
CAMRY HYBRID



TOYOTA CAMRY HYBRID. 

Ylellisyyttä ja yksilöllisyyttä, hiljaisuutta ja voimaa. 
Uudistunut Camry Hybrid tarjoaa ensiluokkaista 
ajonautintoa. 

Pohjautuen Toyotan yli 20 vuoden hybridiosaamiseen, 
tämä suorituskykyinen auto yhdistää dynaamisia 
innovaatioita ja ajatonta hienostuneisuutta. Viritä 
aistisi ja valmistaudu nauttimaan hienostuneesta 
sedanista, joka tarjoaa saumattomasti integroitua 
teknologiaa uskomattomassa ulkokuoressa. Camry 
Hybridin 2,5 litran bensiinimoottori mahdollistaa 
vaivattoman ajon ja tunnet, kuinka hallitset autoa 
vakaasti. Matkusta täydellisen mukavassa autossa, 
joka huokuu tyyliä sekä sisältä että ulkoa.

KIRKKAASTI 
KÄRJESSÄ
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HYBRIDI

HYBRIDIVOIMAA 
KAIKILLE 
AISTEILLE

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS KOHTAAVAT. 

Camry Hybrid hyödyntää Toyotan dynaamisten 
innovaatioiden pitkää perintöä. Se yhdistää korkean 
tason suorituskykyä, polttoainetaloudellisuutta ja 
alhaisia   hiilidioksidipäästöjä ennennäkemättömään 
ajokokemukseen. 

Tämä sulava sedan tarjoaa puhtaampaa ajoa 
ilman kompromisseja tehon tai tyylin suhteen. 
Hyppää ratin taakse ja nauti tehokkaasta hybridistä. 
Moottorina on hiljainen 2,5 litran itselataava 
hybridimoottori, joka tarjoaa runsaasti vääntöä 
hitaassakin vauhdissa. Suuremmilla nopeuksilla 
Camry Hybrid tarjoaa ilmiömäistä tehoa, herkkää 
reagointia ja vaivatonta kiihtyvyyttä.
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SUUNNITELTU 
HERÄTTÄMÄÄN 
HUOMIOTA

SILMIINPISTÄVÄN ITSEVARMA SEDAN. 

Johda esimerkillä. Camry Hybrid ei säästele tyylissä. 
Se ilmentää Toyotan täydellisyyden tavoittelua ja 
jatkuvaa kehittymistä. Upea sedan jättää pysyvän 
vaikutelman hienostuneella, mutta erottuvalla 
ilmeellään. Aja itsevarmasti autolla, joka rakentuu 
vuosikymmenten yksityiskohtien hiomisen perustalle. 
Camry Hybrid on yhdistelmä laadukkaan hybridin 
eleganssia sekä dynaamista otetta, ja se säteilee 
itsevarmuutta ajossa. Kauniisti muotoillussa 
autossa on virtaviivainen ja linjakas profi ili sekä 
matalampi keula, joka parantaa näkyvyyttä. Camry 
Hybrid on saatavilla useissa erilaisissa tyylikkäissä 
värivaihtoehdoissa. Itsevarma ulkomuoto takaa sen, 
että käännät päitä missä tahansa liikutkin.
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MUOTOILU
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KEULAN MUOTOILU 
Rohkea ja aiempaa leveämpi etusäleikkö jatkuu auton 
ympärille antaen Camry Hybridille matalamman, 
leveämmän ja itsevarmemman profi ilin. 

YKSITYISKOHDISSA 
ON VOIMAA 

HIENOVARAISTA, MUTTA VAIKUTTAVAA. 
CAMRY HYBRIDIN MUOTOILUN YKSITYISKOHDAT 
NOSTAVAT SEN AIVAN UUDELLE TASOLLE. 

Jo yksi vilkaisu Camry Hybridiin kertoo sen, että 
tämä ei ole pelkkä tavallinen sedan. Camry Hybrid 
on auto, joka säteilee itsevarmuutta ja tyylikkäitä 
yksityiskohtia. Keula on suunniteltu luomaan 
erottuvuutta ja sekä ylä- että alasäleikkö ovat 
uudistuneet. Alasäleikkö ulottuu kauemmas sivuille 
ja se luo autosta leveämmän ja dynaamisemman 
kuvan. Etupuskurin alasäleikkö on musta tai 
tummanharmaa, riippuen varustetasosta. 

Tyylikkäät yksityiskohdat varmistavat että Camry 
Hybrid on elegantti valinta.
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SUUNNITELTU EROTTUMAAN 
Ihastu kauniista 17" kevytmetallivanteista*, jotka on suunniteltu 
eleganteiksi ja korostamaan auton ylellisyyttä. Dynaamisempi 
valinta on kuvan tummanharmaat 18" kevytmetallivanteet§, jotka 
viimeistelevät vaikuttavan muotoilun.

TAKAVALOT
LED-takavalot LED-suuntavilkuilla§ on muotoiltu 
huomiota herättävästi ja ne sulautuvat täydellisesti 
takapuskuriin. Ne varmistavat että sinut huomataan 
liikenteessä. 

MUOTOILUN KOHOKOHDAT

* Vakiona Active-varustetasossa. § Vakiona Style- ja Premium-varustetasoissa. 
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OHJAAMO TARJOAA SAUMATTOMIA INNOVAATIOITA 
JA AINUTLAATUISTA HIENOSTUNEISUUTTA.

Astu sisään Camry Hybridiin ja nauti ensiluokkaisesta 
ajokokemuksesta joka päivä. Tämä erinomainen sedan 
vie hienostuneisuuden seuraavalle tasolle upeasti 
suunnitellun sisustuksen avulla. Nykyaikainen ohjaamo 
maksimoi tilan taitavasti 9-tuumaisella* kosketusnäytöllä, 
joka on suunniteltu selkeyttämään ajamista. Sijoitettuna 
korkeammalle kojelautaan multimedianäyttö parantaa 
ergonomiaa ja helpottaa kaiken tarvittavan löytämistä – 
navigointi, musiikki, Apple CarPlay tai Android Auto™ 
ovat vain kosketuksen päässä. MyT-sovelluksen kautta 
pysyt yhteydessä Camry Hybridiin ja avaat ovet 
mahdollisuuksien maailmaan. 

RAUHALLINEN 
OHJAAMO 
PITÄÄ MIELEN 
VIRKEÄNÄ 

* Vain Style- ja Premium-varustetasoissa.

Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.
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OHJAAMO
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SISÄTILAT

HARMONISESTI JA KÄYTÄNNÖLLISESTI RAKENNETUT 
SISÄTILAT TARJOAVAT KAIKEN MITÄ TARVITSET. 

Camry Hybrid ensiluokkainen sedan, joka tarjoaa 
sekä sinulle että matkustajillesi vertaansa vailla 
olevan ajokokemuksen. Tilavat sisätilat ja laadukkaat 
istuimet tekevät jokaisesta matkasta ensiluokkaisen. 
Toyota käyttää Camry Hybridissä lattiasta kattoon 
vain parhaimpia materiaaleja, jotta ajokokemus olisi 
mahdollisimman sulava ja rentouttava. Jalka- tai 
päätilan suhteen ei olla tehty kompromisseja, joten 
voit venytellä ja nauttia edessä olevasta matkasta. 
Hyödyt älykkäästi suunnitellusta ohjaamosta, 
joka maksimoi tilan. Matkustajilla on kallistuvat 
takaistuimet* ja pääsy ohjauspaneeliin*, josta voi 
ohjata musiikkia ja ilmastointia. Minne tahansa 
menetkin, tilavan tavaratilan ansiosta sinulla on 
tarpeeksi tilaa matkatavaroillesi. 

NAUTI 
TÄYDELLISESTÄ 
RAUHASTA 

* Vain Premium-varustetasossa.
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JBL PREMIUM AUDIO -JÄRJESTELMÄ§ 
Yhdeksän kaiuttimen ensiluokkainen 
äänentoistojärjestelmä tuo jokaisen 
kappaleen eloon.

ÄLYKKÄÄMPI 
AJOKOKEMUS 

SAUMATTOMASTI TOIMIVA TEKNOLOGIA TEKEE 
AJAMISESTA NAUTINNOLLISEMPAA. 

Lukuisat innovatiiviset ominaisuudet yhdistyvät 
Camry Hybridissä ja tekevät siitä modernin ja 
tyylikkään sedanin. Saumattomasti integroitu 
tekniikka elävöittää ajamista ja varmistaa aina 
intuitiivisen ajokokemuksen. Integroidut näytöt 
varmistavat, että olet aina yhteydessä ja pysyt 
ajan tasalla. 7" TFT-näyttö takaa selkeyden ja 
helpon pääsyn ajotietoihin. 9"-kosketusnäyttö* 
tarjoaa pääsyn musiikkiin, navigointiin ja muuhun 
tarpeelliseen. Camry Hybridin sisätiloissa on 
sensaatiomainen äänieristys, joten voit nauttia 
virheettömästä surround-tilasta selkeämmin. JBL 
Premium Audio -järjestelmä yhdeksällä kaiuttimella§ 
tekee sedanista täydellisen matkakumppanin pitkillä 
matkoilla suurenmoisista soittolistoista nauttien. 

* Vain Style- ja Premium-varustetasoissa.
§ Vain Premium-varustetasossa.

14



MULTIMEDIANÄYTTÖ 
9" kosketysnäyttöä* voi ohjata myös fyysisiä, näytön reunoilla sijaitsevia 
nappuloita käyttämällä. Liitä älypuhelimesi saumattomasti autoon – 
käytössäsi ovat sekä Apple CarPlay että Android Auto™, joiden avulla 
voit lähettää viestejä tai kuunnella helposti suosikkisoittolistojasi. 

HALLINTAPANEELI§ 
Takapenkin käsinojan hallintapaneeli antaa 
matkustajien ohjata muun muassa musiikkia, 
lämpötilaa ja istuinten asentoa.

TEKNOLOGIA
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TEKNOLOGIA 
JOKA LUO 
TURVAA 

ÄLYKÄS TURVAJÄRJESTELMÄ TAKAA 
MIELENRAUHAN. 

Elämä voi olla arvaamatonta, mutta Camry Hybridin 
kanssa olet valmiina haasteisiin. Toyota Safety 
Sense on vallankumouksellista kuljettajaa avustavaa 
teknologiaa, joka on suunniteltu tukemaan 
tilannetietoisuutta. Se kuuluu Camry Hybridin 
vakiovarusteisiin ja suojaa sekä sinua että muita 
matkustajia. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
(RSA), Automaattiset kaukovalot (AHB) ja Aktiivinen 
kaistanseuranta ohjausavustimella (LTA) varmistavat 
että ajat turvallisesti. Hätäväistöavustin ja Pre-
Collision -järjestelmä (PCS) lisäävät mielenrauhaasi 
ajossa. Camry Hybrid on sedan, joka on valmiina 
mihin tahansa mitä elämä tuo tullessaan. 
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TURVALLISUUS

PRE-COLLISION JÄRJESTELMÄ (PCS) 
AJONEUVON, JALANKULKIJAN JA 
PYÖRÄILIJÄN TUNNISTUKSELLA SEKÄ 
HÄTÄVÄISTÖAVUSTIMELLA 
Järjestelmä tarkkailee edessä
olevaa tietä paitsi ajoneuvojen,
myös jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden osalta, ja tekee
tarvittaessa automaattisen
hätäjarrutuksen sekä avustetun
väistöliikkeen.

LIIKENNEMERKKIEN 
TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (RSA) 
Tunnistaa liikennemerkit ja näyttää 
tärkeää informaatiota kuten 
nopeusrajoitukset mittariston 
monitoiminäytöllä.

AKTIIVINEN KAISTANSEURANTA 
OHJAUSAVUSTIMELLA (LTA) 
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä olevat 
kaistamerkinnät ja edellä ajavan auton 
ajolinjat. Tietojen avulla järjestelmä pyrkii 
pitämään auton turvallisesti kaistalla.

ÄLYKÄS MUKAUTUVA 
VAKIONOPEUSSÄÄDIN (ACC-I) 
Mahdollistaa saman ajonopeuden 
säilyttämisen ilman että kuljettajan 
tarvitsee koskea polkimiin. Mikäli etäisyys 
edellä olevaan autoon vähenee, se 
hiljentää auton vauhtia ja säilyttää saman 
etäisyyden edellä ajavaan autoon.
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MUSTA NAHKAVERHOILU 
Tyylikäs musta nahkaverhoilu viimeistelee 
Camry Hybridin tyylikkäät sisätilat.
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VARUSTETASOT

ACTIVE
Tärkeimmät ominaisuudet: 

 — Musta nahkaverhoilu
 — Sähkösäätöiset etuistuimet
 — Automaattinen kaksialueinen ilmastointi
 — Bi-LED-ajovalot, projektorityyppiset
 — Toyota Touch® 2 -mediakeskus 7" 
kosketusnäytöllä
 — 17" kevytmetallivanteet

 — Pysäköintitutkat edessä ja takana, yhteensä 
4 tunnistinta
 — Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin 
(ACC-i)
 — Smart Start -avaimeton käynnistysjärjestelmä
 — Tummennetut takalasit
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TOYOTA TOUCH® 2 
9" multimediajärjestelmän kosketusnäytöllä 
pääset käyttämään helposti muun muassa 
musiikki- ja navigointitoimintoja.
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VARUSTETASOT

STYLE
Tärkeimmät ominaisuudet 
(Activen lisäksi/sijaan):

 — Älypuhelimen langaton lataus
 — Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto (PKSB)
 — Kuolleen kulman varoitin (BSM)
 — Ohjauspyörän sähköinen korkeus- 
ja etäisyyssäätö
 — Toyota Touch® 2 -mediakeskus 9" 
kosketusnäytöllä

 — Navigointijärjestelmä Euroopan kartoilla
 — 18" kevytmetallivanteet
 — LED-suuntavilkut valoumpioissa
 — Pysäköintitutkat edessä ja takana, yhteensä 
8 tunnistinta
 — Smart Entry -avaimeton sisäänkäynti- ja 
lukitusjärjestelmä
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Tärkeimmät ominaisuudet (Stylen lisäksi/sijaan):
 — JBL Premium audio yhdeksällä kaiuttimella, sis. 
subwoofer-bassokaiuttimen
 — Automaattinen kolmialueinen ilmastointi
 — Takapenkin keskikyynärnojassa hallintapaneeli 
audiolle, aurinkoverholle, ilmastoinnille ja 
takapenkin selkänojan kallistuksen säädölle

 — Tuulilasinäyttö (HUD)
 — Takapenkin selkänojat sähköisellä 
kallistuksen säädöllä
 — Suksiluukku
 — Sähkökäyttöinen aurinkoverho takalasissa
 — Aurinkoverhot takasivuikkunoissa

PREMIUM
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VARUSTETASOT

HALLINTAPANEELI 
Takapenkin käsinojan hallintapaneeli 
antaa matkustajien ohjata muun muassa 
musiikkia, lämpötilaa ja istuinten asentoa. 
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Camryn sulavat linjat ja ulkomuoto 
tekevät vaikutuksen missä tahansa 
ajatkin. Lisäämällä Toyotan tarkkaan 
valittuja lisävarusteita teet autostasi 
itsesi näköisen. 

LISÄVARUSTEET

1. OVIVALOT 
Ovien ollessa auki niistä heijastuvat maahan 
Camry-logot, jotka toivottavat kuljettajan ja 
etumatkustajan tervetulleiksi.

2. KYNNYSLISTAT 
Kynnyslistat suojaavat maalipintaa lialta ja 
naarmuilta. Etuovien kynnyslistoissa on lisäksi 
tyylikäs valaistu Camry-logo.

KEVYTMETALLIVANTEET 
Modernin Camryn muotoilun kruunaavat 
tyylikkäät 17" kevytmetallivanteet.

TAKASPOILERI 
Toyotan takaspoileri vähentää ilmanvastusta ja 
luo urheilullisemman ilmeen autollesi.

1 2
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LISÄVARUSTEET

1. TAVARATILAN SUOJAPOHJA 
Tavaratilan suojapohja suojaa tavaratilaa lialta ja 
roiskeelta. Se pitää tavarat paikoillaan liukumista 
vähentävän materiaalivalinnan takia.

2. TAKAPUSKURIN SUOJALEVY 
Ruostumatonta terästä oleva takapuskurin 
suojalevy suojaa takapuskurin maalipintaa 
Camryn tyylin sopivalla tavalla.

3. TAKAPUSKURIN SUOJAKALVO 
Huomaamattomampaa suojaa tarjoaa läpinäkyvä 
suojakalvo.

KONEPELLIN TUULIOHJAIN/SUOJA 
Konepellin etuosaan tuleva suoja, joka suojaa 
autosi konepeltiä ja tuulilasia esimerkiksi 
kiveniskemiltä.

ROISKELEVYT 
Suunniteltu auton muotoihin sopivaksi. Suojaavat 
tehokkaasti lialta ja kiveniskuilta.

1 2

3
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ULKOVÄRIT

1. 040 Pure White
2. 089 Platinum White Pearl*
3. 3U9 Emotional Red 3*
4. 1L5 Precious Metal Silver*

* Premiumväri.
§ Metalliväri. 

3

1

4

2
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ULKOVÄRIT

5. 1F7 Ultra Silver§

6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite Metallic§

8. 8W7 Cobalt Blue Metallic§

7

5

8

6
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VANTEET JA 
VERHOILUT

1. Musta nahkaverhoilu 
Vakiona: Active, Style, Premium 
2. Vaalea nahkaverhoilu 
Vakiona: Style, Premium

1. 17" kevytmetallivanne 
Vakiona: Active
2. 18" kevytmetallivanne 
Vakiona: Style, Premium 

1

2
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VANTEET JA VERHOILUT

1

2
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UUSIEN AJONEUVOJEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT 
Uusien ajoneuvojen CO₂-nollapäästöt - 
haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme 
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon 
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen 
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista 
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

AJONEUVOJEN ELINKAAREN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT 
Haluamme vähentää valmistusmateriaalien ja 
käyttämiemme osien päästöjä alkaen logistiikasta 
ja päättyen purkamiseen ja kierrätykseen*.

TAVOITE 2TAVOITE 1

Toyota haluaa vähentää 
toimintansa ympäristövaikutuksia. 
Mahdollistaakseen tämän Toyota on 
asettanut kuusi ympäristötavoitetta 
täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä. 
Nämä kuusi osa-aluetta ohjaavat 
kaikkea toimintaamme ja ne liittyvät 
uusien tuotteiden ja teknologioiden 
markkinoille tuomiseen. VEDENKÄYTON MINIMOINTI JA OPTIMOINTI

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme alkaneet 
keräämään sadevettä. Olemme myös kehittäneet 
puhdistusmenetelmiä, joiden ansiosta vettä 
voidaan käyttää uudelleen tai se voidaan jopa 
palauttaa paikalliseen vesijohtoverkkoon.

TAVOITE 4
LUOMME KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISTAVIA 
YHTEISÖJÄ JA JÄRJESTELMIÄ
Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisesta 
Toyota Camrysta on uudelleenkäytettävissä. 
Lisäksi tarjoamme uusia ja innovatiivisia tapoja 
palauttaa ajoneuvo, kun se saavuttaa “tien 
loppunsa”.

TAVOITE 5 

Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 
osoitteesta www.toyota.fi /toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 
lähimpään jälleenmyyjään.

TOYOTA 2050 
YMPÄRISTÖTAVOITE,
TEHOKKUUS JA 
ALHAISET PÄÄSTÖT

*  Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa, on TÜV 
Rheinlandin arvioima ja hyväksymä, ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.
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YMPÄRISTÖ JA MIELENRAUHA

TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT 
Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme
strategiamme mukaisesti nollatason 
CO₂-päästöihin tehtaissamme. Teemme 
tiloistamme entistä energiatehokkaampia ja 
otamme käyttöön uusiutuvia energialähteitä 
kuten aurinko- ja tuulivoima sekä pienen 
hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 3 
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HUOLTO 
Vain valtuutettu Toyota-huolto voi tarkistaa 
hybridijärjestelmän toimivuuden normaalien 
määräaikaishuoltojen yhteydessä ja varmistaa 
sinulle huolettomia ajokilometrejä myös 
tulevaisuudessa.

TOYOTA-HUOLTOPALVELU 
Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa 
huoltotapauksissa, ja niitä koskevissa 
kysymyksissä. Toyota Camryn huoltoväli on 
15 000 km tai yksi vuosi riippuen siitä kumpi 
ehdoista täyttyy ensin.

TOYOTA-LISÄVARUSTEET 
Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja 
laatustandardeja noudattaen kuin Toyota-
autotkin. Mittatilauksena valmistettu varuste 
istuu täydellisesti ja tekee autostasi tarpeitasi 
vastaavan ja juuri sinun näköisen. 

HALUAMME, ETTA TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA
LUONNON KANSSA
Säilyttääksemme ja laajentaaksemme 
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa, 
tuemme puiden uudelleenistutuksia, 
lisäämme kaupunkien viheralueita ja 
kannustamme ympäristöhankkeita niin 
omissa toimipisteissämme kuin myös 
omien toimintojemme ulkopuolella. 
Tavoitteenamme on auttaa yhteisöjä 
elämään entistä paremmassa 
sopusoinnussa luonnon kanssa. 

TAVOITE 6 

Lue lisää: https://www.toyota.fi /omistajalle/takuu.

TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

KATTAVA TAKUU 
3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat 
valmistus- tai kokoonpanovirheestä normaalissa 
käytössä. Takuu on voimassa 3 vuotta tai 100 
000 km, riippuen siitä kumpi ehdoista täyttyy 
ensimmäisenä.

ÄLYKÄSTÄ SUUNNITTELUA 
Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Siinä on 
vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, jotka lisäksi 
kestävät kauemmin.

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT 
Kaikkien Toyota-mallien suunnittelussa on pyritty 
minimoimaan mahdolliset kolarikorjaukset.
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TOYOTA CAMRY HYBRID 
ELEGANTTI EDELLÄKÄVIJÄ 

www.toyota-europe.com

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta 
muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
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