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Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności  pojazdów bez 
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

  

  

Wybrany model Camry MY'21 
Rok produkcji 2020 

Nadwozie 4-drzwiowy sedan   

Silnik 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM hybryda 
Skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna   
Wersja Comfort   
Kolor 4X7 Graphite Bronze (4X7)   

    

  

Całkowita cena katalogowa 153 000 PLN 
   

  
Wszystkie podane ceny są cenami 
brutto. 

    

Flota    
Liczba samochodów 1   

    



 
 
 

 

Toyota Camry MY'21 
 
Kalkulacja dla Państwa firmy  
 

 Cena 

Cena wybranej wersji wyposażenia 148 900 zł 

Wybrane wyposażenie dodatkowe  
4X7 Graphite Bronze (4X7) 2 900 zł 

alarm + dywaniki 1 200 zł 
  

Cena całkowita 153 000 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez 
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy. 
 



 
 
 

 

Toyota Camry MY'21 
 
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)  
 
Bezpieczeństwo i nowe technologie   
• 7 poduszek powietrznych w systemie SRS  
• Automatyczne światła drogowe (AHB)  
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu  
• Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu  
• Selektor trybów jazdy  
• System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)  
• System automatycznego powiadamiania 

ratunkowego (eCall)  
• System mocowania fotelików dziecięcych na 

skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)  
• System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
• System stabilizacji toru jazdy (VSC)  
• System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)  
• System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)  
• System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z 

elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD) 
• Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 

(LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) 
• Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)  
• Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem 

przez dzieci 
 
Fotele   
• Elektryczna regulacja fotela kierowcy (przód-tył)  
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy  
• Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy  
• Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela 

kierowcy  
• Manualna regulacja fotela pasażera  
• Manualna regulacja wysokości fotela 

pasażera pierwszego rzędu siedzeń  
• Manualnie regulowany stopień pochylenia fotela 

pasażera pierwszego rzędu siedzeń  
• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń  
• Tapicerka materiałowa  
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40 
 
Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe   
• Alarm przeciwwłamaniowy  
• Immobilizer 

 
Komfort i funkcjonalność   
• Automatycznie składane lusterka zewnętrzne  
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne  
• Centralny zamek sterowany zdalnie  
• Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem  
• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne  
• Elektrycznie regulowane szyby przednie  
• Elektrycznie regulowane szyby tylne  
• Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia 

szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu oraz 
pasażerów drugiego rzędu  

• Gniazdo 12 V w konsoli centralnej  
• Indywidualne oświetlenie nad tylnymi fotelami w 

technologii LED  
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi  
• Kieszenie w tylnych drzwiach  
• Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)  
• Manualna regulacja kolumny kierownicy w 

2 płaszczyznach  
• Ochrona podłogi bagażnika  
• Odmrażanie tylnej szyby  
• Oświetlenie przestrzeni na nogi  
• Pionowa siatka cargo  
• Podgrzewane lusterka zewnętrzne  
• Przednia szyba ograniczająca hałas w 

kabinie pasażerskiej  
• Przednie czujniki parkowania (narożne, 2-sensorowe)  
• System bezkluczykowego dostępu do 

samochodu (Inteligentny kluczyk)  
• System oświetlenia wnętrza  
• Technologia oczyszczania i nawilżania 

powietrza Nanoe™  
• Tempomat adaptacyjny (ACC) w pełnym 

zakresie prędkości  
• Tylne czujniki parkowania (narożne, (2-sensorowe)  
• Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń  
• Uchwyty na kubki w konsoli centralnej  
• Uruchamianie silnika przyciskiem  
• Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym 

rzędzie siedzeń (2)  
• Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)  
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Toyota Camry MY'21 
 
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)  
 
Komfort i funkcjonalność   
• Zdalnie otwierane drzwi bagażnika 
 
Koła i opony   
• 17" felgi aluminiowe (9-szprychowe)  
• Zapasowe koło dojazdowe 
 
Oświetlenie   
• Automatyczna regulacja świateł głównych  
• Kierunkowskaz (żarówka)  
• Spryskiwacze przednich świateł  
• Tylne światła w technologii LED  
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED  
• Światła główne w technologii LED  
• Światła przeciwmgielne w technologii LED 
 
Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne   
• Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)  
• Dolny przedni grill w kolorze czarnym  
• Górny przedni grill w kolorze czarnym  
• Lakierowane klamki zewnętrzne  
• Lakierowane lusterka zewnętrzne  
• Podłokietnik drzwi wykonany z miękkiego materiału  
• Przednie drzwi wykończone tapicerką materiałową  
• Przyciemniane szyby tylne 
 
Systemy multimedialne i nawigacji   
• 6 głośników  
• Funkcja rozpoznawania głosu  
• Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego 

(7")  
• Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")  
• Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)  
• Port AUX-IN  
• Port USB  
• System Bluetooth® umożliwiający 

bezprzewodową łączność z telefonem  
• System multimedialny Toyota Touch® 2  
• System sieci bezprzewodowej Wi-Fi 

 
Wygląd wnętrza   
• Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu  
• Oświetlenie nastrojowe tylnych drzwi  
• Podświetlenie bagażnika  
• Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym  
• Trójramienna kierownica obszyta skórą 
 
Wybrane wyposażenie opcjonalne   

• 4X7 Graphite Bronze (4X7) 2 900 zł  
• Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (20  

+ FA) 0 zł  
• alarm + dywaniki 1 200 zł  
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