CAMRY 2.5l 218 KS HYBRID Automatic
Ниво на опремување

Цена во денари

2,057,780 ден
2,212,780 ден
2,417,380 ден
2,590,980 ден

Comfort
Executive
Elegance
Luxury

Цена во евра

33,190 €
35,690 €
38,990 €
41,790 €

TOYOTA STANDARD
>6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на хибридната батерија (што ќе измине побрзо)
>10 години бесплатна грижа за хибридната батерија
>Анти-корозивна гаранција: 12 години
> Патна помош:
5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден
(Европа) - 3.900,00 Ден

Стандардна опрема

Важи од: 05.03.2021
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Comfort
Безбедност и сигурност
(ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки, електронска распределба на силата на сопирање (EBD) и
зајакнување на сопирањето (BA)
Vehicle Stability Control (VSC+) систем за стабилност при управување & Hill-assist control
Воздушни перничиња за возач и совозач напред со двостепена активација (можност за деактивација кај совозач)
Странични воздушни перничиња за заштита на граден кош напред
Воздушно перниче за колената на возачот
Воздушни завеси за заштита на глава од страничен судар напред/назад
Активни потпирачи за глава на предните седишта
(WIL) заштита од удар од назад на потпирачите за глава напред
(TPWS) надзор на притисок во пневматици
TOYOTA SAFETY SENSE 2 систем за активна безбедност:
- Pre-Collision System, систем за препознавање на пешаци и велосипедисти
- Lane depart assistant, систем за следење на патна лента со корекција на волан
- Automatic high beam, автоматско прилагодување на долги светла
- Road sign assist, систем за препознавање на сообраќајни знаци
- ACC адаптивен радарски темпомат со автоматско сопирање
Комфор
Smart Entry and Start систем за отклучување и стартување на возилото
Двозонски автоматски клима уред со ECO функција
Радио-CD со 6 звучници и MP3 читач со 7" мултифункционален дисплеј
Bluetooth® поврзување на мобилни телефони за Handsfree разговор
Електрохроматски внатрешен ретровизор
USB приклучок во централната конзола
Сензор за светло со автоматско вклучување на светла
Автоматско регулирање на фаровите по висина
Задна камера за возење наназад со линии за наведување при паркирање
Избор меѓу три режими на управување - Normal, Sport, Eco
Електрично прилагодување на позицијата на возачкото седиште
Мулти-информациски дисплеј во централната конзола со информации за час, надворешна температура, потрошувачка на гориво,
автономија, просечна брзина и т.н.
Далечинско централно заклучување
Стартување на моторот преку копче
Kуќишта на надворешните елект.ретровизори во боја на каросеријата со грејачи
Ел. подигнувачи на страничните стакла со автоматско кревање и спуштање
Контроли за темпомат и аудио систем на воланот
Регулирање по височина и длабочина (телескопски)на волан
Предупредување за нивото на течноста за бришачи
Грејачи на задното стакло
Isofix систем за фиксирање на детски седишта (на крајните задни седишта)
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Внатрешност
Сензор за дожд за автоматска активација на бришачите
Електрична рачна сопирачка
Деллив потпирач за грб на задна клупа 60/40 (освен кај пакетот Luxury)
Кожен трокрак волан
Волан сo електрично прогресивно серво
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Надворешност
Предни и задни паркинг сензори
LED дневни светлa
LED средни светла
LED предни светла за магла
Прскалки на предни фарови
Надворешни рачки на вратите во боја на каросерија
Бандаши од лесна легура 17" со пневматици 215/55R17
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Executive
Повеќе од Comfort:
Кожен ентериер
Ел. управување на возачкото и совозачкото седиште
Електрична лумбална поддршка на возачко и совозачко седиште
Грејачи на предните седишта
Кожен тапацир на вратите /синтетичка кожа/
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Elegance
Повеќе од Executive:
Електрично прилагодување на воланот по длабочина и височина
Активен систем за следење и предупредување при напуштање на коловозна лента
Ел. преклопување на надворешни ретровизори со интегриран Blind Spot Monitor BSM
8" мултифункционален централен дисплеј
Навигацски уред со мапи за Европа
Безжичен полнач за мобилен телефон со функција QI
Карактеристични LED кратки и долги светла
Бандаши од лесна легура 18" со пневматици 235/45R18
Задни LED светла
Luxury
Повеќе од Elegance:
3-зонски автоматски клима уред со засебна команда
Аудио систем JBL со 9 звучници
Head-up дисплеј со инфо приказ на предно стакло
Електрично управуван агол на задни седишта (не може да се преклопат)
Ел. ролетна на задното стакло
Ролетни на задните странични прозорци со рачно прилагодување
Дисплеј чувствителен на допир со контрола на клима уред, аудио систем, задна завеса и положба на дел од грб на задни седишта.
2.5l HYBRID
2487
218/HP 160/kW
178/HP 131/kW
221 / 3600-5200
eCVT
180
8.3
4.2l (17" тркала), 4.3l (18" тркала)
89/101

Технички карактеристики
Зафатнина на мотор [cm³]
Максимална моќ [HP/rpm]
Моќност на мотор со внатрешно согорување
Макс. вртежен момент [Nm/rpm]
Трансмисија
Максимална брзина [km/h]
Забрзување од 0 до 100 km/h [sec]
Комбинирана потрошувачка на гориво [l/100km]
Комбинирана емисија на CO2 [g/km] / според NEDC
Димензии:
Должина, ширина, висина (L,W,H) (mm)
Меѓуоскино растојание (mm)
Растојание од земја (mm)
Капацитет на резервоар (l)
Еколошка норма

4,885/1,840/1,445
2825
145
50 литри
Еуро 6

Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

Достапни бои

Бела (040)

Перла Бела (089) Огнено црвена (3U5)

Сребрена (1F7) Платинеста (1G2) Црна (218) Челично
бронзена (4X1) Графитна металик (4X7) Темносина
металик (8W7)

Металик/Перла
Доплата за боја

не
не

Перла
1,000 €

Металик
800 €

Бела (040)

Челично бронзена (4X1)

Црна (218)

Огнено црвена (3U5)

Графитна металик (4X7)

Темносина металик (8W7)

Перла Бела (089)

Сребрена (1F7)

Избор на комбинација на бои на кожен ентериер (само кај ниво Executive & Luxury)

Кожен црн ентериер Noir (код LA 20)

Кожен светол ентериер Vanilla (код LA 40)

ИЗБОР НА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

1
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1. Калници - дизајнирани за монтажа во поткрилото на тркалото за да се заштити од вода,
кал и камчиња. Напред - назад.

2. Стилизирано осветлување за полесно влегување во возилото со проекција на логото CAMRY.
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3. Стилизирани и осветлени украсни и заштитни лајсни на праговите со натпис Camry.

4. Стилизирани текстилни патосници со натпис Camry.

5. Крута пластична подлога со површина која не дозволува лизгање и која не пропушта кал.
6. Мрежата има практични џебови за складирање на разни предмети.
7. Заштитете го Вашиот заден браник од гребаници при внесување на товар и предмети.

Забелешка: моделот се испорачува со мало резервна гума во сите нивоа на опремување
Camry Hybrid нема можност за влечење на приколка, друг автомобил и т.н. Не е можно поставување на фабрички кровни носачи.

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.
Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје, Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија, Телефон 02/30 88 880, Факс 02/30 88 888

e-mail: info@toyota.com.mk

