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NAUJASIS TOYOTA CAMRY HYBRID. 

Netikrumo kupiname pasaulyje jums reikia 
automobilio, kuriuo galėtumėte pasitikėti. Tokio, 
kuris atvertų aiškesnes perspektyvas. Susipažinkite 
su Camry Hybrid. Šis išskirtinių charakteristikų 
Toyota automobilis, sukurtas pasitelkiant daugiau 
nei 20 metų siekiančią patirtį hibridinių technologijų 
srityje, pasižymi dinamiškų naujovių ir laikui 
nepaklūstančio rafinuoto stiliaus derme. Dailus 
sedanas, po kurio neįtikėtinai stilinga išore slepiasi 
sklandžiai integruotos technologijos, sužadins jūsų 
pojūčius ir padės išsklaidyti visas dviprasmybes. 2,5 l 
hibridinio benzininio variklio varomas Camry Hybrid 
yra nepaprastai stabilus kelyje ir lengvai paklūsta 
vairuotojo kontrolei. Iš vidaus ir iš išorės stilingas 
automobilis apgaubs jus neprilygstamu komfortu. 
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SUKURTAS  
BŪTI  
DĖMESIO 
CENTRE
UŽBURIANTIS SAVO IŠVAIZDA IR PATIKIMAS 
SEDANAS. 

Rodykite pavyzdį vairuodami sedaną, kuris savo 
stiliumi nesileidžia į jokius kompromisus. Subtiliai 
atnaujintas Camry Hybrid, įkūnijantis Toyota 
nuolatinio tobulumo siekį, daro neišdildomą 
įspūdį savo rafinuota ir išskirtine nauja išvaizda. Šis 
automobilis – dešimtmečius trunkančių tobulumo 
paieškų rezultatas, todėl sėdėdami už jo vairo visada 
jausitės užtikrinti kelyje. Aukštos klasės sedano 
eleganciją ir dinamiką sujungiantis elegantiškasis 
Camry Hybrid yra tikra kelių pažiba. Dailių formų 
automobilis išsiskiria itin tvirtu kėbulu ir žemiau 
įrengtu variklio dangčiu, užtikrinančiu geresnį 
matomumą. Be to, siūloma visa gama elegantiškų 
išorės spalvų, todėl jūs neliksite nepastebėti, kad ir 
kur keliautumėte.

IŠORĖS DIZAINAS
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JAUKUS SALONAS SU SKLANDŽIAI INTEGRUOTOMIS 
NAUJOVĖMIS IR RAFINUOTAIS SPRENDIMAIS

Camry Hybrid kasdien leidžia mėgautis aukščiausio 
lygio važiavimo kokybe. Meistriškai įrengtas 
išskirtinio sedano salonas diktuoja naujus 
rafinuotumo standartus. Į sumaniai iki maksimumo 
išplėstą modernios kabinos erdvę darniai įsilieja 9 
colių informacinės ir pramoginės sistemos jutiklinis 
ekranas, palengvinantis vairavimą. Ergonomikai 
pagerinti multimedijos sistemos ekranas prietaisų 
skydelyje dabar įrengtas aukščiau. Jame galite 
lengvai rasti visas reikiamas funkcijas, įskaitant 
navigaciją, muziką ir Apple CarPlay™ ar Android 
Auto™. MyT programa leidžia prisijungti prie savo 
Camry Hybrid automobilio ir palaikyti su juo ryšį.  
Ji atveria ištisą galimybių pasaulį. 

VAIRUOTOJO KABINA

RAMYBĖS  
IR SUSIKAUPIMO 
OAZĖ

76
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SALONO KOMFORTAS

STILIAUS DERME, ERDVUMU IR PRAKTIŠKUMU 
IŠSISKIRIANTIS SALONAS PATENKINS VISUS JŪSŲ 
POREIKIUS. 

Camry Hybrid – aukštos klasės sedanas, 
dovanojantis neprilygstamą komforto jausmą visiems 
juo keliaujantiems. Erdvi aplinka ir kokybiškos 
sėdynės leidžia mėgautis kiekviena kelione. 
Toyota naudoja tik pačias geriausias medžiagas, 
padedančias sukurti vairuotoją maloniai nuteikiančią 
ir atpalaiduojančią aplinką. Salonas įrengtas 
nedarant jokių išlygų aukščiui ir erdvei kojoms, todėl 
patogiai įsitaisykite ir pasinerkite į kelionės teikiamus 
malonumus. Sumaniai suprojektuota kabina leido 
maksimaliai išplėsti erdvę. Keleiviai gali naudotis 
atlošiamomis galinėmis sėdynėmis ir daugiafunkciu 
valdymo skydeliu muzikos ir oro kondicionieriaus 
nustatymams reguliuoti. Į talpią bagažinę galite 
sudėti dar daugiau daiktų, kad ir kur keliautumėte. 

ATPALAIDUOJANTI 
IR NEĮTIKĖTINAI 
KOMFORTIŠKA 
APLINKA

98
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MULTIMEDIJOS SISTEMOS EKRANAS 
Jutikliniu būdu arba fiziniais mygtukais valdomas didelis 9 colių 
multimedijos sistemos ekranas užtikrina sklandų ryšį. Sinchronizavę savo 
išmanųjį telefoną naudodamiesi Apple CarPlay™ arba Android Auto™, 
galite siųsti žinutes ir lengvai susirasti mėgstamą grojaraštį. 

JBL GARSO SISTEMA 
Atitrūkite nuo išorinio triukšmo pasinerdami 
į tobulai skambančios muzikos pasaulį. JBL 
erdvinio garso sistema su aukščiausios klasės 
devyniais garsiakalbiais atkuria nepriekaištingą 
kiekvienos dainos garsą. 

DAUGIAFUNKCIS VALDYMO SKYDELIS 
Galiniame porankyje įrengtame skydelyje gale 
sėdintys keleiviai gali pagal savo poreikius 
reguliuoti bet kokius nustatymus – nuo muzikos, 
temperatūros iki užuolaidų.

TECHNOLOGIJOS

IŠMANŪS 
SPRENDIMAI, 
LEMIANTYS 
IŠSKIRTINĘ 
VAIRAVIMO 
PATIRTĮ
EFEKTYVIAI INTEGRUOTOS TECHNOLOGIJOS  
PALENGVINA VAIRAVIMĄ.

Camry Hybrid sedanas daro stulbinamą įspūdį dėl daugybės 
jame įdiegtų naujoviškų funkcijų. Sklandžiai integruotos 
technologijos užtikrina intuityvų vairavimą ir kiekvieną 
kelionę paverčia nepakartojama patirtimi. Trys darniai salone 
įkomponuoti ekranai visuomet leidžia palaikyti ryšį kelyje 
ir sužinoti visą reikiamą informaciją. Tarp matuoklių skalių 
įrengtame 7 colių TFT ekrane aiškiai matoma ir lengvai 
prieinama visa būtina važiavimo informacija (įskaitant 
maršruto nurodymus), o 9 colių jutikliniame ekrane galima 
naudotis muzikos, navigacijos ir kitomis funkcijomis. 
Camry Hybrid salone panaudota išskirtinė garso izoliacija, 
užtikrinanti nepriekaištingą garso kokybę. Camry Hybrid 
montuojami JBL garso įrangos specialistų sukurti devyni 
aukščiausios kokybės garsiakalbiai, todėl kelionės šiuo 
sedanu niekada neprailgs klausantis mėgstamų garso įrašų. 
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SAUGUMAS

JŪSŲ SAUGUMĄ 
UŽTIKRINANČIOS 
TECHNOLOGIJOS 

IŠMANIOJI SAUGOS ĮRANGA, SUTEIKIANTI VISIŠKĄ 
RAMYBĖS JAUSMĄ.

Gyvenimas gali būti nenuspėjamas. Tačiau su 
Camry Hybrid visada būsite pasirengę kelyje 
tykantiems netikėtumams. Toyota Safety Sense – į 
standartinę komplektaciją įtrauktas visapusiškas 
novatoriškų pagalbinių vairuotojo technologijų 
kritinėms situacijoms suvaldyti ir vairuotojo bei 
keleivių saugumui užtikrinti paketas. Pagalbinė kelio 
ženklų atpažinimo, automatinė tolimųjų šviesų ir 
eismo juostos stebėjimo sistemos bei Pre-Collision 
sistema su avarine vairo valdymo ir pagalbine 
posūkių sankryžose funkcijomis leidžia saugiau ir 
ramiau jaustis už vairo. Camry Hybrid išmaniosios ir 
adaptyviosios saugos technologijos padeda visomis 
gyvenimo situacijomis – nuo kelio ženklų stebėjimo 
iki automatinio stabdymo, kad būtų lengviau 
pastatyti automobilį. 

1. PRE-COLLISION SISTEMA SU AVARINE 
VAIRO VALDYMO IR PAGALBINE POSŪKIŲ 
SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS 
Pre-Collision sistema siunčia įspėjimus 
ir naudoja pagalbinio arba automatinio 
stabdymo funkcijas, kad sumažintų 
susidūrimo tikimybę ar sušvelnintų smūgį. 
Ji gali aptikti automobilius, pėsčiuosius 
(dieną ir naktį) bei dviratininkus (tik 
dieną). Dienos metu vairavimą palengvina 
dvi naujos funkcijos: pagalbinė posūkių 
sankryžose funkcija pasitarnauja sukant 
sankryžose, o avarinė vairo valdymo 
funkcija padeda vairuotojui greitai 
suvaldyti automobilį, kad jis išliktų 
stabilus atliekant manevrus.

2. PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ 
ATPAŽINIMO SISTEMA 
Sistema stebi eismo ženklus priekyje ir 
spalvotame TFT ekrane pateikia lengvai 
suprantamą informaciją apie nurodytą 
greičio apribojimą ar lenkimo draudimą.

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA 
Ši sistema padeda išlaikyti automobilį 
eismo juostos viduryje. Jei automobilis 
pradeda netyčia krypti iš juostos, vairo 
sistema pakoreguoja kursą.

IŠMANIOJI ADAPTYVIOJI  
PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO 
SISTEMA 
Ši sistema veikia kartu su adaptyviąja 
pastovaus greičio palaikymo bei 
pagalbine kelio ženklų atpažinimo 
funkcijomis. Ji automatiškai palaiko 
nustatytą automobilio greitį ir įspėja 
vairuotoją apie pasikeitusį greičio 
apribojimą, kad jis galėtų atitinkamai 
pakeisti greitį. 

1

2
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KOMPLEKTACIJOS

TITANO SPALVOS LINIJINIO RAŠTO APDAILA 
Kruopščiai apgalvota kiekviena detalė. 
Prietaisų skydelį puošia nauja titano 
spalvos linijinio rašto apdaila, suteikianti 
šiuolaikiniam salonui galutinį akcentą. 

LUXURY

Standartinė įranga 
 — 17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
 — LED dienos žibintai
 — Priekiniai LED žibintai
 — LED priekiniai rūko žibintai
 — Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
 — Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
 — Matinio chromo intarpai
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

 — Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu
 — Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlayTM / Android AutoTM)
 — Spalvotas TFT informacinis ekranas
 — Galinio vaizdo kamera
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas

1514
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 — Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu
 — Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlayTM / Android AutoTM)
 — Spalvotas TFT informacinis ekranas
 — Galinio vaizdo kamera
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas
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KOMPLEKTACIJOS

LUXURY 
BUSINESS

Standartinė įranga (papildanti Luxury komplektaciją) 
 — Juodos arba smėlio spalvos odinės sėdynės
 — Šildomos priekinės sėdynės
 — Odinė priekinių durelių apdaila
 — Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė

JUODI ODINIAI SĖDYNIŲ APMUŠALAI 
Juodos odinės sėdynės dar labiau 
sustiprina rafinuoto stiliaus pojūtį. 
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KOMPLEKTACIJOS

EXECUTIVE Standartinė įranga  
(papildanti Luxury Business komplektaciją)

 — 18 colių 15 stipinų tamsiai pilki poliruoti 
lengvojo lydinio ratlankiai
 — Tamsiai pilkos dažytos priekinės apatinės 
grotelės su chromuotu intarpu
 — Tonuoti galinių langų stiklai
 — Tamsus medienos imitacijos intarpas ant 
centrinės konsolės dėtuvės ir prietaisų skydelio
 — Aliumininės slenksčių plokštelės
 — Smart Entry & Start sistema

 — Šildomas vairas
 — Elektra reguliuojamas vairas
 — Pavarų perjungimo svirtelės
 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos stebėjimo 
sistema su 9 colių ekranu
 — Belaidis mobiliojo telefono kroviklis
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto 
priemones sistema su automatinio  
stabdymo funkcija (RCTB)
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
 — Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant 
mažu greičiu sistema

TOYOTA TOUCH® 2 
9 colių jutiklinis ekranas siūlo daugybę 
naujų funkcijų ir geresnę navigaciją bei 
naujinimą belaidžiu ryšiu. 
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KOMPLEKTACIJOS

Standartinė įranga  
(papildanti Executive komplektaciją)

 — Projekcinis ekranas
 — Panoraminio vaizdo monitorius
 — JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais
 — Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės
 — Vairuotojo sėdynė, vairas ir durelių veidrodėliai 
su nustatymų atminties funkcija
 — Elektra valdoma galinio lango užuolaida
 — Trijų zonų automatinis oro kondicionierius
 — Vėdinamos priekinės sėdynės
 — Šildomos galinės kraštinės sėdynės
 — Anga slidėms

PREMIUM

GALINIS PORANKIS 
Naudodamiesi daugiafunkciu valdymo 
skydeliu galiniame porankyje, gale sėdintys 
keleiviai gali pasirinkti norimus muzikos, 
sėdynių atlošimo ir oro kondicionieriaus 
nustatymus. Norint susikurti privačią erdvę, 
galima atitinkamai reguliuoti ir galinę 
užuolaidą.
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AKSESUARAI

STYLING PAKETAS

Efektingas Camry siluetas ir 
grakščios linijos daro įspūdį visur, kur 
važiuotumėte. Rinkitės kruopščiai 
atrinktų stilingų elementų paketą 
Toyota Styling ir susikurkite individualų  
automobilio charakterį. 

PROTECTION PAKETAS

Jei norite apsaugoti savo Toyota 
automobilį nuo kasdienio dėvėjimosi  
ir užtikrinti visuomet nepriekaištingą  
jo išvaizdą, rinkitės Protection paketą. 

AKSESUARAI

1. ĮLIPIMO ZONOS APŠVIETIMO LEMPA 
Atidarius dureles, lempa apšviečia žemę. 
Projektuojamas žodis CAMRY.

2. ŠVIEČIANČIOS DURELIŲ SLENKSČIŲ 
PLOKŠTELĖS 
Slenksčių plokštelės su šviečiančiu logotipu ne 
tik stilingai atrodo, bet ir saugo dažytą slenksčių 
paviršių nuo nešvarumų, nubrozdinimų ir 
įbrėžimų.

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
Modernų Camry dizainą išryškina stilingi  
17 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai  
su 10 stipinų.

GALINIS APTAKAS 
Toyota originalus aptakas užtikrina mažesnį 
pasipriešinimo koeficientą ir didesnę sportinę 
aerodinamiką.

1. BAGAŽINĖS ĮKLOTAS 
Įklotas iš tvirto juodo plastiko su neslystančiu 
paviršiumi ir aukštais kraštais patikimai apsaugo 
bagažinės dangą nuo purvo ir nešvarumų.

2. GALINIO BUFERIO APSAUGA  
(NERŪDIJANČIO PLIENO) 
Tai patikima dažyto bagažinės paviršiaus 
apsauga ir kartu stilinga Camry dizaino detalė.

3. GALINIO BUFERIO APSAUGINĖ PLĖVELĖ 
Jei norite kuklesnės buferio apsaugos, taip pat 
galite įsigyti specialiai pritaikytos formos patvarią 
lipniąją plėvelę.

VARIKLIO DANGČIO DEFLEKTORIUS 
Automobilio priekyje tvirtinamas stilingos tamsios 
spalvos deflektorius apsaugo priekinį langą nuo 
vandens purslų, purvo ir akmenukų.

PURVASAUGIAI 
Idealiai prie priekinių ir galinių ratų arkų pritaikyti 
purvasaugiai apsaugo automobilį nuo vandens, 
purvo ir atšokančių akmenukų. 

1 12 2

3
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AKSESUARAI
AKSESUARAI

WINTER PAKETAS

Toyota Winter paketas padės 
apsaugoti jūsų automobilį ir lengvojo 
lydinio ratlankius nuo atšiaurios 
žiemos poveikio. 

TOYOTA PROTECT

Nėra malonesnio jausmo nei 
vairuoti automobilį, kuris visuomet 
spindi kaip naujas. Toyota ProTect – 
novatoriška priemonė, užtikrinanti 
ilgalaikę nepriekaištingą tiek naujo, 
tiek naudoto automobilio išvaizdą. 
Kitaip nei naudojant įprastinį vašką ir 
pažangius polimerinius sandariklius, 
vos vienas Toyota ProTect keraminės 
dangos sluoksnis leidžia penkerius 
metus jaustis ramiems dėl automobilio 
išvaizdos. 

1. PROSEAT 
Suformuoja nematomą sluoksnį, apsaugantį 
salono tekstilinius apmušalus nuo kasdienio 
purvo ir nešvarumų. Tiesiog nuvalykite visus 
likučius nesutepdami apmušalų.

2. PROALLOY 
Užtikrina ilgalaikę lengvojo lydinio ratlankių 
apsaugą nuo stabdymo susidarančių dulkių,  
kelio nešvarumų ir oro poveikio, todėl jie 
visuomet atrodys švarūs ir blizgantys.

3. PROBODY 
Padenkite savo automobilį keramika sutvirtinta 
danga, kuri užtikrina patikimą kėbulo apsaugą 
nuo kelio nešvarumų, rūgštaus lietaus, kelio 
druskų bei UV spindulių ir suteikia ilgalaikį 
blizgesį. Dėl vandenį atstumiančių savybių ji 
apsaugo nuo vandens dėmių.

1. 18 COLIŲ RATLANKIAI SU ŽIEMINĖMIS 
PADANGOMIS 
Toyota žieminės padangos užtikrina puikų 
sukibimą su šlapia, snieguota ir apledėjusia kelio 
danga. Jos gerokai sutrumpina stabdymo kelią 
sudėtingomis važiavimo sąlygomis ir užtikrina 
saugesnį vairavimą.

2. PADANGŲ SLĖGIO KONTROLĖS  
SISTEMA (TPWS) 
Matuoja kiekvienos padangos slėgį ir siunčia 
įspėjamąjį pranešimą, kai jis nukrenta žemiau 
nustatyto lygio.

3. PADANGOS SAUGOJIMO KREPŠYS 
Apsaugo nenaudojamus ratlankius ir padangas 
nuo atsitiktinių pažeidimų.

4. TEKSTILINIAI JUODI GRINDŲ KILIMĖLIAI 
Stilinga jūsų automobilio salono kiliminės 
dangos apsauga. Apsauginiai fiksatoriai 
patikimai pritvirtina vairuotojo kilimėlį, kad jis 
neslidinėtų.
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SPALVOS

KĖBULO  
SPALVOS

1. 040 Pure White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U5 Emotional Red 2*
4. 1L5 Deep Metal Grey*

* Premium dažai.  
§ Metalo blizgesio dažai. 

5. 1F7 Ultra Silver§
6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite Brown§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6
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RATLANKIAI 
IR APDAILA

Apie komplektacijų prieinamumą  
skaitykite p. 14–21.

RATLANKIAI IR APDAILA

1. Juoda tekstilė 
Standartinė Luxury modelių komplektacija 
2. Juoda oda 
Standartinė Luxury Business,  
Executive ir Premium modelių komplektacija 
3. Smėlio spalvos oda 
Standartinė Luxury Business,  
Executive ir Premium modelių komplektacija 

1. 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų) 
Standartinė Luxury ir Luxury Business modelių 
komplektacija
2. 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
(15 stipinų) 
Standartinė Executive ir Premium modelių 
komplektacija
3. 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų) 
Papildoma visų modelių komplektacija 
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2
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SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (l/100 km) 5,3–5,6

Mažas greitis (l/100 km) 5,9–6,2

Vidutinis greitis (l/100 km) 4,7–4,9

Didelis greitis (l/100 km) 4,7–5

Ypač didelis greitis (l/100 km) 5,9–6,3

Rekomenduojama degalų rūšis 95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas

Degalų bako talpa (l) 50

Anglies dioksidas, CO2 (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (g/km) 119–127

Mažas greitis (g/km) 134–141

Vidutinis greitis (g/km) 106–112

Didelis greitis (g/km) 106–113

Ypač didelis greitis (g/km) 133–143

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu EB reglamentu Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 181,5

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 14,1

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 11,3

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 1,9

Kietosios dalelės (mg/km) 0,19

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 67,0

Triukšmo lygis stovint (dB(A)) 76,3

VARIKLIS

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Variklio kodas A25A-FXS

Cilindrų skaičius 4 cilindrai vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC, VVT-iE (įleidimas), VVT-i (išmetimas)

Degalų sistema Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 2487

Skersmuo x eiga (mm x mm) 87,5 x 103,4

Suspaudimo laipsnis 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 178

Maksimali galia (kW/aps./min.) 131/5700

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 221/3600–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 218

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 160

PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS HIBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 88 Nominalioji įtampa (V) 244,8

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 202 Akumuliatoriaus modulių skaičius 34

Akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah 6,5

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Maksimalus greitis (km/h) 180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 8,5

PAKABA

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros 
(įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą 
papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo 
sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ kiekiui. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką 
ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija
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SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (l/100 km) 5,3–5,6

Mažas greitis (l/100 km) 5,9–6,2

Vidutinis greitis (l/100 km) 4,7–4,9

Didelis greitis (l/100 km) 4,7–5

Ypač didelis greitis (l/100 km) 5,9–6,3

Rekomenduojama degalų rūšis 95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas

Degalų bako talpa (l) 50

Anglies dioksidas, CO2 (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (g/km) 119–127

Mažas greitis (g/km) 134–141

Vidutinis greitis (g/km) 106–112

Didelis greitis (g/km) 106–113

Ypač didelis greitis (g/km) 133–143

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu EB reglamentu Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 181,5

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 14,1

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 11,3

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 1,9

Kietosios dalelės (mg/km) 0,19

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 67,0

Triukšmo lygis stovint (dB(A)) 76,3

VARIKLIS

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Variklio kodas A25A-FXS

Cilindrų skaičius 4 cilindrai vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC, VVT-iE (įleidimas), VVT-i (išmetimas)

Degalų sistema Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 2487

Skersmuo x eiga (mm x mm) 87,5 x 103,4

Suspaudimo laipsnis 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 178

Maksimali galia (kW/aps./min.) 131/5700

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 221/3600–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 218

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 160

PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS HIBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 88 Nominalioji įtampa (V) 244,8

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 202 Akumuliatoriaus modulių skaičius 34

Akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah 6,5

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Maksimalus greitis (km/h) 180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 8,5

PAKABA

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros 
(įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą 
papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo 
sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ kiekiui. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką 
ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija
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SPECIFIKACIJOS

SPECIFIKACIJOS

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

STABDŽIAI

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Priekyje Aušinamieji diskai, 2 cilindrai

Gale Vientisieji diskai, 1 cilindras

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Bendroji automobilio masė (kg) 2100

Parengto automobilio masė (kg) 1595–1665

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 0

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 0

IŠORĖS MATMENYS 4 durų

Išorės ilgis (mm) 4885

Išorės plotis (mm) 1840

Išorės aukštis (mm) 1445

Priekinė tarpvėžė (mm) 1580/1590*

Galinė tarpvėžė (mm) 1605/1615*

Iškyša priekyje (mm) 975

Iškyša gale (mm) 1085

Važiuoklės bazė (mm) 2825

VIDAUS MATMENYS

Vidaus plotis (mm) 1535

Vidaus aukštis (mm) 1185

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 4 durys

Bagažinės talpa pagal VDA standartą iki bagažinės uždangalo su pakeltomis 
galinėmis sėdynėmis (l)

500§/524

VAIRO MECHANIZMAS

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 11,4*/11,6

RATLANKIAI Luxury Luxury Business Executive Premium

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)   – –

18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (15 stipinų) – –  

Juodi maži centriniai gaubtai    

Padangos remonto komplektas    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama * Luxury ir Luxury Business komplektacijos. § Premium komplektacija.
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SPECIFIKACIJOS

SPECIFIKACIJOS

14
45

 m
m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

STABDŽIAI

  Hibridas  

2,5 l benzininis hibridinis Dynamic Force, e-CVT

Priekyje Aušinamieji diskai, 2 cilindrai

Gale Vientisieji diskai, 1 cilindras

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Bendroji automobilio masė (kg) 2100

Parengto automobilio masė (kg) 1595–1665

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 0

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 0

IŠORĖS MATMENYS 4 durų

Išorės ilgis (mm) 4885

Išorės plotis (mm) 1840

Išorės aukštis (mm) 1445

Priekinė tarpvėžė (mm) 1580/1590*

Galinė tarpvėžė (mm) 1605/1615*

Iškyša priekyje (mm) 975

Iškyša gale (mm) 1085

Važiuoklės bazė (mm) 2825

VIDAUS MATMENYS

Vidaus plotis (mm) 1535

Vidaus aukštis (mm) 1185

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 4 durys

Bagažinės talpa pagal VDA standartą iki bagažinės uždangalo su pakeltomis 
galinėmis sėdynėmis (l)

500§/524

VAIRO MECHANIZMAS

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 11,4*/11,6

RATLANKIAI Luxury Luxury Business Executive Premium

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)   – –

18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (15 stipinų) – –  

Juodi maži centriniai gaubtai    

Padangos remonto komplektas    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama * Luxury ir Luxury Business komplektacijos. § Premium komplektacija.

3332



ĮRANGA
ĮRANGA

IŠORĖ Luxury Luxury Business Executive Premium

17 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (215/55 R17)   – –

18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (235/45 R18) – –  

Padangos remonto komplektas    

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai    

Durelių veidrodėliai su nustatymų atminties funkcija – – – 

Durelių veidrodėliai su nulenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija – – – 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais 
dienos žibintais

  – –

Visi LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED 
šviesolaidiniais dienos žibintais

– –  

Priekinių žibintų valytuvai    

LED priekiniai rūko žibintai    

KOMFORTAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius    –

Trijų zonų automatinis oro kondicionierius – – – 

Durelių slenksčių plokštelės (plastikinės)   – –

Durelių slenksčių plokštelės (aliumininės) – –  

Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis    

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas   – –

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas – –  –

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas su nustatymų atminties 
funkcija

– – – 

Šildomas vairas – –  

Pavarų perjungimo svirtelės – –  

Galinė automobilio statymo kamera    

Panoraminio vaizdo monitorius – – – 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai (tik kampuose)   – –

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – –  

KOMFORTAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis    

Lietaus jutiklis    

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse      

Priekinis porankis ir konsolės dėtuvė su dangčiu    

Individualus apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse    

Individualus apšvietimas gale    

Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais      

Galinis porankis su temperatūros, sėdynių atlošimo, elektrinės užuolaidos nuo saulės 
ir garso valdymo skydeliu

– – – 

Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga 
nuo užsikirtimo   

   

Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo 
užsikirtimo  

   

Galinio lango užuolaidos – – – 

Smart Entry sistema – –  

Variklio paleidimo mygtukas    

Elektroninis stovėjimo stabdys    

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis – –  

nanoeTM salono oro valymo sistema    

Tekstiliniai grindų kilimėliai    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Luxury Luxury Business Executive Premium

6 garsiakalbiai    –

9 garsiakalbiai – – – 

Skaitmeninis radijas (DAB)    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga    

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema (su 7 colių ekranu)   – –

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema (su 9 colių ekranu) – –  
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ĮRANGA
ĮRANGA

IŠORĖ Luxury Luxury Business Executive Premium

17 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (215/55 R17)   – –

18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai (235/45 R18) – –  

Padangos remonto komplektas    

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai    

Durelių veidrodėliai su nustatymų atminties funkcija – – – 

Durelių veidrodėliai su nulenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija – – – 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais 
dienos žibintais

  – –

Visi LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED 
šviesolaidiniais dienos žibintais

– –  

Priekinių žibintų valytuvai    

LED priekiniai rūko žibintai    

KOMFORTAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius    –

Trijų zonų automatinis oro kondicionierius – – – 

Durelių slenksčių plokštelės (plastikinės)   – –

Durelių slenksčių plokštelės (aliumininės) – –  

Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis    

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas   – –

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas – –  –

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas su nustatymų atminties 
funkcija

– – – 

Šildomas vairas – –  

Pavarų perjungimo svirtelės – –  

Galinė automobilio statymo kamera    

Panoraminio vaizdo monitorius – – – 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai (tik kampuose)   – –

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – –  

KOMFORTAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis    

Lietaus jutiklis    

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse      

Priekinis porankis ir konsolės dėtuvė su dangčiu    

Individualus apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse    

Individualus apšvietimas gale    

Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais      

Galinis porankis su temperatūros, sėdynių atlošimo, elektrinės užuolaidos nuo saulės 
ir garso valdymo skydeliu

– – – 

Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga 
nuo užsikirtimo   

   

Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo 
užsikirtimo  

   

Galinio lango užuolaidos – – – 

Smart Entry sistema – –  

Variklio paleidimo mygtukas    

Elektroninis stovėjimo stabdys    

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis – –  

nanoeTM salono oro valymo sistema    

Tekstiliniai grindų kilimėliai    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Luxury Luxury Business Executive Premium

6 garsiakalbiai    –

9 garsiakalbiai – – – 

Skaitmeninis radijas (DAB)    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga    

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema (su 7 colių ekranu)   – –

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema (su 9 colių ekranu) – –  
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ĮRANGA
ĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Luxury Luxury Business Executive Premium

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema – –  

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android AutoTM)    

JBL Premium garso sistema – – – 

Spalvotas 7 colių daugiafunkcis ekranas    

Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo       

Spalvotas projekcinis ekranas – – – 

SĖDYNĖS Luxury Luxury Business Executive Premium

Tekstiliniai sėdynių apmušalai  – – –

Odiniai sėdynių apmušalai –   

Šildomos priekinės sėdynės –   

Vėdinamos priekinės sėdynės – – – 

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė    

Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė –   

Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija – – – 

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama    

Priekinio keleivio sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama –   

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės    –

Anga slidėms – – – 

Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės – – – 

Galinių sėdynių (šoninių) šildymo funkcija – – – 

Reguliuojami galiniai galvos atlošai –   

DĖTUVĖS Luxury Luxury Business Executive Premium

Priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu    

Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse      

Dėtuvės sėdynių atlošuose    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama

SAUGUMAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Aktyvioji sauga    

Toyota Safety Sense:

     Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija

     Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)

     Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

     Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

     Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

     Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

     Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

    Avarinė vairo valdymo sistema

     Įspėjimo apie besiartinančias transporto priemones sistema

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo 
(EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema (RCTA)

– –  

Pasyvioji sauga

Septynios SRS oro saugos pagalvės    

Padangų slėgio kontrolės sistema    

Apsauginis vaikų užraktas      

ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem 
viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais 

   

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall    

APSAUGA Luxury Luxury Business Executive Premium

Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius    

Durelių užraktas salone    

3736



ĮRANGA
ĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Luxury Luxury Business Executive Premium

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema – –  

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android AutoTM)    

JBL Premium garso sistema – – – 

Spalvotas 7 colių daugiafunkcis ekranas    

Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo       

Spalvotas projekcinis ekranas – – – 

SĖDYNĖS Luxury Luxury Business Executive Premium

Tekstiliniai sėdynių apmušalai  – – –

Odiniai sėdynių apmušalai –   

Šildomos priekinės sėdynės –   

Vėdinamos priekinės sėdynės – – – 

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė    

Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė –   

Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija – – – 

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama    

Priekinio keleivio sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama –   

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės    –

Anga slidėms – – – 

Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės – – – 

Galinių sėdynių (šoninių) šildymo funkcija – – – 

Reguliuojami galiniai galvos atlošai –   

DĖTUVĖS Luxury Luxury Business Executive Premium

Priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu    

Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse      

Dėtuvės sėdynių atlošuose    

 = standartinė įranga − = nekomplektuojama

SAUGUMAS Luxury Luxury Business Executive Premium

Aktyvioji sauga    

Toyota Safety Sense:

     Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija

     Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)

     Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

     Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

     Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

     Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

     Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

    Avarinė vairo valdymo sistema

     Įspėjimo apie besiartinančias transporto priemones sistema

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo 
(EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema (RCTA)

– –  

Pasyvioji sauga

Septynios SRS oro saugos pagalvės    

Padangų slėgio kontrolės sistema    

Apsauginis vaikų užraktas      

ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem 
viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais 

   

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall    

APSAUGA Luxury Luxury Business Executive Premium

Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius    

Durelių užraktas salone    

3736



VAIRAVIMAS BE RŪPESČIŲ

HIBRIDINIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS PROGRAMA 
Dešimt metų nuo automobilio registracijos 
dienos kasmet arba nuvažiavus 15 000 km 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau) taikoma papildoma hibridinės sistemos 
akumuliatoriaus techninės priežiūros programa§.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS 
Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir 
saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus 
metus arba nuvažiavus 30 000 km (priklausomai 
nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė 
patikra atliktina kartą per metus arba nuvažiavus 
15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS 
Visi Toyota automobiliai sukurti  
siekiant iki minimumo sumažinti jų  
techninės priežiūros išlaidas.

§ Daugiau informacijos apie specialią Toyota hibridinių automobilių techninės priežiūros programą teiraukitės vietinėje 
Toyota atstovybėje. ◊ Daugiau informacijos apie atitinkamą garantiją teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. ** Šioje 
garantijoje numatytas ir automobilio transportavimas į artimiausią įgaliotąjį Toyota remonto centrą. Be to, suteikiama 
trejų metų garantija (be ridos apribojimų) dažytiems paviršiams. Ji užtikrina apsaugą nuo defektų ir paviršiaus rūdžių, 
atsiradusių dėl gamybos broko. Kiekvienam naujam Toyota automobiliui (išskyrus komercinius automobilius) taikoma 
12 metų garantija nuo korozijos. Tai kėbulo plokščių apsauga nuo kiauryminės korozijos, sąlygojamos medžiagų 
defektų ar gamybos broko.

VISIŠKA RAMYBĖ 
VAIRUOJANT 
TOYOTA

VISAPUSIŠKA GARANTIJA 
Kiekvienam naujam Toyota automobiliui 
suteikiama 5 metų / 150 000 km ridos garantija◊, 
kuri apima visus defektus, atsiradusius dėl 
gamybos broko**.

PATIKIMA APSAUGA 
Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko 
griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių 
minučių trukmės įsilaužimo testą.

TOYOTA EUROCARE 
Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome 
nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą 
Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių. Ji 
kasmet atnaujinama atlikus techninės priežiūros 
darbus Toyota įgaliotoje atstovybėje ir galioja ne 
ilgiau nei 10 metų.

ORIGINALŪS AKSESUARAI 
Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, 
kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota 
automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma 
trejų metų garantija perkant juos kartu su 
automobiliu◊.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json
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HIBRIDINIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS PROGRAMA 
Dešimt metų nuo automobilio registracijos 
dienos kasmet arba nuvažiavus 15 000 km 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau) taikoma papildoma hibridinės sistemos 
akumuliatoriaus techninės priežiūros programa§.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS 
Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir 
saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus 
metus arba nuvažiavus 30 000 km (priklausomai 
nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė 
patikra atliktina kartą per metus arba nuvažiavus 
15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS 
Visi Toyota automobiliai sukurti  
siekiant iki minimumo sumažinti jų  
techninės priežiūros išlaidas.

§ Daugiau informacijos apie specialią Toyota hibridinių automobilių techninės priežiūros programą teiraukitės vietinėje 
Toyota atstovybėje. ◊ Daugiau informacijos apie atitinkamą garantiją teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. ** Šioje 
garantijoje numatytas ir automobilio transportavimas į artimiausią įgaliotąjį Toyota remonto centrą. Be to, suteikiama 
trejų metų garantija (be ridos apribojimų) dažytiems paviršiams. Ji užtikrina apsaugą nuo defektų ir paviršiaus rūdžių, 
atsiradusių dėl gamybos broko. Kiekvienam naujam Toyota automobiliui (išskyrus komercinius automobilius) taikoma 
12 metų garantija nuo korozijos. Tai kėbulo plokščių apsauga nuo kiauryminės korozijos, sąlygojamos medžiagų 
defektų ar gamybos broko.

VISIŠKA RAMYBĖ 
VAIRUOJANT 
TOYOTA

VISAPUSIŠKA GARANTIJA 
Kiekvienam naujam Toyota automobiliui 
suteikiama 5 metų / 150 000 km ridos garantija◊, 
kuri apima visus defektus, atsiradusius dėl 
gamybos broko**.

PATIKIMA APSAUGA 
Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko 
griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių 
minučių trukmės įsilaužimo testą.

TOYOTA EUROCARE 
Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome 
nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą 
Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių. Ji 
kasmet atnaujinama atlikus techninės priežiūros 
darbus Toyota įgaliotoje atstovybėje ir galioja ne 
ilgiau nei 10 metų.

ORIGINALŪS AKSESUARAI 
Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, 
kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota 
automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma 
trejų metų garantija perkant juos kartu su 
automobiliu◊.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json

39



TOYOTA CAMRY 
LABIAUSIAI IŠTOBULINTAS HIBRIDAS 

toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines 
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota 
Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2021, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • 
Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo. 
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