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DE NIEUWE TOYOTA CAMRY HYBRID. 

In een onzekere wereld heeft u een wagen nodig 
waarop u kunt vertrouwen. Een wagen die alles in 
duidelijker perspectief plaatst. En dat is de Camry 
Hybrid. Voortbouwend op meer dan 20 jaar hybride 
ervaring combineert deze hoogperformante wagen 
van Toyota dynamische innovatie met tijdloze 
verfijning. Verscherp uw zintuigen en doorbreek 
de waas met deze uitzonderlijke sedan, die 
naadloos geïntegreerde technologie aanbiedt in 
een ongelooflijk verfijnde carrosserie. De Camry 
Hybrid wordt aangedreven door een 2,5-liter 
hybride benzinemotor. Hij heeft een opmerkelijke 
wegligging, zodat u een perfect gevoel van controle 
heeft. Rij in absoluut comfort in een wagen die stijl 
uitstraalt, zowel binnenin als buiten. 
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RIJDEN MET OPTIMALE EFFICIËNTIE. 

Gebaseerd op een lange ervaring met dynamische 
innovatie combineert de elegante Camry Hybrid 
van Toyota hoge performantie, brandstofefficiëntie 
en lage CO2-uitstoot tot een ongeëvenaarde rij-
ervaring. Deze uiterst vloeiende sedan rijdt schoner 
zonder toegevingen op vermogen of stijl. Neem 
plaats achter het stuur van een nieuwe hybride-
klasse met heel veel punch. Met een stille 2,5-liter 
zelfopladende hybride benzinemotor beschikt u over 
heel veel koppel bij lage toerentallen, fenomenaal 
vermogen bij hogere snelheden met nog meer 
responsiviteit en moeiteloze acceleratie. 

HYBRIDE MOTOR

HYBRIDE 
VERMOGEN DAT 
DE ZINTUIGEN 
VERSCHERPT
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ONTWORPEN 
ALS AANDACHT- 
STREKKER

EEN DIRECT OPVALLENDE, VERTROUWEN 
WEKKENDE SEDAN. 

Geef het voorbeeld met een sedan die geen kosten 
bespaart op stijl. De uitmuntend herontworpen 
Camry Hybrid belichaamt het streven van Toyota 
naar perfectie en zal een blijvende indruk achterlaten 
met zijn subtiele maar kenmerkende nieuwe look. 
Straal vertrouwen uit op de weg in een wagen die 
voortbouwt op decennialang streven naar verfijning. 
Door de elegantie van een kwaliteitsvolle sedan te 
versmelten met een dynamisch accent, is de slanke 
Camry Hybrid een opvallende verschijning op de weg. 
Deze prachtig gevormde wagen heeft een zeer stijve 
carrosserie, een lagere motorkap voor een beter zicht 
en wordt geleverd in diverse elegante lakafwerkingen, 
zodat u tijdens elke rit zeker in het oog springt.

EXTERIEURONTWERP
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GEMAAKT OM OP TE VALLEN 
Maak indruk met de 18-inch lichtmetalen velgen 
met gepolijste, donkergrijze metallic-afwerking 
op de weg.

NIEUWE GRILLE 
Een opvallende nieuwe voorgrille in honingraatstijl 
strekt zich uit rond de wagen en geeft een 
aerodynamische indruk, waardoor de Camry Hybrid 
lager, breder en zelfzekerder overkomt. 

ACHTERLICHTVERSIERING
De opvallende LED-achterlichten* hebben 
een in het oog springende vorm die naadloos 
doorloopt in de achterbumper, zodat u altijd 
wordt gezien. 

ONTWERPDETAILS

DE KRACHT ZIT  
IN DE DETAILS

DE NIEUWE DESIGNDETAILS ZIJN SUBTIEL MAAR 
HEBBEN EEN GROTE IMPACT EN BRENGEN DE 
CAMRY HYBRID OP NIEUWE HOOGTES.

Eén blik op de Camry Hybrid geeft onmiddellijk 
aan dat dit geen doordeweekse sedan is. Hij is het 
product van expert-architectuur en elk element 
straalt een onmiskenbaar vertrouwen uit.  
De voorzijde kreeg een nieuwe stijl voor maximale 
impact, met een nieuwe look voor de boven- en 
ondergrilles. De stangen in de ondergrille lopen 
door in de zijkanten, waardoor de wagen er breder 
en dynamischer uitziet. U kunt de ondergrille zelfs 
verfraaien door te kiezen uit twee kleuren – zwart 
of donkergrijs. Het opvallende design wordt 
vervolledigd met een keuze uit opvallende 18-inch 
lichtmetalen velgen en high-end  LED-achterlichten*. 
Deze krachtige details zorgen ervoor dat de Camry 
Hybrid elegantie uitstraalt. 

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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EEN UITNODIGENDE COCKPIT DIE NAADLOZE 
INNOVATIE EN PRACTIGE VERFIJNINGEN BIEDT.

Stap in de Camry Hybrid en geniet van een  
rij-ervaring van topklasse, elke dag opnieuw.  
Deze superieure sedan brengt verfijning op een 
hoger niveau met een prachtig uitgevoerd interieur. 
De eigentijdse cockpit benut de ruimte optimaal met 
een zwevend 9-inch infotainment-aanraakscherm 
dat meer helderheid biedt tijdens het rijden. Dit 
multimediascherm is nu hoger op het dashboard 
geplaatst voor een betere ergonomie, zodat u alles 
wat u nodig heeft vlot kunt vinden, zoals navigatie, 
muziek en Apple CarPlay™ of Android Auto™. En via 
de MyT-app kunt u verbinding maken en in contact 
blijven met uw Camry Hybrid, waardoor een wereld 
van mogelijkheden voor u opengaat. 

INTERIEUR COCKPIT

SERENE RUIMTE 
OM DE GEEST 
TE VERSCHERPEN
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INTERIEURCOMFORT

EEN HARMONIEUS UITGEWERKT INTERIEUR  
MET ALLE RUIMTE EN PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN DIE U KUNT WENSEN. 

De Camry Hybrid is een superieure sedan die voor u 
en uw passagiers een ongeëvenaard comfortgevoel 
creëert. Het ruime interieur met zijn kwaliteitszetels 
maakt elke rit onvergetelijk. Toyota gebruikt 
enkel de fijnste materialen voor een vloeiende 
en ontspannende rij-ervaring. Er worden geen 
compromissen gesloten op hoofd- of beenruimte, 
zodat u kunt relaxen en genieten van de rit.  
U geniet van een intelligent ontworpen cockpit 
die de ruimte maximaliseert, terwijl de passagiers 
worden verwend met verstelbare rugleuningen* 
en een multifunctioneel bedieningspaneel* dat 
toegang biedt tot muziek en airco. Waar u ook 
gaat, dankzij de grote bagageruimte kunt u alles 
meenemen. 

RELAX IN 
COMPLEET 
COMFORT

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.

1312



INTERIEURCOMFORT

EEN HARMONIEUS UITGEWERKT INTERIEUR  
MET ALLE RUIMTE EN PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN DIE U KUNT WENSEN. 

De Camry Hybrid is een superieure sedan die voor u 
en uw passagiers een ongeëvenaard comfortgevoel 
creëert. Het ruime interieur met zijn kwaliteitszetels 
maakt elke rit onvergetelijk. Toyota gebruikt 
enkel de fijnste materialen voor een vloeiende 
en ontspannende rij-ervaring. Er worden geen 
compromissen gesloten op hoofd- of beenruimte, 
zodat u kunt relaxen en genieten van de rit.  
U geniet van een intelligent ontworpen cockpit 
die de ruimte maximaliseert, terwijl de passagiers 
worden verwend met verstelbare rugleuningen* 
en een multifunctioneel bedieningspaneel* dat 
toegang biedt tot muziek en airco. Waar u ook 
gaat, dankzij de grote bagageruimte kunt u alles 
meenemen. 

RELAX IN 
COMPLEET 
COMFORT

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.

1312



MULTIMEDIASCHERM 
Het grote 9-inch multimediascherm, dat via het aanraakscherm of met 
fysieke knoppen wordt bediend, verzekert naadloze connectiviteit. U kunt 
uw smartphone synchroniseren met Apple CarPlay™ of Android Auto™ om 
berichten uit te wisselen of uw favoriete afspeellijst vlot terug te vinden. 

JBL-AUDIOSYSTEEM* 
Sluit buitengeluiden uit en luister naar muziek 
in messcherpe kwaliteit. Het JBL-surround-
geluidssysteem met negen luidsprekers brengt 
elke song tot leven. 

MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSPANEEL*
Dit paneel in de achterarmsteun geeft passagiers 
op de achterbank de volledige controle over  
hun ervaring, want ze kunnen alles aanpassen, 
van muziek tot temperatuur en jaloezieën.

TECHNOLOGIE

SLIMME ACCENTEN 
VOOR EEN 
SUPERIEURE RIT

NAADLOZE TECHNOLOGIE DIE ELKE RIT OP EEN 
HOGER NIVEAU BRENGT.

Een overvloed aan innovatieve functies maken van de 
Camry Hybride een echt verbazingwekkende sedan. 
Naadloos geïntegreerde technologie brengt elke rit  
op een hoger niveau en verzekert een intuïtieve  
rij-ervaring, telkens weer. Drie naadloos geïntegreerde 
schermen verzekeren dat u altijd geconnecteerd en  
op de hoogte bent. Een 7-inch TFT-scherm tussen  
de meters toont duidelijke en vlot toegankelijke  
rij-informatie zoals routebegeleiding, terwijl een 9-inch 
aanraakscherm toegang biedt tot muziek, navigatie 
en nog veel meer. De Camry Hybrid-cabine heeft een 
sensationele geluidsisolatie, zodat u met nog meer 
helderheid kunt genieten van een perfect surround-
geluid. Met negen topluidsprekers* van audiospecialist 
JBL is de Camry Hybrid een sedan die afgestemd is op 
lange ritten en epische soundtracks. 

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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VEILIGHEID

TECHNOLOGIE 
DIE U VEILIG 
HOUDT 

EEN INTELLIGENT VEILIGHEIDSSYSTEEM  
VOOR VOLLEDIGE GEMOEDSRUST.

Het leven kan onvoorspelbaar zijn. Maar met de Camry 
Hybrid bent u altijd voorbereid op wat er komen 
kan. Toyota Safety Sense, een totaalpakket met 
revolutionaire rijhulpsystemen die het inzicht in 
de rijsituatie verbeteren, is standaard voorzien om  
u en al uw passagiers te beschermen. Road Sign  
Assist, Automatic High Beam* en Lane Trace Assist 
helpen u om veilig te rijden, terwijl de Emergency 
Steering en Intersection Turn Assistance op het  
Pre-Collision System u extra gemoedsrust geven.  
Van het bewaken van verkeersborden tot automatisch 
afremmen om vlotter te parkeren: de intelligente en 
adaptieve veiligheidstechnologie in de Camry Hybrid  
is ontworpen voor alle mogelijke situaties in het leven. 

1. PRE-COLLISION SYSTEM VERBETERD 
MET EMERGENCY STEERING ASSIST EN 
INTERSECTION TURN ASSIST 
Het Pre-Collision System maakt gebruik van 
waarschuwingen, remhulp of automatisch 
afremmen om de kans op en de ernst van 
een aanrijding te reduceren. Dit systeem kan 
wagens, voetgangers (overdag of ‘s nachts) 
en fietsers (alleen overdag) detecteren.  
Twee nieuwe functies ondersteunen de 
bestuurder nog meer tijdens rijden overdag: 
Intersection Turn Assist biedt hulp bij draaien 
op kruispunten, terwijl Emergency Steering 
Assist de bestuurder helpt om snel te  
sturen terwijl de wagen stabiel wordt 
gehouden wanneer een uitwijkmanoeuvre 
wordt gemaakt.

2. ROAD SIGN ASSIST 
Het systeem houdt de verkeersborden 
op de weg in de gaten en geeft huidige 
maximumsnelheid of een inhaalverbod 
duidelijk zichtbaar op het TFT-kleurenscherm 
van het instrumentarium weer.

LANE TRACE ASSIST 
Deze functie houdt de wagen in het midden 
van de rijstrook. Wanneer de wagen 
onbedoeld van de rijstrook begint af te 
wijken, wordt stuurhulp toegepast om dit te 
corrigeren.

INTELLIGENT ADAPTIVE  
CRUISE CONTROL 
Deze technologie omvat de functies van 
Adaptive Cruise Control gecombineerd 
met Road Sign Assist, waarbij de wagen 
automatisch aan een vooraf ingestelde 
snelheid rijdt en de bestuurder wordt 
gewaarschuwd als de snelheidslimiet wijzigt, 
zodat de bestuurder de cruisesnelheid 
gemakkelijk kan aanpassen. Raadpleeg onze website voor volledige informatie 

over de veiligheidsvoorzieningen. * Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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UITVOERINGEN

Belangrijkste eigenschappen 
 —  18" donkergrijze lichtmetalen velgen
 —  LED dagrijlichten
 —  LED mistlichten vooraan
 —   Automatisch inklapbare en verwarmde 

buitenspiegels
 —  Smart Entry & Start System
 —  Automatische airconditioning ‘dual-zone’
 —   Nanoe® (Ionische luchtbehandeling in  

de binnenruimte)
 —  Toyota Touch® 2 with Go met 9" touch screen

 —  Smartphone Integration
 — (Apple Carplay™ / Android Auto™)
 —  MyT by Toyota
 —  Zetels in zwarte simili leder
 —  Achteruitrijcamera
 —  Parkeersensoren voor- en achteraan
 —  Toyota Safety Sense 

CAMRY

ZWART SYNTHETISCH LEDEREN STOELEN 
Deze sportieve en ondersteunende 
stoelbekleding biedt het comfort van stof 
met de structuur van leder. 

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.

1918
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met de structuur van leder. 

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.

UITVOERINGEN

PREMIUM Belangrijkste eigenschappen  
(aanvullend op Camry)

 — Zwart leder
 — Verwarmde voorzetels
 — Wireless charger Qi
 — Verwarmd stuurwiel
 —  Rear Cross Traffic Alert met automatische 
remfunctie (RCTB)
 — Blind Spot Monitor (BSM)

Opties :
 — Executive Pack

 —  Automatische airconditioning met 
“3-zones”

 —  JLB® Premium Sound System  
(9 luidsprekers)

 — Head-up display
 —  Middenconsole met bediening 
achteraan (airco; zetels; zonnescherm)

 —  Elektrisch verstelbare rugleuning van 
de achterbank

 —  Elektrische zonnescherm achteraan
 —  Handmatige ‘zijdelingse’ zonneschermen

TOYOTA TOUCH® 2 
Het 9-inch aanraakscherm ontsluit een 
wereld aan nieuwe mogelijkheden voor 
betere navigatie en geconnecteerde 
updates in reële tijd. Dit responsieve 
scherm en het verbeterde menu maken  
de sleepbediening uiterst eenvoudig.
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ACCESSOIRES

STYLING

Het krachtige postuur en de vloeiende 
lijnen van de Camry laten overal een 
blijvende indruk achter. Met de styling 
accessoires, creëer een look van pure 
individualiteit.

BESCHERMING

Bescherm uw Toyota tegen dagelijkse 
slijtage en vrijwaar zijn authentieke 
look met de beschermde accessoires.

ACCESSOIRES

1. UITSTAPLAMP 
Deze portierlamp verlicht de grond wanneer het 
portier wordt geopend. 

1. INSTAPLIJSTEN
Beschermt het lakwerk met een extra stijldetail 
om het design van uw Camry te vervolledigen.

2. SLEUTEL COVER MET HYBRID LOGO 
Bescherm uw autosleutel met de Hybrid 
sleutelcover.

LICHTMETALEN VELGEN 
Het moderne Camry-design wordt 
geaccentueerd met stijlvolle 18-inch 
zilverkleurige lichtmetalen velgen.

ACHTERSPOILER 
Originele Toyota-spoiler, die mindere 
luchtweerstand creëert en een sportieve 
aerodynamica accentueert.

WINDSCHERM VOOR MOTORKAP 
Past op de voorzijde van uw wagen om spatten, 
modder en stenen weg te houden van de voorruit 
– in een stijlvolle donkere tint.

SPATLAPPEN 
Worden aangebracht in de voor- en 
achterwielkasten en voorkomen dat water, 
modder en stenen op uw wagen spatten. 

WINDSCHERMEN LATERAAL
Verminder het geluid van de wind en turbulentie 
binnenin de wagen wanneer u met de ramen 
open rijdt.

1 2

2322



ACCESSOIRES

STYLING

Het krachtige postuur en de vloeiende 
lijnen van de Camry laten overal een 
blijvende indruk achter. Met de styling 
accessoires, creëer een look van pure 
individualiteit.

BESCHERMING

Bescherm uw Toyota tegen dagelijkse 
slijtage en vrijwaar zijn authentieke 
look met de beschermde accessoires.

ACCESSOIRES

1. UITSTAPLAMP 
Deze portierlamp verlicht de grond wanneer het 
portier wordt geopend. 

1. INSTAPLIJSTEN
Beschermt het lakwerk met een extra stijldetail 
om het design van uw Camry te vervolledigen.

2. SLEUTEL COVER MET HYBRID LOGO 
Bescherm uw autosleutel met de Hybrid 
sleutelcover.

LICHTMETALEN VELGEN 
Het moderne Camry-design wordt 
geaccentueerd met stijlvolle 18-inch 
zilverkleurige lichtmetalen velgen.

ACHTERSPOILER 
Originele Toyota-spoiler, die mindere 
luchtweerstand creëert en een sportieve 
aerodynamica accentueert.

WINDSCHERM VOOR MOTORKAP 
Past op de voorzijde van uw wagen om spatten, 
modder en stenen weg te houden van de voorruit 
– in een stijlvolle donkere tint.

SPATLAPPEN 
Worden aangebracht in de voor- en 
achterwielkasten en voorkomen dat water, 
modder en stenen op uw wagen spatten. 

WINDSCHERMEN LATERAAL
Verminder het geluid van de wind en turbulentie 
binnenin de wagen wanneer u met de ramen 
open rijdt.

1 2

2322



2 3

1

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

TRANSPORT & VAKANTIE

Op vakantie heeft u alle opbergruimte 
nodig die u maar kan vinden. Deze 
accessoires bieden alles wat u nodig 
heeft om volop te kunnen genieten 
van uw zomer- en wintervakantie.

TOYOTA PROTECT

Voorzie uw wagen van een duurzame 
coating die de lak, zijruiten en 
velgen beschermt tegen vervuiling, 
weersinvloeden en andere externe 
factoren. Toyota Protect zorgt voor 
een moleculaire binding met het 
materiaal, waardoor een bijzonder 
duurzame beschermingslaag wordt 
gevormd. Dankzij zijn waterafstotende 
eigenschappen voorkomt het ook 
eventuele watersporen.

U kan het volledige assortiment 
accessoires terugvinden tijdens het 
configureren van uw nieuwe wagen op 
www.toyota.be

1. TABLETHOUDER
Het docking station wordt bevestigd aan  
de hoofdsteun van de voorzetel. De stabiele 
tablethouder is verstelbaar en zorgt voor  
een optimaal kijkcomfort.

2. BANDENHOEZEN
Beschermd de winter- en zomerwielen tegen  
vuil en schade tijdens het opslagen.

3. KOFFERNET
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KLEUREN

CARROSSERIE- 
KLEUREN

1. 040 Super White
2. 089 Platinum Pearl White*
3. 3U9 Emotional Red§

4. 1L5 Precious Metal Silver§

* Parelmoerlak.  
§ Metallic lak. 

5. 1F7 Ultra Silver§

6. 218 Attitude Black§

7. 4X7 Graphite§

8. 8W7 Dark Blue§

3 7

1 5

4 8

2 6

2726
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WIELEN EN  
BEKLEDINGEN

WIELEN & AFWERKINGEN

1. Zwart leder 
Standaard op Premium 
2. Zwart synthetisch leder 
Standaard op Camry

3. 18-inch lichtmetalen velgen  
met gepolijste details (15-spaaks) 
Standaard op Camry en Premium

1 2

3
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SPECIFICATIES
SPECIFICATIES

MILIEUPRESTATIES

  Hybride  

2,5-liter Benzine Hybrid Dynamic Force e-CVT

Brandstofverbruik (toepasselijke wetgeving)

Gecombineerde snelheden (l/100 km) 5,3-5,6

Lage snelheid (l/100 km) 5,9-6,2

Matige snelheid (l/100 km) 4,7-4,9

Hoge snelheid (l/100 km) 4,7-5

Extra hoge snelheid (l/100 km) 5,9-6,3

Aanbevolen brandstofsoort 95 of meer (octaan)

Inhoud brandstoftank (liters) 50

Kooldioxide, CO2 (toepasselijke wetgeving)

Gecombineerd snelheden (g/km) 119-127

Lage snelheid (g/km) 134-141

Matige snelheid (g/km) 106-112

Hoge snelheid (g/km) 106-113

Extra hoge snelheid (g/km) 133-143

Uitlaatemissies (Verordening (EG) nr. 715/2007 zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2018/1832AP)

Euroklasse EURO 6 AP

Koolmonoxide, CO (mg/km) 181,5

Koolwaterstoffen, THC (mg/km) 14,1

Koolwaterstoffen, NMHC (mg/km) 11,3

Stikstofoxiden, NOx (mg/km) 1,9

Rookdeeltjes (mg/km) 0,19

Geluidsniveau voorbijrijden (dB(A)) 67,0

MOTOR

  Hybride  

2,5-liter Benzine Hybrid Dynamic Force e-CVT

Motorcode A25A-FXS

Aantal cilinders 4 cilinders, in lijn

Kleppenmechanisme 16-kleppen DOHC, VVT-iE (inlaat), VVT-i (uitlaat)

Brandstofsysteem Brandstofinspuiting

Cilinderinhoud (cc) 2487

Boring x slag (mm x mm) 87,5 x 103,4

Compressieverhouding 14,0:1

Maximumvermogen (DIN-pk) 178

Maximumvermogen (kW/tpm) 131/5700

Maximumkoppel (Nm/tpm) 221/3600-5200

Hybridesysteem, totaal gecombineerd vermogen (DIN pk) 218

Hybride systeem, totaal gecombineerd vermogen (kW) 160

ELEKTROMOTOR VOORAAN HYBRIDE AUTOBATTERIJ

Type Synchrone motor met permanente magneet Type Nikkelmetaal

Maximumvermogen (kW) 88 Nominale spanning (V) 244,8

Maximumkoppel (Nm) 202 Aantal batterijmodules 34

Batterijcapaciteit (3 uur) Amp.hr. 6,5

PRESTATIES

  Hybride  

2,5-liter Benzine Hybrid Dynamic Force e-CVT

Maximumsnelheid (km/h) 180

0–100 km/h (sec.) 8,3

OPHANGING

Voor MacPherson-veerpoot

Achter Dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving bij een representatief productiemodel, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe Europese 
WLTP-verordening EC 2017/1151 en de van toepassing zijnde wijzigingen. Voor elke afzonderlijke voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO2-waarden worden 
berekend op basis van de bestelde optionele uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw auto kunnen afwijken van deze gemeten of berekende waarden omdat de rijstijl en 
andere factoren (zoals de toestand van de weg, het verkeer, de toestand van het voertuig, de bandenspanning, de belasting, het aantal passagiers, enz.) van invloed zijn op het brandstofverbruik 
en de CO2-emissies. Ga voor meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode naar: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 
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SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
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1580 mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605 mm

1840 mm

1085 mm

REMMEN

  Hybride  

2,5-liter Benzine Hybrid Dynamic Force e-CVT

Voor Geventileerde schijf 2 cilinders

Achter Geventileerde schijf 1 cilinder

GEWICHT EN AANHANGWAGENGEWICHT

Totaal voertuiggewicht (kg) 2100

Rijklaar gewicht (kg) 1595-1665

Max. trekgewicht bij aanhangwagen met remmen (kg) 0

Max. trekgewicht bij aanhangwagen zonder remmen (kg) 0

BUITENAFMETINGEN 4-deurs

Buitenlengte (mm) 4885

Buitenbreedte (mm) 1840

Buitenhoogte (mm) 1445

Spoorbreedte voor (mm) 1580 

Spoorbreedte achter (mm) 1605 

Overhang voor (mm) 975

Overhang achter (mm) 1085

Wielbasis (mm) 2825

BINNENAFMETINGEN

Binnenbreedte (mm) 1535

Binnenhoogte (mm) 1185

LAADVOLUME 4-deurs

VDA-bagageruimte, tot tonneau cover, achterstoelen omhoog (liter) 500§ / 524

STUURINRICHTING

Draaicirkel - banden (m) 11,6

WIELEN CAMRY PREMIUM

18-inch donkergrijze lichtmetalen velgen met gepolijste details (15-spaaks)  

Bandenreparatieset  

 = Standaard  = Optioneel − = Niet beschikbaar § Exe. pack.
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MILIEU EN GEMOEDSRUST

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO2-UITSTOOT 
In 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze 
voertuigen hebben gereduceerd met 90%, 
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit 
te bereiken, promoten we de ontwikkeling 
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs geen 
schadelijke uitstoot.

LIFE CYCLE – NUL CO2-UITSTOOT 
We werken aan meer milieuvriendelijke designs – 
en analyseren en verfi jnen deze modellen totdat 
de impact op het milieu zo laag mogelijk is, 
gedurende de gehele levenscyclus*.

DOELSTELLING 2DOELSTELLING 1
FABRIEK – NUL CO2-UITSTOOT 
Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te 
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren 
van door ons gebruikte technologieen 
en schakelen we over op alternatieve 
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze 
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker 
gebruik te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 3 

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar garantie biedt 
op zijn wagens?  Als u uw wagen jaarlijks laat onderhouden binnen 
het officiële net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een jaar 
lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. En dat jaar na jaar, tot uw 
wagen 10 jaar wordt of 200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND*
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële net van Toyota krijgt u 
bovendien ook telkens een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare.  
U kunt 24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op Toyota Eurocare 
bij pech of een ongeval, in meer dan 30 Europese landen. Onze 
wegbijstand dekt de bestuurder, de passagiers, de wagen en een 
aanhangwagen of caravan.

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van Toyota kunt u op 
beide oren slapen: niet alleen worden uw garantie en uw wegbijstand 
zo met een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker van de 
expertise van onze technici en van originele wisselstukken. U vindt de 
onderhoudskalender voor uw Toyota in uw onderhoudsboekje.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden met evenveel 
zorg, oog voor detail en kwaliteit vervaardigd als de wagens  
van Toyota.

Bij Toyota gaan we verder dan 
het creëren van milieuvriendelijke 
auto’s. We willen de wereld beter 
achterlaten dan we haar vonden. 
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes 
milieudoelstellingen geformuleerd. 
Stuk voor stuk uitdagend, maar we  
zijn vastbesloten om een positieve  
en duurzame impact te maken.  
Op onze maatschappij en op de 
wereld als geheel.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN  
VAN WATERVERBRUIK 
We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productiefaciliteiten. 
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes 
ontwikkeld, zodat we water kunnen hergebruiken 
of veilig kunnen terugvoeren in de lokale 
watervoorraad.

DOELSTELLING 4
STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE 
EN SAMENLEVING 
Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging 
van het hergebruik van materialen. Met als 
resultaat dat 95% van iedere Toyota Camry nu 
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe en 
innovatieve methoden om uw voertuig in te 
leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde van 
zijn reis bereikt.

DOELSTELLING 5 
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING  
IN HARMONIE MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met de natuur, 
organiseren wij herbebossing, planten we 
bomen en groene stadstuinen en voeren  
we tal van andere groene initiatieven uit,  
op onze eigen grond en in de wijdere wereld.

DOELSTELLING 6 

Voor meer informative over de Toyota 
Environmental Challenge, bezoek:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/ 
feel/environmental-sustainability of contacteer 
uw Toyota-dealer.

TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL 
CHALLENGE  
& ENVIRONMENTAL 
LIFECYCLE POLICY.

GENIET ZORGELOOS  
VAN UW TOYOTA

*   De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd door TUV Rheinland en gecertificeerd 
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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MILIEU EN GEMOEDSRUST

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO2-UITSTOOT 
In 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze 
voertuigen hebben gereduceerd met 90%, 
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit 
te bereiken, promoten we de ontwikkeling 
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs geen 
schadelijke uitstoot.

LIFE CYCLE – NUL CO2-UITSTOOT 
We werken aan meer milieuvriendelijke designs – 
en analyseren en verfi jnen deze modellen totdat 
de impact op het milieu zo laag mogelijk is, 
gedurende de gehele levenscyclus*.

DOELSTELLING 2DOELSTELLING 1
FABRIEK – NUL CO2-UITSTOOT 
Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te 
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren 
van door ons gebruikte technologieen 
en schakelen we over op alternatieve 
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze 
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker 
gebruik te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 3 

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar garantie biedt 
op zijn wagens?  Als u uw wagen jaarlijks laat onderhouden binnen 
het officiële net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een jaar 
lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. En dat jaar na jaar, tot uw 
wagen 10 jaar wordt of 200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND*
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële net van Toyota krijgt u 
bovendien ook telkens een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare.  
U kunt 24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op Toyota Eurocare 
bij pech of een ongeval, in meer dan 30 Europese landen. Onze 
wegbijstand dekt de bestuurder, de passagiers, de wagen en een 
aanhangwagen of caravan.

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van Toyota kunt u op 
beide oren slapen: niet alleen worden uw garantie en uw wegbijstand 
zo met een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker van de 
expertise van onze technici en van originele wisselstukken. U vindt de 
onderhoudskalender voor uw Toyota in uw onderhoudsboekje.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden met evenveel 
zorg, oog voor detail en kwaliteit vervaardigd als de wagens  
van Toyota.

Bij Toyota gaan we verder dan 
het creëren van milieuvriendelijke 
auto’s. We willen de wereld beter 
achterlaten dan we haar vonden. 
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes 
milieudoelstellingen geformuleerd. 
Stuk voor stuk uitdagend, maar we  
zijn vastbesloten om een positieve  
en duurzame impact te maken.  
Op onze maatschappij en op de 
wereld als geheel.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN  
VAN WATERVERBRUIK 
We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productiefaciliteiten. 
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes 
ontwikkeld, zodat we water kunnen hergebruiken 
of veilig kunnen terugvoeren in de lokale 
watervoorraad.

DOELSTELLING 4
STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE 
EN SAMENLEVING 
Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging 
van het hergebruik van materialen. Met als 
resultaat dat 95% van iedere Toyota Camry nu 
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe en 
innovatieve methoden om uw voertuig in te 
leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde van 
zijn reis bereikt.

DOELSTELLING 5 
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING  
IN HARMONIE MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met de natuur, 
organiseren wij herbebossing, planten we 
bomen en groene stadstuinen en voeren  
we tal van andere groene initiatieven uit,  
op onze eigen grond en in de wijdere wereld.

DOELSTELLING 6 

Voor meer informative over de Toyota 
Environmental Challenge, bezoek:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/ 
feel/environmental-sustainability of contacteer 
uw Toyota-dealer.

TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL 
CHALLENGE  
& ENVIRONMENTAL 
LIFECYCLE POLICY.

GENIET ZORGELOOS  
VAN UW TOYOTA

*   De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd door TUV Rheinland en gecertificeerd 
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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TOYOTA CAMRY 
THE MOST REFINED HYBRID 

www.toyota.be

* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt 
uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De 
bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden 
de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land 
verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 
Toyota Belgium NV.

Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België. 

02/21/CAMRY/NL/WEB

5,5 l/100 km* 

125-126 g/km*


