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TARIFE
Model Cod comercial Nivel de echipare Pret (fara TVA) Pret (cu TVA)

CAMRY 2.5 HYBRID DYNAMIC FORCE

3000001496 BUSINESS 33,084 € 39,370 €

3000001497 DYNAMIC 34,550 € 41,115 €

3000001498 EXCLUSIVE 38,025 € 45,250 €

TOYOTA CAMRY MY’23 | MARTIE 2023 

Preturi valabile in perioada 04 – 31 Martie 2023. 

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota
Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio
informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor mai
importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de
primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate
punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan
si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata
este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii
ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/


6 200.000 Km

CULORI EXTERIOARE

CULOAREEXTERIOARA COD BUSINESS DYNAMIC EXCLUSIVE
PRET

(fara TVA)

PRET 

(cu TVA)

Alb 040 ⚫ ⚫ ⚫ 0 € 0 €

Argintiu* 1F7 ⚫ ⚫ ⚫ 517 € 615 €

Negru* 218 ⚫ ⚫ ⚫ 517 € 615 €

Maro grafit* 4X7 ⚫ ⚫ ⚫ 517 € 615 €

Albastru inchis* 8W7 ⚫ ⚫ ⚫ 517 € 615 €

Alb Perlat** 089 ⚫ ⚫ ⚫ 773 € 920 €

Cenusiu metal** 1L5 ⚫ ⚫ ⚫ 773 € 920 €

Rosu intens** 3U9 ⚫ ⚫ ⚫ 773 € 920 €

⚫ = Standard – = Indisponibil

Alb solid (040) Negru*(218)Argintiu*(1F7) Maro grafit* (4X7) Albastru inchis*(8W7)

Alb Perlat** (089) Cenusiu metal** (1L5)

*- culoare metalizata, **-culoare premium

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota
Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio
informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor mai
importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de
primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate
punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan
si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata
este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii
ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

Rosu intens** (3U9)

http://www.toyota.ro/


6 200.000 Km

CULORI INTERIOARE

INTERIOR - TAPITERIE COD BUSINESS DYNAMIC EXCLUSIVE PRET

Tapiterie Piele Mixta* Neagra LA20 ⚫ ⚫ ⚫ Inclus in pret

Tapiterie Piele Mixta* Bej LA40 ⚫ ⚫ ⚫ Inclus in pret

⚫ = Standard – = Indisponibil

Tapiterie Piele Mixta* Neagra (LA20)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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Tapiterie Piele Mixta* Bej (LA40)

*Tapiterie piele mixta = piele naturala + piele sintetica

TOYOTA CAMRY MY’23 | MARTIE 2023 

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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DATE TEHNICE
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SISTEM HYBRID BUSINESS DYNAMIC EXCLUSIVE

Tehnologie Hybrid (Benzina + Electric)

Putere maxima combinata [kW(CP)] 160 (218)

Acceleratie 0 - 100 km/h [sec] 8.5

Viteza maxima [km/h] 180

Tip baterie [Tip] NiMH

MOTOR TERMIC

Energie Benzina

Cilindree [cm3] 2487

Putere maxima motor termic [kW (CP)] 131 (178)

Cuplu maxim motor termic [Nm/RPM] 221 / 3600 - 5200

MOTOR ELECTRIC

Putere maxima motor electric [kW (CP)] 88 (120)

Cuplu maxim motor electric [Nm/RPM] 202

TRANSMISIE

Transmisie [Tip] CVT

Tractiune [Tip] 4x2

CONSUM & EMISII

Consum mixt WLTP [l/100km] 5.3 5.5 5.6

Emisii CO2 mixt WLTP [g/km] 120 125 126

Norma de poluare [Norma] EURO 6 AP

Nivel sonor in stationare / in mers [dB(A)] 76.3 / 67

MASE & DIMENSIUNI

Capacitate rezervor [litri] 50

Capacitate maxima de tractare [kg] 0

Dimensiuni (L x l x h) [mm] 4885 x 1840 x 1445

Capacitate portbagaj [litri] 524 500

Garda la sol [mm] 145

Ampatament [mm] 2825

Masa proprie (min/max) [kg] 1595/1665

Masa maxima tehnic admisibila [kg] 2100

Consola fata [mm] 975

Consola spate [mm] 1085
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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DOTARI CAMRY BUSINESS
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EXTERIOR

Jante din aliaj de 17" (10 spițe), cu anvelope 215/55 R17

Roata de rezerva de uz temporar

Memento oprire faruri

Oprire automata a farurilor

Senzor de lumina

Oglinzi laterale reglabile si retractabile electric si incalzite

Senzor de ploaie

Antena aripioara de rechin

Bara de protectie fata in culoarea caroseriei

Bara spate in culoarea caroseriei

Finisaj cromat pe teava de esapament

Bara de protectie frontala de latime standard

Cadru geam cromat

Geamuri fumurii spate

Grila frontala inferioara neagra

Inserție argintie pe grila frontală laterală inferioară

Grila fata inferioara de forma standard (bare)

Grila fata superioara de forma standard (bare)

Ghidaj luminos spate LED

Oglinzi laterale in culoarea caroseriei

Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei

Ornament median portiere cromat

Selector pentru modul de condus

Suspensie fata MacPherson

Suspensie spate cu dublu brat triunghiular

Capace centrale mici negre

Senzori de parcare spate (2)

INTERIOR

Filtru de aer

Filtru de polen

Fante de ventilatie pentru pasagerii din spate

Purificator de aer cu umidificator NanoeTM

Sistem de aer conditionat automat cu doua zone

Sistem de avertizare pentru lichidul de spalare a parbrizului

Blocare electrica pentru geamul pasagerului din fata

TOYOTA CAMRY MY’23 | MARTIE 2023 

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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DOTARI CAMRY BUSINESS (continuare)
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INTERIOR

Dezaburire luneta

Geamuri electrice fata

Parbriz cu strat insonorizant

Protectie anti-blocare pentru geamurile electrice

Temporizare la stergatoarele intermitente

Stergator intermitent

Ecran multi-info color TFT

Ecran multi-info cu diagonala de 7"

Comanda Sistem avertizare la parasirea benzii pe volan (LDA)

Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan

Comanda pentru telefon pe volan

Comenzi pentru afisajul de informatii pe volan

Comenzi pe volan pentru sistemul audio

Comenzi pentru sistemul multimedia pe volan

Comutator mod ECO pentru sistemul de aer conditionat

Lampa iluminare acces usa

Lampa iluminare ambientala pasageri spate randul 2 (LED)

Lampi iluminare individuala pasageri spate randul 2 (LED)

Lampa pentru spatiul de la picioare

Lampa pentru portbagaj

Plafoniera frontala (LED)

Sistem de iluminare pentru acces

Manere de asistenta fixate pe plafon pentru scaunele din fata

Manere de asistenta fixate pe plafon in spate

Buton de pornire

Oglinda retrovizoare electrocromatica

Lampa pe parasolarul pasagerului din fata

Lampa pe parasolarul soferului

Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata

Oglinda pe parasolarul soferului

Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video marsarier

Afisaj camera video marsarier pozitionat in ecranul sistemului audio

Priza de 12V pentru locurile din fata

Volan cu reglare manuala pe inaltime

Volan cu reglaj telescopic manual

Cotiera pasager fata

Scaun pentru pasagerul din fata cu reglare electrica pe inaltime

Suport lombar reglabil electric pentru scaunul pasagerului din fata
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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INTERIOR

Scaun cu glisare electrica pentru pasagerul din fata

Scaun pentru sofer cu reglare electrica pe inaltime

Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului

Scaun sofer cu glisare electrica

Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata

Cotiera centrala (fixa) pentru scaunele din fata

Scaune spate rabatabile fractionat 60:40

Avertizare cheie in contact

Sistem de inchidere centralizata

Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor

Filtru UV pentru geamurile soferului si pasagerului din fata

Contur Piano black pe ecranul multimedia

Inserție efect titan pe cutia din consola centrală

Cotiera spate

Linie decorativa cromata satinata pe portiere

Lumina ambientala la manerele interioare portiere

Linie decorativa cromata satinata pentru portierele spate

Frana de parcare electronica

Contur cromat satinat pe indicatorul de sistem Hybrid

Contur cromat satinat pe vitezometrul analogic

Manere interioare portiere cromate satinate

Iluminare ambientala pentru portierele din spate

Ornamente praguri portiere aluminiu

Contur cromat satinat pe consola schimbatorului de viteze

Schimbator de viteze din piele mixta

Iluminare ambientală pentru suporturile de pahare din față

Cusaturi decorative negre pe volan

Insertie neagra pe volan

Volan din piele mixta cu 3 spite

Antena Digital Audio Broadcast (DAB)

Sistem Bluetooth® Handsfree

Conector USB spate (2)

Conector USB pentru pasageri spate (2)

Ecran multimedia 7"

Integrare smartphone

Sistem multi-media cu 6 difuzoare

Servicii conectate MyT

Sistem multimedia Toyota Touch® 2

DOTARI CAMRY BUSINESS (continuare)
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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INTERIOR

Filtru de particule de benzină (GPF)

Buzunare la portierele din fata

Buzunare la portierele din spate

Buzunare pe spatarele scaunelor soferului si pasagerului

Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)

Polita rigida pentru acoperire portbagaj

Spatiu depozitare consola spate

Cutie in consola centrala

Capac pe cutia din consola centrala

Spatiu de depozitare standard in cutia din consola centrala

Suporturi pentru pahare fata (2)

Suporturi pentru pahare spate (2)

Torpedo monocompartimentat

Tavita protectie portbagaj

SIGURANTA

Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata

Airbag frontal sofer & pasager

Airbag lateral sofer & pasager

Airbag-uri cu Sistem de protectie suplimentar (SRS) - 7 airbag-uri

Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)

Asistenta la virarea de urgenta

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate

Proiectoare de ceata (LED)

Reglare faruri automata

Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta

Sistem de spalare faruri

Faruri LED cu proiector

Lumini de zi (LED)

Asistenta la franare (BA)

Avertizare la franarea de urgenta (EBS)

Sistem de franare anti-blocare (ABS) cu Distributia electronica a fortei de franare (EBD)

Stop frana montat pe luneta (LED)

Bloc de lumini combinat spate (LED si bec)

Semnalizare integrata in oglinzile laterale

Senzori de parcare fata

Senzori de parcare spate

Functie de asistenta pentru virarea in intersectie a Sistemului de siguranta Pre-impact

Ciocan de siguranta automat
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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DOTARI CAMRY DYNAMIC (in plus fata de Business)

TOYOTA EUROCARE
At your service
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EXTERIOR

Jante din aliaj de 18", gri-închis cu aspect forjat (15 spițe), cu avelope 235/45 R18

Sistem Smart Entry & Start

Grila frontală inferioara de culoare gri închis

Insertie cromata pe grila frontală laterală inferioară

Senzori de parcare spate (4)

INTERIOR

Incarcator wireless pentru telefonul mobil

Volan cu reglare electrica pe inaltime

Volan cu reglaj telescopic electric

Padele pentru schimbarea vitezelor

Volan incalzit

Inserție efect lemn închis pe cutia din consola centrală

Insertie cromata satinata pe suporturile pentru pahare din fata

Ecran multimedia 9"

Toyota Touch® 2 cu sistem de navigatie Go

SIGURANTA

Lumini LED pentru frane spate

Lampa semnalizare (LED)

Bloc de lumini combinat spate (LED)

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)

Senzori de parcare fata inteligenti cu franare automata

Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata

Sistem avertizare la iesirea din parcare cu asistenta la franare (RCTAB)
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

SIGURANTA

Sistem de fixare ISOFIX

Imobilizator

Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)

Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei

Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)

Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)

Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS)

Sistem de siguranta Pre-impact cu functie de detectie a pietonilor si biciclistilor

Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)

Sistem de apelare de urgenta eCall

Tetiere spate (3)

Tetiere spate ajustabile exterioare

Notificare de apropiere a vehiculului

Cruise Control Adaptiv Inteligent

DOTARI CAMRY BUSINESS (continuare)

http://www.toyota.ro/
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DOTARI CAMRY EXCLUSIVE (in plus fata de DYNAMIC)

TOYOTA EUROCARE
At your service
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EXTERIOR

Functie de memorie pe oglinzile laterale

Oglinzi laterale inclinate pentru mersul in marsarier

INTERIOR

Panou de control pentru aerul conditionat pentru pasagerii din spate

Sistem de aer conditionat automat cu trei zone

Sistem de ventilatie reglabil pentru pasagerii din spate

Panou de control multifunctional in cotiera spate

Head Up Display

Parasolare manuale pentru geamurile pasagerilor din spate

Parasolar electric luneta

Afisaj Panoramic View Monitor pozitionat in ecranul sistemului audio

Scaune cu ventilatie pentru sofer si pasagerul din fata

Functie de memorie pentru scaunul soferului

Scaune spate cu spatar reglabil electric (randul 2)

Scaune laterale spate încălzite

Scaune spate nerabatabile randul 2

Functie de memorie pe volan

Sistem multimedia cu 9 difuzoare

Sistem de sunet JBL premium

Decupaj pentru transport schiuri

SIGURANTA

Tetiere spate ajustabile
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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GARANTIA TOYOTA
Garantia oferita pentru autovehiculele Toyota este de 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins (inceputul perioadei de garantie
reprezinta data de livrare a autovehiculului catre primul client sau data utilizarii autovehiculului de catre partenerul autorizat Toyota pentru uz
propriu sau test drive).

*Garantia Hybrid Battery Care pentru autovehiculele Toyota (garantia oferita pentru bateria sistemului hibrid) este de pana la 10 ani (inceputul perioadei
de garantie reprezinta data de livrare a autovehiculului catre primul client sau data utilizarii autovehiculului de catre partenerul autorizat Toyota
pentru uz propriu sau test drive).

Cei pana la 10 ani de garantie a bateriei sistemului hibrid sunt compusi din:

• programul standard de garantie al sistemului hibrid Toyota, adica 5 ani sau 100.000 km (primul termen atins).

• programul suplimentar de 5 ani extindere a garantiei bateriei sistemului hybrid, oferit contra cost la pretul valabil

la momentul activarii. Activarea programului suplimentar poate fi efectuata in continuarea programului standard.

Programul suplimentar se activeaza din prima zi dupa expirarea programului standard (expirarea celor 5 ani sau atingerea limitei de 100.000 km,
oricare situatie survine mai intai), respectand urmatoarea conditie:

• Autovehiculul trebuie sa efectueze cu succes o verificare “Hybrid Health Check” a sistemului hibrid la un Reparator
Autorizat Toyota sau la un Reparator Independent Autorizat R.A.R. inainte de expirarea garantiei standard. Ulterior, pentru a putea beneficia in
continuare de garantia suplimentara de 5 ani din cadrul programului suplimentar de extindere a garantiei bateriei sistemului hibrid, autovehiculul
trebuie sa efectueze cu succes o verificare “Hybrid Health Check” a sistemului hibrid la un Reparator Autorizat Toyota sau la un Reparator
Independent Autorizat R.A.R., anual sau la fiecare 15.000 km parcursi (primul termen atins) pana la expirarea valabilitatii programului suplimentar.

Pentru consumatori, astfel cum sunt acestia definiti de dispozitiile Ordonanței de urgență nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la
contractele de vânzare de bunuri, garanția oferita pentru autovehiculele Toyota precum si garantia Hybrid Battery Care cuprind și garanția legală de
conformitate. Garantia legala de conformitate precum si drepturile consumatorului astfel cum sunt stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 140/2021
privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

DESCOPERA GAMA TOYOTA  

SCANEAZA CODUL QR

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA

12

FARA GRIJI CU TOYOTA
TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate: 72 luni de la data livrarii

(inceputul perioadei de garantie).

SERVICE TOYOTA DE CALITATE

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2 ani/30.000 km
(indiferent care din aceste doua conditii este indeplinita mai curând). O revizie intermediara este necesara anual sau la fiecare 15.000 km.

COSTURI REDUSE DE INTRETINERE

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa reduca la minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de
componente necesita intretinere.In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea asigurarii competitivitatii preturilor si
reducerii timpilor de mentenanta.

CITESTI LISTA DE PE TELEFON SAU DE PE PC? FOLOSESTE BUTOANELE DE MAI JOS PENTRU A

OBTINE O OFERTA SAU PENTRU A PROGRAMA UN TEST DRIVE.

SOLICITA OFERTA TEST-DRIVE

TOYOTA CAMRY MY’23 | MARTIE 2023 

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

https://www.toyota.ro/forms/cere-oferta
https://www.toyota.ro/forms/test-drive
http://www.toyota.ro/
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

TOYOTA ROMANIA S.R.L. organizează în perioada 01 Martie 2023 – 31 martie 2023 Campania “12 LUNI CASCO GRATUIT” având ca obiect acordarea
unui beneficiu CASCO gratuit pentru o perioadă de 12 luni la achiziția oricăruia din modelele Toyota Camry, in conditiile prevazute in Regulamentul
Campaniei.

Campania se derulează la nivelul rețelei de dealeri autorizați din România, fiind eligibili clienții, persoane fizice sau juridice care încheie un contract
de achiziție autovehicul (cu plată avans cel tarziu pana la data de 31.03.2023), model Toyota Camry ("Achizitorul”), în perioada 01 Martie 2023 – 31
martie 2023 (indiferent de data predării efective a autovehiculului). Dacă vă regăsiți între clienții internaționali/IKA, eligibilitatea dvs la beneficiile
Campaniei trebuie verificată cu reprezentanții Toyota Romania S.R.L.

Pentru a putea beneficia de Casco, în condițiile Regulamentului, este necesar să vă exprimati optiunea pentru participarea la campanie
(completând și semnând Formularul de înscriere disponibil la sediul dealerului), precum și să parcurgeți toate formalitățile necesare întocmirii și
validării CASCO, conform legislației aplicabile.

Pentru detalierea condițiilor de eligibilitate și formalitățile aplicabile, vă rugăm să consultați Regulamentul Campaniei, disponibil la toyota.ro/oferta-
casco.

http://www.toyota.ro/
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GLOSAR TERMENI TOYOTA

TNGA Toyota New Global Architecture

Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce optimizeaza calitatea

experientei de condus, confortul, functionalitatile aflate la indemana soferului,

designul si siguranta pasagerilor.

TSS Toyota Safety Sense
Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce contribuie la prevenirea

accidentelor si diminuarea efectelor lor.

PCS Sistemul de siguranta preimpact Ajuta la evitarea sau diminuarea eventualelor coliziuni, inclusiv prin detectarea
bicicliștilor pe timp de zi și detectarea pietonilor pe timp de zi si de noapte.

ACC Cruise Control Adaptiv Inteligent
Conectând ACC cu Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere

(RSA), sistemul recunoaște noi limite de viteză de-a lungul rutei și sugerează

modificări ale vitezei de croazieră.

LDA Sistemul de avertizare la parasirea benzii
Daca masina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare, soferul este alertat

prin semnale acustice si sonore.

RSA Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor
rutiere

Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de circulatie si sa le respecte 

restrictiile.

AHB Sistemul de comutare automata intre faza lunga si faza 
scurta

Comută automat lumina frontală între faza lungă si cea scurtă, 

susținând vizibilitatea pe timp de noapte a șoferului.

ICS Senzori de parcare inteligenti
Sistemul ajuta la evitarea coliziunilor la viteza mica, aplicand franare automata.

RCTAB

Sistemul de avertizare la iesirea din parcare cu asistenta la 
franare Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din parcare 

perpendiculara pe drum sau in spic, cu asistenta la franare.

BSM Sistemul de monitorizare a unghiului mort Ajuta la detectarea vehiculelor situate in unghiul mort, semnalizand in 

oglinda laterala prezenta acestora si ajutand la prevenirea unei coliziuni

in timpul depasirii.

LTA Sistemul de asistenta pentru urmarirea centrului benzii Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare (poate urmari si masina

din fata).

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din
partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista
de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal
WLTP, aceasta putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune,
etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor
erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor
mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la
volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta
putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor
erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor
mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la
volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta
putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.

http://www.toyota.ro/
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