CAMRY HYBRID

2

A LT I J D V O O R O P
D e n i e u w e To y o t a C a m r y H y b r i d .

3

P R E S TAT I E S E N
S T I J L KO M E N S A M E N
De Camr y Hybrid koppelt
p re stat i e s a a n st i j lvo l d e s i g n .
De nieuwe Camry Hybrid heeft alles. Hij combineert alle
voordelen van een ruime, luxueuze sedan met die van
een Toyota hybride aandrijflijn. Het resultaat is een auto
met een prachtig uiterlijk, hoogstaand premium comfort
en een arsenaal aan slimme technologieën. Tegelijkertijd
geven de uitnodigende rijeigenschappen een nieuwe
dimensie aan de souplesse van hybride rijden.
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HYBRID
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HYBRID

D E V O LG E N D E
S TA P V O O R
HYBRIDE RIJDEN
Vo o r t r e f fe l i j ke p r e s t a t i e s
die hybride rijden een extra
dimensie geven.
Toyota maakt al meer dan 20 jaar revolutionaire
hybrides. Nu komt ook de verfijnde elegantie van
de Toyota Camry Hybrid samen met de plezierige
rijeigenschappen van de hybride technologie. De
nieuw ontwikkelde 2.5 liter High Power Hybrid draagt
met een indrukwekkend vermogen van 218 pk bij
aan een bijzondere rijbeleving, met tegelijkertijd een
superieure brandstofeﬃciency en lage CO-emissies.
Uitstekende geluidsisolatie absorbeert windgeruis
en andere rijgeluiden bij alle snelheden: uw reis was
nog nooit zo ontspannen.
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WEGLIGGING

EEN NIEUWE
RIJBELEVING
Gebouwd voor het comfort van
bestuurder en passagiers.
Het nieuwe TNGA (Toyota New Global Architecture)
platform combineert veiligheid en rijcomfort met
spectaculaire rijeigenschappen en gebruiksvriendelijke
technologie. Dankzij het TNGA-platform heeft
de nieuwe Camry Hybrid een laag zwaartepunt,
een extreem stijve carrosserie en een dubbele
draagarm achterwielophanging. Het resultaat is
een sublieme wegligging, hoogstaand rijcomfort
en een groter gevoel van controle, belangrijke
voorwaarden voor puur rijplezier. Elk aspect van
de auto is onderworpen aan een frisse en kritische
blik, van de lagere motorkap die zorgt voor beter
zicht tot een nieuw ontworpen instrumentenpaneel
dat belangrijke rijgegevens overzichtelijk maakt.
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VERMOGEN OM
TE PRESTEREN
In de stad en op de snelweg.
Het hart van de Camry Hybrid wordt gevormd door de
compleet nieuwe High Power Hybrid – een lichtgewicht
2.5 liter motor die een nieuwe dimensie geeft aan hybride
rijden. Met een krachtig koppel bij lage toerentallen en
ruim voldoende vermogen bij hogere snelheden staat
deze krachtbron garant voor dynamische prestaties
en moeiteloze acceleraties. Ook is deze aandrijflijn de
meest eﬃciënte in zijn klasse, wat resulteert in een
uitzonderlijk laag brandstofverbruik.

2.5 L HIGH POWER HYBRID
Max. vermogen (kW/pk) 160/218
Max. koppel (nm/rpm) 221/3600–5200
Acceleratie 0–100 km/u (sec) 8.3

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
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P R E S TAT I E S
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DESIGN

ONDERSCHEIDEND
DESIGN
De Camry Hybrid is een
toonbeeld van elegant design.
Het zelfverzekerde uiterlijk van de nieuwe Camry
Hybrid geeft de elegantie van een moderne sedan
een dynamisch tintje. Het slanke, eigentijdse profiel
wordt versterkt door nieuw ontworpen 18" velgen.
De voorzijde valt op met een brede grille en stijlvolle
LED koplampen met LED knipperlichten. Zo zijn met
de Camry Hybrid altijd alle blikken op u gericht.
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G E M A A K T ZO N D E R
COMPROMIS
Een ontwerp dat u blijft
verbazen.
Het uitnodigende interieur van de nieuwe Camry
Hybrid combineert hoogstaand vakmanschap met
alle ruimte en gebruiksgemak die u maar kunt wensen.
Er is gebruikgemaakt van de allerbeste materialen en
ook ten aanzien van hoofd- en beenruimte is geen
enkel compromis gesloten. Vloeiende lijnen geven
de bestuurder en voorpassagier een gevoel van ruimte,
terwijl u in de intelligent ontworpen cockpit altijd de
ideale rijhouding vindt.
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DESIGN
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DESIGN

Een multifunctioneel bedieningspaneel in de middensteun op de achterbank geeft de passagiers
toegang tot de bediening van muziek, verwarming, airconditioning en de elektrische zonwering
van de achterruit.

Met 524 liter bagageruimte vervoert u met gemak al uw spullen in de nieuwe Camry.
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A LT I J D V E R B O N D E N
Te c h n o l o g i e d i e e l k e r i t
veraangenaamt.
Aan boord van de nieuwe Camry Hybrid beschikt u over
een scala aan technologische snufjes. Zo rijdt u even
comfortabel als stijlvol. Belangrijke informatie, waaronder
routegegevens, is af te lezen op drie verschillende
displays, zodat u altijd kunt vinden wat u nodig heeft.
De aanwezigheid van een JBL audiosysteem laat uw
favoriete muziek fantastisch klinken, met Bluetooth®
voorbereiding om toegang te hebben tot gegevens op
uw mobiele telefoon. Die kunt u bovendien eenvoudig
opladen met de draadloze oplader, zodat u geen kabeltjes
bij u hoeft te hebben. En maakt u gebruik van de MyT app,
dan bent u volledig verbonden met uw auto.

MyT omvat een reeks van connected diensten
voor uw auto, ontwikkeld om het leven
onderweg te veraangenamen. Via de app kunt
u contact houden met uw Camry Hybrid, met
tal van mogelijkheden die u tijd, geld en zorgen
besparen. Wilt u bijvoorbeeld een diepgaande
analyse van uw rijgegevens of gewoon weten
waar uw auto staat, dan kunt u een beroep doen
op MyT. Klik hieronder voor meer functies die via
de MyT app beschikbaar zijn.
Find My Car
Via Google Maps laat de functie Find My Car u
precies weten waar uw auto is. Zo vergeet u nooit
meer waar u deze heeft geparkeerd.
Share To Car
Plan uw reis thuis of vanaf een willekeurige
andere locatie. Met MyT kunt u uw route
rechtstreeks naar het navigatiesysteem van uw
auto sturen.
Rijgegevens
Registreer en analyseer al uw rijgegevens,
waaronder snelheid, acceleratie en de tellerstand.
Car To Door
Met deze functie stuurt u gegevens van het
navigatiesysteem naar uw telefoon, wanneer u
het laatste stukje van uw route te voet aflegt.
Reminders onderhoud
Met slimme reminders voor onderhoud op basis
van de tellerstand van uw auto, mist u nooit meer
een onderhoudsbeurt.
Verzekering op basis van tellerstand
Door uw tellerstand te registreren, kan deze
functie u informatie geven over gunstiger
voorwaarden voor uw autoverzekering.
Ontdek het zelf op www.toyota-europe.com/MyT
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TECHNOLOGIE
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Met de All Range Adaptive Cruise Control bediening op het stuur hoeft u uw handen niet van het stuur
te halen.

Hoogwaardige materialen benadrukken de luxe van de middenconsole.
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TECHNOLOGIE

K R I S TA L H E L D E R
GELUID
Door de optimale geluidsisolatie is het
interieur van de nieuwe Camry de ideale
omgeving voor het surround sound
system. Dit werd ontwikkeld door de
specialisten van JBL en zorgt ervoor dat
de muziek zeer natuurgetrouw wordt
weergegeven.
— De negen luidsprekers zijn stuk voor
stuk afgestemd op de afmetingen en
gebruikte materialen van het interieur
van de Camry.
— De portieren achter zijn voorzien van
full-range luidsprekers, zodat ook de
inzittenden achterin genieten van een
superieure geluidskwaliteit.

Het 7" kleuren instrumentenpaneel voorziet u in alle rijgegevens die u maar wenst.

— In de koﬀerruimte bevindt zich een
5 centimeter brede opening voor de
subwoofer, voor een snelle respons en
een krachtige weergave van lage tonen.
— Innovatieve Clari-Fi™ technologie
herstelt de geluidskwaliteit van
uw muziek en zorgt zo voor een
natuurgetrouwe luisterervaring.

Via het Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 8" touchscreen heeft u toegang tot muziek,
navigatie en andere functies.
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VEILIGHEIDSUITRUSTING

GEMA AK T VOOR
UW BESCHERMING
Uitgerust voor iedere reis.
Toyota Safety Sense omvat een reeks van geavanceerde
hulpsystemen die behoren tot de standaarduitrusting
van de nieuwe Camry Hybrid, zodat u met volledige
gemoedsrust achter het stuur zit. Dit systeem stelt uw
veiligheid voorop, onder meer door te anticiperen op
potentiële aanrijdingen en door verkeersborden in de
gaten te houden. Naast Toyota Safety Sense beschikt
u bovendien over een Blind Spot Monitor waarmee u
op de snelweg veiliger van baan wisselt. Intelligente
parkeersensoren voor en achter met een automatische
remfunctie maken inparkeren gemakkelijk, met Rear
Cross Traﬃc Alert met Brake Assist dat u tijdens het
achteruitrijden waarschuwt voor achteropkomend
verkeer en daar zo nodig ook voor te remmen.
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Road Sign Assist
Registreert de verkeersborden en projecteert
belangrijke informatie in uw gezichtsveld,
zoals de op dat moment geldende maximum
snelheid.
Pre-Collision System
Bij kans op een aanrijding treden
waarschuwingssignalen en de functie
Brake Assist in werking. Reageert u als
bestuurder niet alert genoeg, dan wordt
automatisch het remsysteem geactiveerd.
Full Range Adaptive Cruise Control
Bewaart een veilige afstand tot de auto
voor u. Rijdt u te dicht op uw voorganger,
dan vermindert het systeem automatisch
uw rijsnelheid. Indien noodzakelijk treden
daarvoor de remmen en remverlichting in
werking. Zodra de situatie dit weer toelaat,
accelereert uw auto automatisch weer tot
de vooraf ingestelde snelheid.
Automatic High Beam
Detecteert de koplampen van
tegemoetkomend verkeer en meet
tegelijkertijd de sterkte van de
straatverlichting, om automatisch
te kunnen schakelen tussen dim- en
grootlicht. Zo rijdt u veiliger in het donker.
Lane Departure Alert
Registreert de wegmarkering en geeft u een
hoor- en zichtbaar waarschuwingssignaal
wanneer u zonder richting aan te geven van
rijbaan verandert.

VEILIGHEID
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CAMRY HYBRID
Vo o r i e d e r e e n d e j u i s t e
uitvoering.
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UITVOERINGEN

ACTIVE
EXTERIEUR
— Bi-LED koplampen
— Buitenspiegels en deurgrepen in
carrosseriekleur
— Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar,
verwarmbaar en automatisch inklapbaar
— LED verlichting achter (richtingen remverlichting)
— LED dagrijverlichting
— LED verlichting kentekenplaat
— Privacy glass achterste zijruiten
en achterruit
INTERIEUR
— Airconditioning, climate control 2-zone
— Bekleding, zwart stof
— Elektrische stuurbekrachtiging
— In 2 delen neerklapbare achterbank
(60/40)
— In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
met audio en telefoonbedieningsknoppen
— Hoogte verstelling bestuurders- en
passagiersstoel (bestuurder elektrisch)
— Lendensteun elektrisch verstelbaar,
bestuurder
— Middenarmsteun voor
— Smart Entry

VEILIGHEID EN TECHNIEK
— 5 airbags waaronder knie-airbag
— Parkeersensoren, voor en achter
— Regensensor
— Toyota Safety Sense® met Automatic High
Beam (AHB), Lane Departure Alert (LDA),
Pre-Collision System (PCS), Road Sign
Assist (RSA), All Range Adaptive Cruise
Control
AUDIO EN INFORMATIE
— 6 speakers
— 7" kleuren instrumentenpaneel
— Buitentemperatuurmeter
— Parkeerhulpcamera achter
— Radio-cd-speler met USB en AUX
aansluiting, DAB+ en Bluetooth® systeem
— Toyota Touch® 2 multimediasysteem
met 7" touchscreen
BANDEN EN VELGEN
— 17" lichtmetalen velgen
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DYNAMIC

(extra t.o.v. ACTIVE)
EXTERIEUR
— LED mistlampen vóór
INTERIEUR
— Dorpelinstaplijsten Camry
AUDIO EN INFORMATIE
— Toyota Touch® 2 multimediasysteem
met 8" touchscreen
— Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem
inclusief 3 jaar gratis kaartupdates
BANDEN EN VELGEN
— 18" lichtmetalen velgen
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Met het Toyota Touch® 2 multimedia systeem heeft u toegang tot informatie en entertainment,
om uw rit nog soepeler te laten verlopen.

UITVOERINGEN
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UITVOERINGEN

EXECUTIVE
(extra t.o.v. DYNAMIC)

EXTERIEUR
— Luxere LED dagrijverlichting
— Luxere uitvoering grille, zilver gekleurd
INTERIEUR
— Automatisch dimmende binnenspiegel
— Draadloos laden telefoon
— Elektrisch verstelbaar stuurwiel met audio
en telefoonbedieningsknoppen
— Hoofdsteunen buitenste zitplaatsen achter
verticaal verstelbaar
— In hoogte verstelbare elektrische
passagiersstoel
— Lederen bekleding, Noir
— Lendensteun elektrisch verstelbaar, passagiersstoel
— Stoelverwarming voorstoelen
VEILIGHEID EN TECHNIEK
— Uitbreiding Toyota Safety Sense® met Blind Spot
Monitor en Rear Cross Traﬃc Alert
OPTIE
— Lederen bekleding, Vanille
Een nieuw ontworpen Tiger Eye dashboardinleg geeft het interieur extra glans en diepte.
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PREMIUM

(extra t.o.v. EXECUTIVE)
INTERIEUR
— 3-zone Climate Control (twee voor, één achter)
— Middenconsole met bediening voor audio,
airconditioning achterste zitrij, zonnewering
achterruit en rugleunverstelling achterste zitrij
(niet neerklapbaar)
AUDIO EN INFORMATIE
— Head-Up Display
— JBL Premium audio met 9 speakers
OPTIE
— Lederen bekleding, Vanille
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Het 10" Head-Up Display projecteert belangrijke informatie, zoals uw rijsnelheid, in uw gezichtsveld
op de voorruit.

UITVOERINGEN

Afgebeeld: lederen bekleding, Vanille (optioneel).
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ACCESSOIRES
Originele accessoires van Toyota geven
uw Camry Hybrid een persoonlijk tintje.
1. Spatlappen – met een perfecte pasvorm
voor de wielkasten van uw auto, ter
bescherming tegen opspattend water,
modder en steenslag. Voor en achter.

V O LO P K E U Z E
De finishing touch.

2. Welkom licht autodeur – stijlvolle
verlichting om gemakkelijker te kunnen inen uitstappen. Dit zorgt in het donker voor
meer gemak en veiligheid en projecteert
tevens het CAMRY logo onder het geopende
portier.
3. Een elegante manier om het tapijt in het
interieur te beschermen. Aan de zijde van de
bestuurder voorzien van veiligheidssluiting
om schuiven te voorkomen.
4. Laadvloerbescherming – vervaardigd uit
stevige zwarte kunststof en voorzien van
antisliplaag en opstaande randen om de
bagageruimte te beschermen tegen zand
en vocht.
5. Bagagenet verticaal – het net heeft
opbergvakken om kleinere voorwerpen
netjes op te bergen.
6. Bumperbeschermstrip RVS – bescherm
de lak op de achterbumper tegen krassen
bij het in- en uitladen van zware, grote
voorwerpen.
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ACCESSOIRES

1

2

3
4

5

6
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EEN BLIJVENDE
INDRUK
Kies een kleur die laat
zien wie u bent.
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LAKKLEUREN

040 Pure White

089 Platinum White*

1F7 Ultra Silver§

218 Attitude Black§

3U5 Emotional Red§

4X1 Steel Blonde§

4X7 Graphite Grey§

8W7 Cobalt Blue§

* Parelmoer lak.

§

Metallic lak.
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O P M A AT G E M A A K T
Uw persoonlijke design,
van binnen en buiten.
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VELGEN & BEKLEDING

17" lichtmetalen
velgen (9-spaaks)
Standaard op de
Active uitvoering

Stoﬀen bekleding, zwart
Standaard op de Active en
Dynamic uitvoering

Lederen bekleding, Noir
Standaard op de Executive
en Premium uitvoering

18" lichtmetalen velgen (20-spaaks)
Standaard op de Dynamic, Executive
en Premium uitvoering

Lederen bekleding, Vanille
Optioneel op de Executive
en Premium uitvoering

37

T O Y O TA 2 0 5 0
E N V I R O N M E N TA L
CHALLENGES

Bij Toyota gaan we verder dan het creëren
van milieuvriendelijke auto’s. We willen
de wereld beter achterlaten dan we haar
vonden. Daarom heeft Toyota voor 2050 een
zestal milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar we zijn
vastbesloten om positieve en duurzame
impact te maken. Op onze maatschappij en
op de wereld als geheel.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid
van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem
contact op met uw Toyota-dealer.
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MILIEU

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

NIEUWE VOERTUIGEN –
NUL CO₂-EMISSIES

LIFE CYCLE – NUL CO₂EMISSIES

FA B R I E K – N U L C O ₂ - E M I S S I E S

In 2050 willen we de CO-emissies van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke emissies.

We werken aan meer milieuvriendelijke
designs – en analyseren en verfijnen deze
modellen totdat de impact op het milieu
zo laag mogelijk is, gedurende de gehele
levenscyclus*.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

MINIMALISEREN EN OPTIMALI S E R E N V A N W AT E R V E R B R U I K

ST I M U L E R E N VA N E E N
CIRCULAIRE ECONOMIE
EN SAMENLEVING

VO R M E N VA N E E N SA M E N L E V I N G
I N H A R M O N I E M E T D E N AT U U R

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat we water
kunnen hergebruiken of veilig kunnen
terugvoeren in de lokale watervoorraad.

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met
als resultaat dat 95% van iedere Toyota
Camry nu herbruikbaar is. Daarbij bieden
we nieuwe en innovatieve methoden om
uw voertuig in te leveren, wanneer hij
uiteindelijk het einde van zijn reis bereikt.

Om schadelijke uitstoot van onze
fabrieken te reduceren, leggen wij de
focus op het verbeteren van door ons
gebruikte technologieën en schakelen
we over op alternatieve energiebronnen.
We zijn vastbesloten om onze fabrieken
energiezuiniger te maken en vaker gebruik
te maken van duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we
tal van andere groene initiatieven uit, op
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd
door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.
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COMPLETE GEMOEDSRUST
M E T T O Y O TA

Neem voor meer informatie over zorgeloos
rijden contact op met uw Toyota-dealer.
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SERVICE

HYBRID SERVICE
PROGRAMMA

L AGE
O N D E RH O U DSKOSTE N

UITGEBREIDE
GARANTIE

Toyota vindt het belangrijk dat u zorgeloos
kunt genieten van de hybride rijervaring.
Daarom controleren wij bij iedere
onderhoudsbeurt van het Standaard of
Compleet onderhoudspakket, de hybride
componenten van uw auto*. De resultaten
worden vastgelegd in een testcertificaat,
wat aan u wordt meegegeven.

Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd
om onderhoudskosten tot een minimum
te beperken.

Voor elke nieuwe Toyota Camry geldt een
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km§
die ieder defect dekt dat voortkomt uit
een productiefout.

S E RV I C E VA N
TO PK WALITE IT

ORIGINELE
ONDERDELEN
Om de geruststellende kwaliteit van Toyota
te kunnen garanderen, worden bij het
onderhoud van uw auto alleen originele
onderdelen gebruikt.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker, die de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

Uw Toyota-dealer geeft u advies over het
noodzakelijke onderhoud aan uw Toyota.
Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de
30.000 km (afhankelijk van wat het eerst
aan de orde is) een grote onderhoudsbeurt
nodig. Een ander onderdeel van het
serviceprogramma voor uw Toyota is een
kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt
jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.

* Vraag uw Toyota-dealer naar de details van het Toyota Hybrid Service programma.
§
3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met uw Toyota-dealer
voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.
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A LT I J D V O O R O P
D e n i e u w e To y o t a C a m r y H y b r i d .
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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, F0000-69400, maart 2020.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties 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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