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De nieuwe Camry combineert de verfi jnde 
elegantie van een topsedan met de 
voortreff elijke prestaties van een hybride 
aandrijfl ijn van de nieuwste generatie. 
Met zijn strakke design, geavanceerde 

technologie en uitzonderlijke comfort 
staat hij garant voor een even 
opwindende als innovatieve rijervaring. 

In deze hybride geniet u van elke rit. 
Zijn compleet nieuw ontwikkelde 2,5 liter 

High Power Hybrid motor beschikt over 
een indrukwekkend koppel en vermogen 

tot vloeiende prestaties en geruisloos 
rijcomfort. Behalve van extra vermogen 

bent u daarbij ook verzekerd van een 
zeer gunstige brandstofeffi  ciency. 
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De nieuwe Camry is ontwikkeld op 
basis van het TNGA (Toyota New Global 
Architecture) platform om uw rijbeleving 
nog eens extra te versterken.

Dit onderstel geeft de auto een laag 
zwaartepunt en een hoge torsiestijfheid. 

Daarmee bent u verzekerd van soepele 
rijeigenschappen, een scherpe respons 

en controle: belangrijke voorwaarden 
voor een dynamisch weggedrag.

2.5 HYBRID E-CVT

MOTOR
Max. vermogen (kW/pk) 160/218

Max. koppel (Nm/rpm) 221/3600–5200

Brandstofverbruik (l/100 km) 4,2*/4,3§ 

CO-emissie (g/km) 98*/101§

PRESTATIES 
0–100 km/u (sec) 8,3

Topsnelheid (km/u) 180

AFMETINGEN EXTERIEUR
Totale lengte (mm) 4885

Totale breedte (mm) 1840

Totale hoogte (mm) 1445

Wielbasis (mm) 2825

Onder voorbehoud van defi nitieve homologatie.

* Met 17" lichtmetalen velgen.
§ Met 18" lichtmetalen velgen.

De hier getoonde CO- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP 

testmethodiek teruggerekend naar NEDC testmethodiek (Correlated NEDC). Voor meer 

informatie: www.wltp-info.nl

De fabrieksopgaven zijn tot stand gekomen tijdens testen onder optimale omstandigheden. 

In de praktijk is het brandstofverbruik afhankelijk van factoren zoals uitvoering, 

weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, stroomgebruikers en 

accessoires. Informeer bij uw dichtstbijzijnde Toyota-dealer naar eventuele wijzigingen.
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Het hoogstaande interieur van de nieuwe 
Camry combineert een elegant design met de 
allerbeste materialen. Het dashboard vormt met 
ononderbroken lijnen een stijlvolle cockpit rond 
de bestuurder, die evenals de voorpassagier 
verzekerd is van ruim zitcomfort. Ook de passagiers 
achterin beschikken over meer dan voldoende 
ruimte, alsmede een middenconsole met daarin 

de bediening voor airconditioning, audio en de 
verstelbare achterbank. Met een laadvolume van 
620 liter heeft u bovendien de ruimte om alles 
mee te nemen wat u nodig heeft. 

Een 7" TFT-display tussen de wijzerplaten in het 
instrumentarium en een 10" Head-Up Display geven 

de bestuurder belangrijke informatie. Daarnaast biedt 
een 8" touch screen, in combinatie met een JBL 

audiosysteem met 9 speakers, eenvoudig toegang 
tot navigatie, muziek en andere nuttige functies.
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Automatic High 
Beam

Road Sign Assist 

Pre-Collision 
System met 
detectie van 
voetgangers

Full-range 
Adaptive Cruise 

Control

Lane Departure 
Alert met 

Steering Assist

V E I L I G H E I D



Elke Camry is uitgerust met Toyota 
Safety Sense, een compleet arsenaal aan 
geavanceerde technologieën die een 
nieuwe dimensie geven aan hulpsystemen 
voor de bestuurder. 

Toyota Safety Sense omvat functies 
als een Pre-Collision System met 

voetgangersdetectie, full-range Adaptive 
Cruise Control en Lane Departure Alert 

met Steering Assist.
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VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, 
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN 

VAN 8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-69450, maart 2019.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale 
normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. 
De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke 
nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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