
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Camry (Rok modelowy 2020)
Szczegóły oferty 

Wybrany model Camry (Rok
modelowy 2020)

Rok produkcji 2020
Nadwozie Sedan
Silnik 2.5 Hybrid (218 KM) e-CVT
Skrzynia biegów e-CVT
Wersja Executive

Całkowita cena katalogowa 166 800 PLN
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Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 163 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Metalik 2 900 zł

Cena całkowita 166 800 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Camry (Rok modelowy 2020)
Kalkulacja dla Ciebie 



Bezpieczeństwo

Komfort i funkcjonalność

Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Camry (Rok modelowy 2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2) 

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC)

•

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy•
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera

•

Kurtyny powietrzne•
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)

•

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)•
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA) z systemem wykrywania zmęczenia kierowcy
(SWS)

•

System monitorowania martwego pola w lusterkach
(BSM)

•

System monitorowania ruchu poprzecznego podczas
cofania z wykrywaniem pieszych (RCTA)

•

Selektor profilów jazdy z trzema trybami•
Tempomat adaptacyjny (ACC)•
Elektryczny hamulec postojowy (EHB)•
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)•
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)•
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne•
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych
tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa•
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera•

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Automatycznie składane lusterka zewnętrzne•
Autoalarm•
Immobilizer•
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach•
Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch
płaszczyznach

•

Komputer pokładowy•

Centralny zamek sterowany zdalnie•
Klapa bagażnika otwierana kluczykiem zdalnie•
Ochronna wykładzina bagażnika•
Pionowa siatka bagażnika•
Uruchamianie silnika przyciskiem•
System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)

•

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) z
technologią oczyszczania i nawilżania powietrza
Nanoe™

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników•
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w
konsoli centralnej

•

Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby tylne•
Kamera cofania z liniami pomocniczymi•
Czujniki parkowania przednie i tylne z funkcją ICS oraz
RCTAB

•

Światła do jazdy dziennej w technologii LED•
Reflektory przednie w technologii Pure-LED•
Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Światła przeciwmgielne w technologii LED•
Spryskiwacze przednich świateł•
Tylne światła stopu, kierunkowskazy, tylne światła
pozycyjne w technologii LED

•

Trzecie światło stopu typu LED•
Oświetlenie powitalne w drzwiach z logo Camry•
Podświetlane przednie listwy progowe•

Przyciemniane szyby tylne•
Kierunkowskazy w lusterkach•
Chromowana listwa okienna•
Lakierowane lusterka zewnętrzne•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Przedni grill w kolorze metalicznej szarości•
Tylny zderzak z dyfuzorem•



Koła i opony

Wygląd wnętrza

FOTELE

AUDIO

AUDIO

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Elementy wyposażenia zawarte w pakietach dodatkowych zastępują wyposażenie podstawowe.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Camry (Rok modelowy 2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2) 

18 calowe felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18•
Zapasowe koło dojazdowe•

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą•
Kierownica obszyta skórą•
Wykończenie deski rozdzielczej wzorem "Tiger Eye"•
Ozdobna nakładka na próg z logo Camry•
Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz boczków
drzwiowych Satin Chrome

•

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
(niedostępne z pakietem VIP)

•

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 8 kierunkach•
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela
kierowcy

•

Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach•
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego
przedniego fotela pasażera

•

Podgrzewane fotele przednie•
Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń•
Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna;
czarna lub beżowa)

•

Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika
przedniego skórą syntetyczną

•

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym
ekranem dotykowym (8 cali)

•

Usługi łączności Toyota Connected Car•
System audio z 6 głośnikami•
Odtwarzacz płyt CD•
Port USB•
Port AUX-IN•
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)•
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów
multimedialnych

•

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku
polskim z 3-letnią aktualizacją map

•

Metalik 2 900 zł
Dopłata do lakieru metalik

•



Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn.zm. i aktami
wykonawczymi)

Średnio [litry/100 km] wg WLTP 5,3 - 5,6

Zalecane paliwo Pb 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50

Średnia emisja CO2 [g/km] wg WLTP  119 - 127

Silnik spalinowy

Norma spalin Euro 6 AP

Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy

Mechanizm
zaworów

16-zaworowy VVT-iE oraz VVT-I
DOHC

System wtrysku
paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy
D4S

Pojemność skokowa [cm3] 2487

Średnica x skok [mm x mm] 87.5 x 103.5

Stopień sprężania 14:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 177(131)/5700

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

221/3600-
5200

Silnik elektryczny

Maksymalna moc [KM (kW)] 120 (88)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 202

Układ hybrydowy

Łączna maksymalna moc [KM (kW)] 218 (160)

Osiągi

Maksymalna prędkość [km/h] 180

0–100 km/h [s] 8.3

Osiągi

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5,7-5,8/6,1-6,2

Zawieszenie

Przód kolumny MacPhersona

Tył wielowahaczowe

Masy i wymiary

Masa własna [kg] min./maks. 1595-1660

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 2100

Pojemność bagażnika (fotele 60:40/ VIP) [litry] 524/500

Długość [mm] 4885

Szerokość [mm] 1840

Wysokość [mm] 1445

Rozstaw osi [mm] 2825

Rozstaw kół z przodu [mm], koła 17" / 18" 1590 / 1580

Rozstaw kół z tyłu [mm], koła 17" / 18" 1615 / 1605

Zwis przedni [mm] 975

Zwis tylny [mm] 1085

Prześwit [mm] 145

Elementy wyposażenia zawarte w pakietach dodatkowych zastępują wyposażenie podstawowe. Podane wartości zużycia
paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151.
Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki
drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów
itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest
dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i
recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Camry (Rok modelowy 2020)
Dane techniczne 




