multe informații, accesează: https://
www.toyota.ro/service-and-accessories/
service-and-maintenance/hybrid-service

SERVICE DE CALITATE
Mașina ta Toyota va avea nevoie de o
verificare de Bună funcționare și 
Siguranță cel puțin o dată la 2 ani/30.000 
km (oricare dintre acestea survine mai 
devreme). O verificare intermediară este 
necesară în fiecare an sau la 15.000 km.

COSTURI REDUSE DE 
ÎNTREȚINERE
All Toyota vehicles are designed and  
engineered to minimise your  
maintenance costs.

PIESE ORIGINALE
In scopul asigurarea calității Toyota, 
pentru autovehiculul dvs. sunt folosite 
numai piese originale și aprobate. Pentru 
mai multe informații, accesează: https://
www.toyota.ro/service-and-accessories/
genuine-parts/piese-originale 

GARANȚIE CUPRINZĂTOARE
Fiecare Toyota nouă vine cu o garanție de 6 
ani/200.000 km§, care acoperă orice defect 
cauzat de o eroare de producție◊. Pentru 
mai multe informații, accesează: https://
www.toyota.ro/service-and-accessories/
warrantyand-assistance/warranty

SECURITATE SUPLIMENTARĂ
Sistemul de securitate cuprinzător al Toyota 
rezistă testului foarte riguros de 5 minute din 
industria asigurărilor.

T O Y O TA  E U R O C A R E
Bucură-te de o călătorie fără griji cu ajutorul 
asistenței rutiere Toyota Eurocare din 40 de 
țări europene, timp de 6 ani. Pentru mai multe 
informații, accesează: https://www.toyota.
ro/service-and-accessories/warrantyand-
assistance/toyota-eurocare

ACCESORII ORIGINALE
Accesoriile Toyota sunt concepute și
produse cu aceeași grijă, calitate și atenție 
pentru detalii ca și autovehiculele Toyota. 
Toate accesoriile sunt acoperite de o garanție 
de 3 ani atunci când sunt achiziționate 
împreună cu autovehiculul§.

Pentru a ne păstra și dezvolta 
coexistența cu lumea naturală, 
organizăm reîmpăduriri și plantări de 
copaci, scheme ecologice urbane
și alte inițiative de mediu, atât în propriile
noastre locații, cât și în întreaga lume.
Scopul nostru este să creăm o societate 
în care oamenii și natura să coexiste în 
mod armonios.

P R O V O C A R E A  6
CREAREA UNEI SOCIETĂȚI A 
VIITORULUI ÎN ARMONIE CU 
NATURA

Pentru informații suplimentare pentru călătorii fără griji, accesează: https://www.toyota.ro/service-and-accessories/

* Consultă distribuitorul local cu privire la detaliile specifice ale programului Toyota Hybrid Service. § Consultă distribuitorul 
local cu privire la detaliile specifice legate de garanție. ◊ Transportul până la cel mai apropiat service autorizat Toyota va fi de 
asemenea acoperit. În plus, garanția pentru vopsea de 3 ani/kilometraj nelimitat protejează împotriva defectelor și ruginirii de 
suprafață cauzate de o defecțiune de fabricație. Fiecare autovehicul Toyota nou beneficiază de o garanție de 12 ani împotriva 
coroziunii (nu este valabilă pentru autovehiculele comerciale) împotriva perforării panourilor de caroserie provocate de o 
defecțiune de fabricație a materialelor sau de manoperă. ** Belgia 5 ani/Portugalia și Danemarca 1 an. 

CONDUCI FĂRĂ GRIJI CU TOYOTA
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N O U L  M O D E L  T OYO TA  C A M R Y  F U L L  H Y B R I D 
C E L  M A I  R A F I N AT  H I B R I D. 

www.toyota.ro

Conform informațiilor pe care le deținem, toate informațiile din această broșură sunt corecte în momentul tipăririi. Detaliile privind specificațiile și echipamentele 
furnizate în această broșură sunt supuse condițiilor și cerințelor locale și pot, prin urmare, să varieze față de modelele disponibile în zona dumneavoastră. Verifică la 
distribuitorul local detaliile referitoare la specificațiile și echipamentele locale. • Culorile caroseriei vehiculului pot diferi ușor de fotografiile tipărite din această broșură. 
• Toyota Motor Europe își rezervă dreptul de a modifica orice detalii privind specificațiile și echipamentele, fără notificare prealabilă. • © 2020 by Toyota Motor Europe 
NV/SA (‘TME’). • Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă în niciun fel fără aprobarea scrisă prealabilă a Toyota Motor Europe.
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