
CAMRY



In een wereld vol onzekerheden heeft u een auto 
nodig waarop u kunt vertrouwen. Een auto die alles 
in een duidelijk perspectief zet. De Toyota Camry 
Hybrid. Deze high-performance Toyota stoelt op 
meer dan 20 jaar kennis en ervaring met hybride 
technologie en koppelt innovatieve dynamiek aan 
tijdloze luxe. Geef uw zintuigen de ruimte in deze 
voortreff elijke sedan, die volmaakt geïntegreerde 
technologie combineert met een fi jnzinnige 
vormgeving. De Camry Hybrid wordt aangedreven 
door een 2,5 liter hybride benzinemotor en geeft u 
met zijn stabiele wegligging een gevoel van totale 
controle. Geniet van superieur comfort in een auto 
die van binnen én van buiten even stijlvol is. 

NEEM DE LEIDING IN EEN ELEGANTE, 

KRACHTIGE HYBRIDE.

EEN
NIEUW
PERSPECTIEF
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De elegante Camry Hybrid borduurt voort op 
Toyota’s lange reputatie van innovatieve dynamiek. 
Hij combineert superieure prestaties met een 
optimale brandstofeffi  ciency en lage CO₂-emissies. 
Het resultaat: een ongekende rijbeleving. Deze 
buitengewoon soepele sedan biedt milieubewuste 
rijeigenschappen, zonder enige concessie ten 
aanzien van vermogen of stijl. Dankzij de stille, 
zelfopladende hybride aandrijfl ijn op basis van een 
2,5 liter benzinemotor beschikt u over een royaal 
koppel bij lagere snelheden en een imposant 
vermogen bij hogere snelheden, met een betere 
respons en moeiteloze acceleraties. 

TOEKOMSTGERICHT RIJDEN MET 

OPTIMALE EFFICIENCY.

HYBRIDE

HYBRIDE 
KRACHT
VOOR ALLE 
ZINTUIGEN
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NATUURLIJK
MIDDELPUNT

Geef het goede voorbeeld in een sedan die geen 
steken laat vallen als het aankomt op stijl. Deze 
nieuw ontworpen Camry Hybrid belichaamt Toyota’s 
streven naar perfectie en maakt een blijvende 
indruk met een even subtiel als onderscheidend 
design. Eenmaal op weg merkt u aan alles dat deze 
auto voortkomt uit een onverminderd streven naar 
hoogstaand rijplezier. De slank vormgegeven Camry 
Hybrid verenigt de elegantie van een luxe sedan met 
een geheel eigen dynamiek. Deze fraai ontworpen 
auto beschikt over een extreem stijve carrosserie 
met een lagere motorkap voor een beter zicht. U 
heeft de keuze uit meerdere elegante, sprankelende 
lakkleuren om er zeker van te zijn dat uw auto overal 
bewonderende blikken oogst.

EEN ZELFVERZEKERDE SEDAN 

DIE DIRECT OPVALT.
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EXTERIEUR
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NIEUWE GRILLE 

DE KRACHT
ZIT IN DE
DETAILS

Één blik op de Camry Hybrid is voldoende om 
te beseff en dat dit geen gewone sedan is. Elk 
onderdeel ademt onmiskenbaar vertrouwen en 
kwaliteit. De voorzijde is opnieuw vormgegeven en 
onderscheidt zich nóg meer dan voorheen, onder 
andere met vernieuwde grilles. De spijlen in de 
onderste grille zijn verlengd, waardoor de auto nog 
breder en dynamischer oogt. Voor het onderste 
gedeelte van de grille kunt u zelfs kiezen uit twee 
kleuren – Black of Dark Grey. Daarnaast kunt u met 
17" of 18" lichtmetalen velgen en hoogwaardige 
LED achterlichten het opvallende design compleet 
maken. Deze krachtige details versterken de 
elegantie van de Camry Hybrid. 

DE UITNODIGENDE COCKPIT COMBINEERT 

PRAKTISCHE INNOVATIES MET SUPERIEUR 

RIJCOMFORT.

Een nieuwe, krachtig vormgegeven 
honingraatgrille loopt rond de hoeken van de 
carrosserie en maakt de voorzijde van de Camry 
Hybrid aerodynamischer, lager en optisch breder. 
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KOPLAMPEN & BREED VOORKOMEN NIEUWE ORNAMENTEN ACHTERLICHTEN 

Het design van de elegante 17" lichtmetalen 
velgen onderstreept de luxe van uw auto. Of kies 
voor een dynamisch accent met 18" velgen van 
geborsteld lichtmetaal in dark-grey metallic, om 
uw auto een nog indrukwekkender uitstraling 
te geven.

Markant vormgegeven LED achterlichten hebben 
een opvallende vorm die naadloos overgaat in 
de achterbumper. Zo wordt u altijd gezien. 

DESIGN
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Stap in en geniet in de Camry Hybrid elke dag 
opnieuw van een eersteklas rijbeleving. Met zijn 
perfect afgewerkte interieur stelt deze hoogstaande 
sedan nieuwe normen ten aanzien van luxe en 
comfort. De modern vormgegeven cockpit maakt 
slim gebruik van de beschikbare ruimte, onder meer 
met een zwevend 9" infotainment touchscreen. 
Dit multimediadisplay is met oog op een betere 
ergonomie hoger in het dashboard geplaatst en 
maakt het gemakkelijk om te vinden wat u nodig 
heeft, van navigatie en muziek tot functies als Apple 
CarPlay of Android Auto™*. Via de MyT app staat u 
zelfs in verbinding met uw Camry Hybrid, en beschikt 
u over een scala aan mogelijkheden. 

DE UITNODIGENDE COCKPIT COMBINEERT PRAKTISCHE 

INNOVATIES MET SUPERIEUR RIJCOMFORT.

EEN SERENE
RUIMTE OM
HET HOOFD
LEEG TE MAKEN

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ en Apple CarPlay. 
Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
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INTERIEUR COCKPIT
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INTERIEUR COMFORT

De Camry Hybrid is een hoogwaardige sedan 
die ongeëvenaard comfort biedt voor u en uw 
passagiers. Het ruime interieur met kwalitatief 
hoogstaand zitcomfort maakt elke rit tot een 
aangenaam genoegen. Toyota gebruikt alleen de 
beste materialen voor een soepele en rustgevende 
rijervaring. Op gebied van hoofd- en beenruimte 
is geen enkel compromis gesloten, zodat u altijd 
comfortabel zit en kunt genieten van de weg die 
voor u ligt. Geniet van de intelligent opgezette 
cockpit die optimaal gebruikmaakt van de ruimte. 
Uw passagiers beschikken onder meer over een 
verstelbare achterbank, met een multifunctioneel 
paneel voor de bediening van functies als muziek 
en airconditioning. En dankzij het royale laadvolume 
kunt u altijd meer dan genoeg bagage meenemen, 
waar de reis ook naartoe gaat. 

EEN HARMONIEUS VORMGEGEVEN INTERIEUR MET 

ALLE RUIMTE EN FUNCTIES DIE U NODIG HEEFT. 

ONTSPANNEN 
IN COMPLEET
COMFORT
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Negeer geluiden van buitenaf en geniet van 
muziek in een sublieme kwaliteit. Het premium 
Surround Sound System van JBL brengt met zijn 
negen luidsprekers elk nummer tot leven. 

JBL AUDIOSYSTEEM 

SLIMME SNUFJES
VOOR EEN 
SUPERIEURE
RIJBELEVING

Een scala aan innovatieve snufjes maakt de Camry 
Hybrid tot een bijzondere sedan. Perfect geïntegreerde 
technologie die u tijdens elke rit ondersteunt en 
bijdraagt aan een gebruiksvriendelijke rijervaring. Via 
drie verschillende displays bent u altijd connected, 
zodat u van alles op de hoogte blijft. Een 7" TFT-display 
tussen de wijzerplaten in het instrumentarium geeft 
belangrijke informatie weer, zoals aanwijzingen van 
het navigatiesysteem. Via een 9" touchscreen display 
heeft u toegang tot muziek, navigatie en diverse andere 
functies. Het interieur van de Camry Hybrid beschikt 
over een voortreff elijke geluidsisolatie, zodat u ten volle 
geniet van een perfecte surround sound. 

TECHNOLOGIE DIE U TIJDENS ELKE RIT ONDERSTEUNT.
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Het 9" grote multimediadisplay bedient u via het touchscreen of met fysieke 
knoppen. U vindt er volledige connectiviteit, met de mogelijkheid om via 
Apple CarPlay of Android Auto™* verbinding te maken met uw smartphone. 
Zo kunt u via het systeem gemakkelijk bellen, berichten versturen en uw 
favoriete playlist opzoeken.

MULTIMEDIADISPLAY 

Met dit paneel in de middenarmsteun kunnen 
passagiers hun eigen comfort en entertainment 
instellen, van muziek tot temperatuur en 
zonwering.

MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSPANEEL 

TECHNOLOGIE

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ en Apple CarPlay. 
Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.
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TECHNOLOGIE
DIE U 
BESCHERMT

Het leven is soms onvoorspelbaar. Met de Camry 
Hybrid bent u echter op alles voorbereid. Zo 
beschikt uw auto standaard over Toyota Safety 
Sense 2.5, een reeks revolutionaire hulpsystemen 
die u helpen het overzicht te bewaren en die u en 
uw passagiers beschermen. Zo helpen Road Sign 
Assist, Automatic High Beam en Lane Trace Assist u 
veiliger te rijden en geeft het Pre-Collision System 
met Emergency Steering Assist extra gemoedsrust. 
Van het herkennen van verkeersborden, hulp bij 
inparkeren tot automatisch remmen; de intelligente 
en adaptieve veiligheidsfuncties van de Camry 
Hybrid zijn ontworpen om het hoofd te bieden aan 
alles wat u onderweg tegenkomt. 

EEN INTELLIGENT VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR 

VOLLEDIGE GEMOEDSRUST. 

1

2
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VEILIGHEID

1. PRE-COLLISION SYSTEM MET 

STEERING ASSIST, MET ONDER MEER 

DETECTIE VAN VOETGANGERS (DAG EN 

NACHT) EN FIETSERS

Dit systeem detecteert voertuigen en 
voetgangers (overdag en in het donker) 
en ‘ziet’ overdag fi etsers. Bij kans op een 
aanrijding, waarschuwt het systeem met 
zicht- en hoorbare signalen. Reageert 
u niet, dan treedt automatisch het 
remsysteem in werking. Het systeem 
gebruik automatisch remmen en sturen 
om de kans op een aanrijding te 
verkleinen, of om de gevolgen 
ervan te beperken.

2. ROAD SIGN ASSIST 

LANE TRACE ASSIST 

Detecteert de verkeersborden. Op het 
TFT-display in het instrumentarium ziet 
u de geldende snelheidsbeperking of 
eventueel geldende verboden. 

INTELLIGENT ADAPTIVE

CRUISE CONTROL

Verlaat u onbedoeld en zonder richting 
aan te geven uw rijbaan, geeft dit 
systeem een korte stuurcorrectie. 

Deze technologie combineert de 
functies van Adaptive Cruise Control 
met Road Sign Assist. Zo blijft de auto 
automatisch met een vooraf ingestelde 
snelheid en wordt u gewaarschuwd 
als de maximum toegestane snelheid 
verandert.
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ACTIVE

Belangrijkste kenmerken 

Exterieur 

– Achterklep, elektrisch te openen
– Achterlichten, LED
– Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, 

verwarmbaar en automatisch inklapbaar
– Buitenspiegels verwarmbaar
– Dagrijverlichting, LED
– Koplampreinigingsinstallatie
– Koplampverlichting, LED
– Mistlampen vóór, LED
– Parkeersensoren vóór
– Parkeersensoren achter
– Buitenspiegels met geïntegreerde 

richtingaanwijzers

– Signaallak ‘Pure White’
– Zwarte accenten grille
– LED verlichting kentekenplaat 

Banden en velgen

– 17" lichtmetalen velgen 
– Reservewiel 
– 215/55R17 94W banden

Interieur

– Automatisch dimmende binnenspiegel
– Achterbank, 60/40 neerklapbaar
– Airconditioning, automatisch (Climate control) 

met 2 zones
– Elektrische handrem
– Middenarmsteun vóór, leder 

– Middenarmsteun achter, stof
– Nano-e luchtreiniging
– Ramen voor en achter, elektrisch bedienbaar
– Soft touch delen dashboard en deurpanelen, 

chromen afwerking
– Stoel bestuurder met elektrische 

lendensteunverstelling
– Startknop
– Stoelbekleding, stof zwart
– Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar
– Stuurwiel 3-spaaks, leder met audioen 

telefoonbediening
– Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar
– Versnellingspookknop, leder
– Elektrische stuurbekrachtiging
– Zonneklep met spiegel en verlichting

Ontdek de prijzen
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UITVOERINGEN

DARK WOOD INLEG 

Het eigentijdse 
interieur van de 
Camry Hybrid is met 
veel oog voor detail 
afgewerkt. De nieuwe 
Dark Wood inleg op de 
middenconsole is een 
fraaie fi nishing touch.

Veiligheid

 – ABS met EBD (Elektronische 
remkrachtverdeling)

 – Airbag, 7 stuks waaronder knieairbag
 – Brake Assist (BA)
 – Bandenspanningscontrolesysteem
 – ‘Follow me home’ verlichting
 – Gordels achter, 3-punts (3x)
 – Gordels, waarschuwing (vóór en achter)
 – Gordelspanners voor, met 
spankrachtbegrenzers

 – Hill-start Assist Control (HAC)
 – Hoofdsteunen vóór (whiplash reducerend) en 
achter (3x), in hoogte verstelbaar

 – ISOfi x kinderstoelbevestiging (2x), achter
 – Regensensor

 – Automatic High Beam (AHB); automatische 
schakeling groot en dimlicht

 – Lane Departure Alert (LDA)
 – Lane Trace Assist (LTA) 
 – Intelligent Adaptive Cruise Control
 – Pre-collision System incl. stuurfunctie met 
voertuig (PCS)

 – Fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht) 
detectie (tegemoetkomend en afslaand)

 – Road Sign Assist (RSA); 
verkeersbordenherkenning

 – Vehicle Stability Control (VSC)

Audio en informatie

 – 7" kleuren instrumentenpaneel
 – Bluetooth® handsfree systeem 
 – Bluetooth® music streaming 
 – Connected services (18 DCM)
 – Digitale radio (DAB+)
 – E-call systeem
 – Dakantenne, haaienvin
 – Parkeerhulpcamera achter
 – FM Radio
 – 6 speakers
 – Toyota MM19® Multimediasysteem met Apple 
Carplay en Android Auto™* (7" scherm)

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ 
en Apple CarPlay. Controleer of uw 
mobiele telefoon dat ook doet.
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*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ 
en Apple CarPlay. Controleer of uw 
mobiele telefoon dat ook doet.

Belangrijkste kenmerken (t.o.v. Active)

Exterieur

– Privacy glass, achter

Banden en velgen

– 18" lichtmetalen velgen
– 235/45R18 94Y banden

Interieur

– Achterbank, buitenste hoofdsteunen verticaal 
verstelbaar

– Lederen delen dashboard en deurpanelen, 
chromen afwerking

– Stoel passagier met elektrische 
lendensteunverstelling

– Smart entry-systeem
– Stoelbekleding, synthetisch leder Noir
– Stoel bestuurder en passagier, elektrisch 

verstelbaar
– Dorpelinstaplijsten Camry

Audio en informatie

– Toyota MM19® Navigatiesysteem (inclusief 
3 jaar gratis kaartupdates)

– Toyota MM19® Multimediasysteem met Apple 
Carplay en Android Auto™* (9" scherm)

– USB-aansluiting (1x voor en 2x achter)

DYNAMIC

Ontdek de prijzen
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UITVOERINGEN

SYNTHETHISCH LEDER, ZWART 

Deze sportieve en stevig zittende stoelen 
bieden het comfort van synthethisch leder 
en het aangename gevoel van leder.
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TOYOTA TOUCH® 2 

Het 9" touchscreen geeft toegang tot een 
scala aan nieuwe functies, met verbeterde 
navigatie en realtime updates. Het 
gevoelige schermoppervlak en verbeterde 
menu maken de bediening eenvoudig.
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UITVOERINGEN

EXECUTIVE
Belangrijkste kenmerken (t.o.v. Dynamic)

Exterieur

– Achterlichten, luxere LED, zwart ornament
– Buitenspiegels met Wide View
– Chrome accenten grille
– Luxere dagrijverlichting, LED
– Intelligente parkeersensoren vóór
– Intelligente parkeersensoren achter

Interieur

– Middenarmsteun achter, leder
– Stoelbekleding, leder Noir
– Stoelverwarming voorstoelen

– Stuurwielverwarming
– Stuurwiel met schakelfl ippers
– Stuurwiel, in hoogte en diepte elektrisch 

verstelbaar

Veiligheid

– Lichtsensor (automatische verlichting)
– Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekdetectie
– Rear Cross Traffi  c Alert met automatische 

remfunctie

Audio en informatie

– Draadloos laden telefoon

Ontdek de prijzen
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Belangrijkste kenmerken (t.o.v. Executive)

Exterieur

– Buitenspiegels elektrisch verstelbaar met 
geheugenfunctie

Interieur

– Achterbank, alle hoofdsteunen verticaal 
verstelbaar

– Achterbank, rugleuning elektrisch verstelbaar 
(niet neerklapbaar)

– Achterbank met skiluik
– Airconditioning, automatisch (Climate control) 

met 3 zones

– Stoel bestuurder met geheugenfunctie
– Stoelverwarming achterbank
– Stoelventilatie voorstoelen
– Stuurwielverstelling met geheugenfunctie
– Zonneschermen achterste zijruiten
– Zonneschermen achterruit elektrisch

Audio en informatie

– Head-up display
– 360° camera
– 9 JBL Premium Audio speakers

PREMIUM

Ontdek de prijzen
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UITVOERINGEN

ARMSTEUN ACHTER 

Een multifunctioneel bedieningspaneel in 
de middenarmsteun geeft de passagiers 
achterin toegang tot muziek, bediening 
van de achterbank en instellingen van de 
airconditioning. Voor volledige privacy kunt 
u via het paneel ook de zonwering bedienen.
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Met zijn krachtige uitstraling en 
vloeiende lijnen maakt de Camry 
overal indruk. Met de zorgvuldig 
gekozen designdetails van het Toyota 
Styling Pack geeft u uw auto een 
persoonlijk tintje. Het Styling Pack 
bestaat uit instapverlicht en verlichte 
dorpelinstaplijsten.

STYLING PACK 

ACCESSOIRES

Het moderne design van de Camry wordt verder 
versterkt door deze stijlvolle 17" lichtmetalen 
velgen in een 10-spaaks design.

LICHTMETALEN VELGEN 

Originele spoiler van Toyota die de 
luchtweerstand vermindert en zorgt voor 
een sportief accent.

ACHTERSPOILER 

1. INSTAPVERLICHTING 

Verlichting zodra u het portier opent. Op de 
grond wordt ‘CAMRY’ geprojecteerd.

2.VERLICHTE DORPELLIJSTEN 

Dorpellijsten met verlicht Toyota-logo zorgen 
voor een stijlvol accent en beschermen de lak 
op de dorpels tegen vuil en krassen.

1 2
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ACCESSOIRES

Bescherm uw Toyota met het 
Protection Pack tegen intensief 
dagelijks gebruik en houdt uw 
auto in perfecte staat. Het 
Protection Pack bestaat uit een 
laadvloerbeschermer kunststof en 
een bumperbeschermstrip RVS. 

PROTECTION PACK 

Beslaat de volle breedte van uw auto en beschermt 
de voorruit tegen opspattend water, modder en 
steenslag. In stijlvolle, donkere kunststof.

MOTORKAP DEFLECTOR 

Op maat gemaakt voor de wielkasten voor en 
achter, ter bescherming tegen opspattend water, 
vuil en steenslag. 

SPATLAPPEN 

1. LAADVLOERBESCHERMING KUNSTSTOF 

Gemaakt van stevige kunststof, ter bescherming 
van het tapijt in de bagageruimte. Voorzien van 
een stevige antisliplaag om schuiven van bagage 
te voorkomen.

2. BUMPERBESCHERMSTRIP RVS 

Beschermt de achterbumper tijdens het in- en 
uitladen en vormt een fraai styling detail dat het 
design van uw Camry onderstreept.

3. BUMPERBESCHERMSTRIP KUNSTSTOF 

Voor een meer discrete bescherming van 
de achterbumper kunt u ook kiezen voor 
een zelfklevende, op maat gemaakte 
beschermingsfolie.

1 2

3

27



ACCESSOIRES

Veilig blijven rijden bij temperaturen 
onder de 7 graden? Kies dan voor 
originele Toyota winterwielen. Met 
originele Toyota winterwielen 
verkort u uw remweg onder koude 
omstandigheden in vergelijking met 
normale zomerbanden. 

WINTERWIELEN 

1. 18" WINTERVELGEN 

Toyota’s winterbanden zijn ontworpen voor 
superieure grip op natte, besneeuwde en gladde 
wegen. Ze zorgen voor een signifi cant kortere 
remweg, wat uw veiligheid ten goede komt.

2. TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) 

Controleert automatisch de druk in elke band, en 
geeft u een waarschuwing wanneer een van de 
banden te zacht wordt.

3. OPBERGTAS BANDEN 

Beschermt banden én velgen in opslag tegen 
schade.

4. STOFFEN VLOERMATTEN, ZWART 

Stijlvolle bescherming voor het tapijt in het 
interieur van uw auto. Veilige bevestigingspunten 
houden de mat aan bestuurderszijde stevig op 
zijn plek.

3

1

4

2
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ACCESSOIRES

Er gaat niets boven dat gevoel dat een 
nieuwe auto u geeft. Toyota ProTect is 
een revolutionaire manier om uw auto 
een showroomafwerking te geven die 
jarenlang meegaat – of uw auto nu 
nieuw of gebruikt is. In tegenstelling 
tot traditionele wax en geavanceerde 
polymere afdichtingsmiddelen, geeft 
slechts één beurt van de keramische 
coating van Toyota ProTect u vijf jaar 
gegarandeerde gemoedsrust.

TOYOTA PROTECT 

1. PROTECT INTERIEURBESCHERMING 

Vormt een onzichtbaar schild dat de stoff en 
bekleding in het interieur beschermt tegen 
dagelijks gebruik. Verschillende gemorste stoff en 
veegt u simpel weg, zonder dat er vlekken in de 
bekleding achterblijven.

2. PROTECT VELGEN BESCHERMING 

Houdt uw lichtmetalen velgen schoon en 
glanzend, met een duurzame beschermlaag 
tegen stof, steenslag en weersinvloeden.

3. PROTECT EXTERIEURBESCHERMING 

Bescherm uw auto met een harde keramische 
laag die de lak beschermt tegen steenslag, zure 
regen, strooizout en uv-straling. Zo blijft de glans 
van uw auto zo lang mogelijk behouden. De 
beschermende laag heeft ook waterafstotende 
eigenschappen.

2 3

1
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KLEUREN

1. 040 Pure White

2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U9 Pearl Red*
4. 1L5 Precious Metal§

* Parelmoer lak.
§ Metallic lak.

3

1

4

2
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KLEUREN

Kijk voor beschikbare uitvoeringen 

op pagina’s 18-25.

5. 1F7 Ultra Silver§

6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite§

8. 8W7 Cobalt Blue§

7

5

8

6
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INTERIEUR 
& ACCESSOIRE 
VELGEN

Kijk voor beschikbare uitvoeringen 

op pagina’s 18-25.

1. Zwarte stoff en bekleding 

Standaard op Active 
2. Zwarte lederen bekleding 

Standaard op Executive en Premium 
3. Beige lederen bekleding 

Optioneel op Executive en Premium 
4. Zwarte synthetische lederen bekleding 

Standaard op Dynamic

1. 17" lichtmetalen velgen (10-spaaks)

Standaard op  Active   
2. 18" machinaal bewerkte lichtmetalen 

velgen (15-spaaks) 

Standaard op  Dynamic, Executive 
en Premium
3. 17" lichtmetalen velgen (10-spaaks) 

Optioneel op alle uitvoeringen

1

2

3
4
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VELGEN

1

3

2
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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 verschillen te maken. 
Op onze maatschappij en op de wereld 
als geheel.

In 2050 willen we de CO₂-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.

NIEUWE VOERTUIGEN – 

NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 1

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

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 
door TÜV Rheinland en gecertifi ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

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

LIFE CYCLE – NUL CO₂ EMISSIES

DOELSTELLING 2

We zijn vastbesloten om onze fabrieken 
energiezuiniger te maken en vaker gebruik 
te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 3

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

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN

VAN WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Ruim 40 jaar werken we aan 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.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE

ECONOMIE EN SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

Toyota wil in harmonie zijn met de natuur. 
Daarom 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.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING

IN HARMONIE MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6
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MILIEU, KWALITEIT EN SERVICE

HYBRID SERVICE PROGRAMMA 

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 
testcertifi caat, wat aan u wordt meegegeven.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT

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.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN 

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

ORIGINELE ONDERDELEN

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

ADDITIONELE GARANTIE 

U kunt vol vertrouwen vooruit met Toyota, want 
we geven op iedere Toyota tot 10 jaar garantie, 
tot maar liefst 200.000 kilometer§. 

*  Vraag uw Toyota-dealer naar de details van het Toyota Hybrid Service programma. § Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km 
garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige 
voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie. ◊ 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.

COMPLETE 
GEMOEDSRUST 
MET TOYOTA

Als uw reguliere 3 of 5 jaar◊ garantie is verlopen 
(afhankelijk van de eerste registratiedatum 
van de auto) komt u in aanmerking voor een 
additionele garantie tot uw auto 10 jaar is, tot 
maar liefst 200.000 kilometer. Wanneer u het 
fabrieksonderhoudsschema volgt dan ontvangt 
u automatisch additionele garantie.

EXTRA VEILIGHEID

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

TOYOTA PECHHULP

Na de eerste registratie van uw Toyota heeft 
u recht op Toyota Pechhulp tot aan het eerste 
voorgeschreven onderhoud (in tijd en/of 
kilometers). Bij het eerste onderhoud kunt 
u bij uw Toyota-dealer kiezen uit meerdere 
onderhoudspakketten, waarvan een aantal 
inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota 
Pechhulp kan altijd een beroep doen op de 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u in 40 
Europese landen verzekerd van doeltreff ende 
hulp bij pech onderweg. Kunt u door 
bijvoorbeeld een technisch mankement 
niet verder rijden, dan biedt het Toyota 
Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden 
om uw weg te vervolgen.
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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. 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.

Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige 
voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

TOYOTA CAMRY
MEER WETEN OVER TOYOTA? 

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369. 
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICEVOOR 

ONZE OPENINGSTIJDEN. 
www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-69400, augustus 2022.
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