NOWA
CENNIK 2019

NA DOBRY POCZĄTEK

Odkryj nasze najnowsze ceny i promocje
NOWA

TOYOTA CAMRY
JUŻ OD

141 900 PLN
LEASING
SMARTPLAN
DLA FIRM
Z RATĄ PROMOCYJNĄ OD

1 369 PLN/mc

netto1

ZAPYTAJ DILERA

O OFERTĘ SPECJALNĄ
DLA MAŁYCH FIRM
I GRUP ZAWODOWYCH

LEASING KONSUMENCKI

TOYOTA DLA CIEBIE
Z RATĄ PROMOCYJNĄ OD

2 085 PLN/mc

brutto2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Poznaj wersje wyposażenia Toyoty Camry

Comfort

Cena brutto już od:

141 900 PLN

Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

1 369 PLN/mc netto¹

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
– U
 kład wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych (PD)
– Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
– Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
– Tempomat adaptacyjny (ACC)
– Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów
multimedialnych

Prestige

– Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) z technologią
oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™
– System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem
dotykowym (7")
– 17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17
Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:
Pakiet Protection, Pakiet Light, Pakiet Cargo, Pakiet Business

Cena brutto już od:

149 900 PLN

Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

1 509 PLN/mc netto¹

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort)
– Światła przeciwmgielne w technologii LED
– System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem
dotykowym (8")

– Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku
polskim z 3-letnią aktualizacją map
– 18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18
Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:
Pakiet Protection, Pakiet Light, Pakiet Cargo

Executive

Cena brutto już od:

161 900 PLN

Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

1 629 PLN/mc netto¹

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Prestige)
–
–
–
–
–

Reflektory przednie w technologii Pure-LED
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
System monitorowania ruchu poprzecznego podczas
cofania (RCTA)
– Przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją ICS oraz RCTA

– Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna;
czarna lub beżowa)
– Podgrzewane fotele przednie
– Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli
centralnej
Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:
Pakiet Protection, Pakiet Light, Pakiet Cargo, Pakiet VIP
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CENY

Sprawdź ceny brutto (PLN)
Cennik obowiązuje od 2 września 2019 r.

Rok produkcji: 2019. Rok modelowy: 2019
Nadwozie Sedan

Comfort

Prestige

Executive

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda

141 900

149 900

161 900

Skrzynia biegów: e-CVT – bezstopniowa automatyczna.

PAKIETY

Dodaj opcjonalne pakiety wyposażenia
Pakiety wyposażenia

Comfort

Prestige

Executive

Pakiet Protection: dywaniki gumowe z podwyższonym brzegiem,
ochronna listwa na tylny zderzak, komplet przednich i tylnych osłon
przeciwbłotnych

2 000 PLN
1 400 PLN

2 000 PLN
1 400 PLN

2 000 PLN
1 400 PLN

Pakiet Light: oświetlenie powitalne w drzwiach, podświetlane listwy
progowe

2 600 PLN
1 700 PLN

2 600 PLN
1 700 PLN

2 600 PLN
1 700 PLN

800 PLN
500 PLN

800 PLN
500 PLN

800 PLN
500 PLN

Pakiet Business: fotel pasażera z elektryczną regulacją, podgrzewane
fotele przednie, tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna;
czarna lub beżowa), wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika
przedniego skórą syntetyczną

10 000 PLN

–

–

Pakiet VIP: klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa z nawiewami
w drugim rzędzie siedzeń) z technologią oczyszczania i nawilżania
powietrza Nanoe™, rolety bocznych szyb tylnych regulowane ręcznie,
elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby, wyświetlacz projekcyjny
na przedniej szybie (HUD), elektryczna regulacja pochylenia oparcia
tylnych foteli, podłokietnik tylny z możliwością sterowania radiem,
elektrycznym pochyleniem tylnych foteli, regulacji temperatury
klimatyzacji oraz rolety tylnej szyby, system Premium Audio JBL
w 9 głośnikami (w tym z subwooferem)

–

–

18 000 PLN3

Opcje dostępne dla wersji wyposażenia

Comfort

Prestige

Executive

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią
darmową aktualizacją map

3 200 PLN

–

–

Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO: elektroniczny
system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny
system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży
kluczyków samochodu4

1 995 PLN
995 PLN

1 995 PLN
995 PLN

1 995 PLN
995 PLN

Pakiet Cargo: ochrona podłogi bagażnika, pionowa siatka cargo

OPCJE

Rozważ opcje dodatkowe

Komplet kół
zimowych 18"

9 011 PLN brutto
6 990 PLN brutto5

18" felgi aluminiowe, opony Nokian WR A4
3

FINANSOWANIE

Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania
Toyota
DLA CIEBIE

Nadwozie Sedan

Rata finansowa (PLN/mc netto)1

Rata finansowa (PLN/mc brutto)2

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda Comfort
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda
Comfort + Business
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda Prestige

1 629 1 369

2 085

1 759 1 485

2 249

1 779 1 509

2 275

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda Executive
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda
Executive + VIP

1 919 1 629

2 455

2 189 1 869

2 799

JAK TO DZIAŁA?

KORZYŚCI
Dzięki niskiej racie stać Cię na pojazd wyższej klasy lub
samochód dla drugiej osoby.
24h

Opiekujemy się Twoim samochodem lub flotą pojazdów
24 h na dobę.
Płacisz tylko za użytkowanie samochodu, nie musisz
go kupować.
Wszystkie formalności załatwiasz w jednym miejscu.

OPŁATA WSTĘPNA

OKRES UMOWY

3 WARIANTY
NA KONIEC

od 0% do 40%
wartości auta

24–48 miesięcy
NISKIE MIESIĘCZNE
RATY

– wymiana na nowy,
– wykup,
– zwrot samochodu

Możliwość wyboru kompleksowej usługi w jednej
niskiej racie.

Przedstawione wyliczenia prezentują ofertę
dla rekomendowanych wersji. O ratę dla wybranego
przez Ciebie modelu zapytaj Dilera.

KOLORY

Wybierz kolor nadwozia

040 Pure White
lakier podstawowy
bez dopłaty

089 Platinum White Pearl
lakier perłowy
4 400 PLN

1F7 Silver Diamond
lakier metalizowany
2 900 PLN

218 Attitude Black
lakier metalizowany
2 900 PLN

3U5 Imperial Red
lakier specjalny
4 400 PLN

4X1 Steel Blonde
lakier metalizowany
2 900 PLN

4X7 Graphite Bronze
lakier metalizowany
2 900 PLN

8W7 Dark Blue
lakier metalizowany
2 900 PLN

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.
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WYPOSAŻENIE

Porównaj wersje wyposażenia
Standard

  Element wyposażenia dostępny w pakiecie

  Opcja

Komfort i funkcjonalność

–  Niedostępne
Comfort

Prestige

Executive

Rolety bocznych szyb tylnych regulowane ręcznie

–

–



Elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby

–

–



–

–

–

–

–

–

Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane szyby tylne

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Centralny zamek sterowany zdalnie
Klapa bagażnika otwierana kluczykiem zdalnie
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Tempomat adaptacyjny (ACC)
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) z technologią oczyszczania
i nawilżania powietrza Nanoe™
Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa z nawiewami w drugim rzędzie
siedzeń) z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™



Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Przednie i tylne czujniki parkowania (4 usytuowane narożnie)
Przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją ICS oraz RCTA

–
–

–

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–

–

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

–

–



Comfort

Prestige

Executive

–

–

Uruchamianie silnika przyciskiem
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

Oświetlenie
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Reflektory przednie w technologii Bi-LED
Reflektory przednie w technologii Pure-LED

–

Tylne światła stopu oraz pozycyjne w technologii LED
Tylne światła stopu, kierunkowskazy, tylne światła pozycyjne
w technologii LED

–
–

–

Trzecie światło stopu w technologii LED
Światła przeciwmgielne w technologii LED

–

Spryskiwacze przednich świateł

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Comfort

Prestige

Executive

Przedni grill w kolorze metalicznej szarości

–

–

Tylny zderzak z dyfuzorem

–

–

Comfort

Prestige

Executive

–

–

Lakierowane klamki zewnętrzne
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Kierunkowskazy w lusterkach
Chromowana listwa okienna
Przyciemniane szyby tylne

Koła i opony
Zapasowe koło dojazdowe
17" felgi aluminiowe z oponami 215/55 R17
18" felgi aluminiowe z oponami 235/45 R18

–
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Wygląd wnętrza

Comfort

Prestige

Executive

Comfort

Prestige

Executive

Kierownica obszyta skórą
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz boczków drzwiowych
Satin Chrome

Fotele

³

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją
Fotel pasażera z elektryczną regulacją



Elektryczna regulacja pochylenia oparcia tylnych foteli

–

–
–

Podgrzewane fotele przednie



–

Podłokietnik tylny z możliwością sterowania radiem, elektrycznym
pochyleniem tylnych foteli, regulacji temperatury klimatyzacji
oraz rolety tylnej szyby

–

–

Wykończenie boczków drzwiowych i podłokietnika przedniego
skórą syntetyczną



–



Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Tapicerka materiałowa
Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna; czarna lub beżowa)



–


–

Comfort

Prestige

Executive

–

–

–

–



Comfort

Prestige

Executive

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

–

–

System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania (RCTA)

–

–

Systemy multimedialne i nawigacji
Port AUX-IN
Port USB
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
Odtwarzacz płyt CD
System audio z 6 głośnikami
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
Usługi łączności Toyota Connected Car6
System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem
dotykowym (7")
System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem
dotykowym (8")
System Premium Audio JBL z 9 głośnikami (w tym z subwooferem)

–

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim
z 3-letnią aktualizacją map

Bezpieczeństwo i nowe technologie
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych
siedzeniach (ISOFIX)
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego
i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC)
Elektryczny hamulec postojowy (EHB)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych (PD)
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Selektor profilów jazdy z trzema trybami
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Dodatkowa ochrona

Comfort

Prestige

Executive

Autoalarm (immobilizer oraz sygnalizacja optyczna i akustyczna
w wypadku włamania)
Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO: elektroniczny
system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny
system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży
kluczyków samochodu4

DANE TECHNICZNE

Zobacz najważniejsze parametry
Zużycie paliwa

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT hybryda

Średnio [litry/100 km]

5,3–5,6

Emisja CO2
Średnio [g/km]
Norma emisji spalin

119–127
EURO 6DG (WLTP)

Silnik spalinowy
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

177 (131)/5700
221/3600–5200

Układ hybrydowy
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

218 (160)

Przyspieszenie
8,3

1445 mm

0–100 km/h [s]

1580–1590 mm

1085 mm

2825 mm

1840 mm

4885 mm

975 mm

1605–1615 mm
1840 mm

Sedan
Pojemność bagażnika

Promień zawracania

524 l7

5,7–5,8 m

Szczegółowe dane techniczne
znajdziesz w katalogu
lub na stronie www.toyota.pl.
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Umów się na jazdę próbną i odkryj
dodatkowe powody, dla których
warto wybrać Toyotę Camry.
www.toyota.pl

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

Dodatkowe informacje i noty prawne
1 K alkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 60 000 kilometrów
w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota
Leasing. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 14.08.2019 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest
średnio o 50% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności
kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
2 P rzykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc przygotowana na dzień 14.08.2019 r. Przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna klienta 10%
ceny pojazdu brutto, limit przebiegu pojazdu 45 000 km w ciągu okresu umowy (kalkulacja nie uwzględnia koszt rejestracji pojazdu). W skład Kwoty Łącznej do zapłaty co miesiąc
(w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również: rata serwisowa, rata zwrotu kosztu ubezpieczenia
pojazdu, rata zwrotu kosztu dodatkowego ubezpieczenia GAP. Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują do dnia 30 września 2019 r.
Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02- 676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter
informacyjny. Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa leasingu konsumenckiego dostępna jest dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Szczegóły dotyczące warunków leasingu
konsumenckiego dostępne są w salonach dilerów Toyota.
3 Po wybraniu Pakietu VIP tylna kanapa nie będzie składana ani dzielona w proporcji 60:40.
4 B ezobsługowy system firmy Vodafone, jednego ze światowych liderów w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto
z montażem w ASD.
5 Cena brutto za komplet kół bez montażu.
6 W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play lub App Store.
7 W wersji Executive z Pakietem VIP pojemność bagażnika wynosi 500 l.
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa
sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach
dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione
informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane
w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte
w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia
warunków specjalnych.

Toyota More
Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego
auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora;
801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

