
CA M R Y  H Y B R I D
SPECIFIKATIONER 

OCH UTRUSTNING



Bilderna avser endast att 

visa bilen i olika miljöer. 

Tillgängligheten till en 

specifi k utrustning kan 

variera beroende på 

bilmodell, utrustningsversion, 

tillverknings- och inköpsland 

och bilar som visas kan vara 

extrautrustade. Be gärna din 

lokala auktoriserade Toyota-

återförsäljare om detaljerad 

information.
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VÄ L J  D I N  ST I L
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  040 Super White 2  089 Platinum White Pearl Mc.*

 218 Attitude Black Mc §

4X1 Steel Blonde§

8W7 Dark Blue M M§

 Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger.

* Premiumlack. § Metalliclack. 

L A C K F Ä R G E R

 1F7 Silver Metallic §

 3U5 Emotional Red 2 *

4X7 Graphite Me§
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S K R Ä D D A R S Y T T 

F Ö R  D I G

V ä l j  l j u s  e l l e r  m ö r k  i n t e r i ö r .
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 Beige skinn (LA40) 
 Standard på Active, Executive 

Svart skinn (LA20)
 Standard på Active, Executive 

F Ä L G A R  O C H  K L Ä D S L A R

Fälgar 17", lättmetall, 9-ekrade 
  Standard på   Active      

Fälgar 18", lättmetall, 
20-ekrade

  Standard på   Executive        
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S P EC I F I K AT I O N E R

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 

Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i broschyren. Om det fi nns fl era värden i tabellen ovan presenteras minsta fälg-storleken först.     

MILJÖPRESTANDA
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Bränslekvalitet 95 oktan blyfri bensin

Miljöklass EURO 6 DG

Blandad körning (l/100 km) 4,3 / 4,4

Blandad körning WLTP (l/100 km) 5,3 / 5,5

Landsvägskörning (l/100 km) 4,2 / 4,4

Stadskörning (l/100 km) 4,8

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 98 / 101

Koldioxid CO blandad körning WLTP (g/km) 119 / 125

Koldioxid CO landsvägskörning (g/km) 97 / 100

Koldioxid CO stadskörning (g/km) 109 / 110

Kväveoxider NOx (mg/km) 2,2

Partikelföroreningar, PM (mg/km) 0,19

Bränsletank volym (l) 50

Ljudnivå stillastående (dB(A)) 76,8

Ljudnivå under körning (dB(A)) 70,0
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S P E C I F I K A T I O N E R

MOTOR
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Motortyp Hybrid (bensin/el)

Ventilsystem VVT-i

Bränslesystem D-4S

Cylindervolym (cm³) 2487

Maxeff ekt (kW vid varv/min) 160

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 221/3600–5200

Maxeff ekt totalt bensin-/elmotor (hk) 218

KRAFTÖVERFÖRING
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Typ av kraftöverföring Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

PRESTANDA
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Acceleration 0–100 km/t (sek) 8,3

Toppfart (km/t) 180

VIKTER/DRAGVIKTER
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Totalvikt (kg) 2100

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt 1735

Dragvikt bromsat släp (kg) 0

Dragvikt obromsat släp (kg) 0

BROMSAR
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Solida skivor
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S P EC I F I K AT I O N E R

DÄCK OCH FÄLGAR
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Fälgstorlek 17"x7,5J / 18"x8J

Däckstorlek 215/55R17 / 235/45R18

Typ av fälg Lättmetall

LASTKAPACITET Sedan

Antal platser 5

Bagagevolym upp till insynsskyddet (liter) 524 (500 med Premiumpaket)

EXTERIÖRA DIMENSIONER Sedan

Längd (mm) 4885

Bredd (mm) 1840

Höjd (mm) 1445

Axelavstånd (mm) 2825

Spårvidd fram (mm) 1580 / 1590

Spårvidd bak (mm) 1605 / 1615

STYRNING Sedan

Vändradie, på hjul (m) 5,7 / 5,8

OFF-ROAD Sedan

Markfrigång (mm) 145

SÄKERHET
2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Elhybrid Hybridtransmission

Antal krockkuddar totalt 7
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1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

S P E C I F I K A T I O N E R

 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig * Med fälgar 17", lättmetall.

FÄLGAR OCH RESERVHJUL Active Executive

Reservhjulet ersatt av reparationskit     

Fälgar 17", lättmetall, 9-ekrade    – 

Fälgar 18", lättmetall, 20-ekrade  –   
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U T R U ST N I N G

EXTERIÖR DESIGN Active Executive

Antenn, bakruta     

Antenn takmonterad hajfena     

Avgasrör kromat  –   

Dörrhandtag, yttre, i bilens färg     

Grill, övre, svart     

Grill, undre i mörkgrått  –   

Grill, undre, svart    – 

Ljusledare bak LED     

Ljusledare fram LED  –   

Mörktonade rutor bak     

Sidobackspeglar i karossens färg     

EXTERIÖR KOMFORT Active Executive

Baklucka fjärrstyrd med nyckel     

Centrallås fjärrstyrt     

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start     

Sidobackspeglar elektriskt infällbara     

Sidobackspeglar eljusterbara     

Sidobackspeglar eluppvärmda     

Skymningsrelä     

Vindrutetorkare med regnsensor     

INTERIÖR DESIGN Active Executive

Armstöd bak     

Armstöd fram klätt i skinnliknande material     

Bakdörrar med ambientebelysning     

Dörrhandtag, inre, i matt krom     

Dörrpaneler fram klädda i skinnliknande material     

Framdörrar med ambientebelysning     
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UTRUSTNING

INTERIÖR DESIGN Active Executive

Framdörrar med matt krom inlägg     

Hastighetsmätare, analog med matt krom infattning     

Instegslister i aluminium  –   

Luftintag, centralt med detalj i matt krom     

Luftintag centralt placerade, svarta     

Luftintag, sida med matt krom infattning     

Mittkonsol svart     

Mugghållare fram med matt krom inlägg  –   

Ratt 3-ekrad, läderklädd     

Ratt med matt krom infattning     

Ratt med svart söm     

Växelspaksknopp med infattning i matt krom     

Växelspakskonsol med mattkromad infattning     

INTERIÖR KOMFORT Active Executive

Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer     

Backspegel, inre, automatiskt avbländande  –   

Backspegel, inre, manuellt avbländbar    – 

Bagagerumsbelysning     

Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning (ej med Premiumpaket)     

Barnsäkert dörrlås     

Dörrlås automatiskt styrt av bilens hastighet     

Eluttag 12V fram     

Fönsterhissar bak elmanövrerade     

Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd     

Fönsterhissar fram elmanövrerade     

Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion     

Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart     

Förarsäte elektriskt skjutbart     

 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig
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U T R U ST N I N G

INTERIÖR KOMFORT Active Executive

Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd     

Förarsäte med svankstöd, eljusterbart     

Framsäten eluppvärmda     

Friskluftsfi lter     

Handtag i taket bak     

Handtag i taket fram     

Hastighetsmätare, analog     

Instegsbelysning     

Kupébelysning, LED     

Läslampor förare och passagerare fram, LED     

Läslampor, passagerare andra sätesraden, LED     

Luftkonditionering, automatisk (AAC), individuella inställningar vänster/höger sida fram     

Luftkonditionering med knapp för ECO-läge     

Luftrenare NanoeTM     

Multiinformationsdisplay med 7-tums skärm     

Passagerarsäte elektriskt höj- och sänkbart     

Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart     

Passagerarsäte fram med elektriskt justerbart ryggstöd     

Passagerarsäte fram med svankstöd, eljusterbart     

Ratt eljusterbar i höjdled  –   

Ratt eljusterbar i längdled  –   

Ratt manuellt justerbar i höjdled    – 

Ratt manuellt justerbar i längdled    – 

Ratt med styrningskontroll för aktiva farthållaren     

Ratt med styrningskontroll för audio     

Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen     

Ratt med styrningskontroll för körfi lsvarning (LDA)     

Ratt med styrningskontroll för röstigenkänning     

Ratt med styrningskontroll för telefon     
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UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT Active Executive

Solskydd förarsida med belysning     

Solskydd förarsida med spegel     

Solskydd passagerare fram med belysning     

Solskydd passagerare fram med spegel     

Startknapp     

Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)  –   

Varning kvarglömd nyckel     

Varningslampa för spolarvätska     

Växlingsindikator (GSI)     

Vindruta ljudisolerad     

Vindruta tonad i överkant     

FÖRVARING Active Executive

Förvaringsfi ckor i bakdörrarna     

Förvaringsfi ckor i framdörrarna     

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd     

Handskfack låsbart     

Handskfack med lampa     

Klädkrokar baksäte (2 st)     

Mugghållare bak     

Mugghållare fram     

MULTIMEDIA Active Executive

AUX-ingång     

Bluetooth® hands-free system     

Go Navigation –

Högtalare, 6 stycken     

Multimediaskärm 7 tum    – 

 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig
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U T R U ST N I N G

MULTIMEDIA Active Executive

Multimediaskärm 8 tum  –   

Radio med DAB     

Röstigenkänning     

Toyota Touch® 2 multimediasystem     

USB-uttag     

SÄKERHET Active Executive

Aktiv farthållare Plus     

Antisladdsystem (VSC)     

Automatiskt helljus (AHB)     

Bältespåminnare för baksätet     

Bältespåminnare för framsätena     

Blinkers, LED  –   

Bromsljus LED  –   

Dimljus fram LED  –   

Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)  –   

Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus     

eCall nödsamtal via fordon     

Hill-start Assist Control (HAC)     

Immobiliser     

Isofi x barnstolsfästen bak     

Kombinationsljus bak LED     

Körfi lsvarning (LDA) med Körfi lsassistans     

Krockkuddar, 7 stycken     

Larm     

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)     

Nackskydd bak (3 st)     

Nackskydd bak, yttre, justerbara     

Parkeringssensorer bak    – 
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UTRUSTNING

SÄKERHET Active Executive

Parkeringssensorer bak, intelligenta, med automatbroms  –   

Parkeringssensorer fram    – 

Parkeringssensorer fram, intelligenta med automatbroms  –   

Rear Cross Traffi  c Alert med bromsassistans (RCTAB)  –   

Sidobackspeglar med integrerade blinkers     

Strålkastare LED     

Strålkastare med automatisk nivåjustering     

Strålkastarrengörare     

Vägskyltsigenkänning (RSA)     

Varningssystem för lågt däcktryck     

Varselljus LED     

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA Active Executive

Dubbla triangellänkar med krängningshämmare     

Individuell hjulupphängning typ MacPherson     

Körlägen valbara     

TILLVAL Active Executive

Premiumpaket:

– Ljudsystem JBL Högtalare, 9 stycken

– Solskyddsgardiner sidorutor baksäte, manuella

–  Luftkonditionering automatisk (AAC), individuella 

inställningar vä/hö sida fram samt bak

– Baksäte elektriskt lutningsbart

– Vindrutedisplay (Head Up Display)

– Solskyddsgardin bakruta, elektrisk

– Armstöd bak, med multifunktionskontrollpanel

– Nackskydd bak justerbara  –   

 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig     
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Utsläpp av koldioxid för “Medelbilen” i Sverige för 
2018 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och 
underlättar för dig att göra ett energieffektivt val. 
Jämför koldioxidvärdena i specifikationstabellen 
under rubriken Miljöprestanda mot energi-
deklarationen ovan.

T O Y O TA  S A F E T Y  S E N S E *

Road Sign Assist (RSA) 

Vägskyltsigenkänningen känner igen utvalda 

vägskyltar under körning, och visar samtidigt 

aktuell hastighetsbegränsning och annan 

viktigt information klart och tydligt på 

instrumentpanelens 7"-skärm. 

Pre-Collision System (PCS) with 
Pedestrian Detection 

Det aktiva krockskyddssystemet med 

fotgängardetektion varnar föraren vid en 

eventuell kollision med en fotgängare eller 

ett fordon framför och hjälper till att mildra 

eller undvika skada från krocken genom att 

öka bromstrycket eller bromsa automatiskt. 

Allt med millimeterprecision tack vare en 

kombinerad radar- och kameralösning.

Adaptive Cruise Control (ACC) with 
Full Speed Range Following Function 

Med aktiv farthållare plus kan föraren hålla ett 

säkert, förinställt avstånd till fordonet framför. 

Bilen stoppas helt vid behov och den startas 

igen med ett lätt tryck på gaspedalen eller 

ACC-reglaget.

Automatic High Beam (AHB) 

Det automatiska helljuset är utrustat med 

en kamera som läser av ljus från annan trafi k 

på vägen, samt på styrkan på trafi kljus och 

strålkastare och växlar automatiskt mellan 

hel- och halvljus för bästa sikt vid körning 

nattetid. 

Lane Departure Alert with Steering Control 
(LDA with steering control)
Körfi lsassistansen ger säkrare körning vid 

motorvägshastighet genom att varna med 

ljud- och bildsignaler och tillämpa svag 

styrkraft om bilen glider ut ur körfältet.

ENERGIDEKLARATION

Toyota är först i Sverige med energideklaration 
för alla nya personbilar.

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafi kregler.   18



S A F E T Y

  För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se instruktionsboken. 19



Senast 2050 ska vi ha minskat CO-utsläppen 
från våra fordon med 90% jämfört med 2010 års 
nivåer. För att lyckas ska vi främja utvecklingen 
av nya fordon med noll eller låga CO-utsläpp, 
och göra allt i vår makt för att bana väg för 
dessa fordon.

NOLL CO₂-UTSLÄPP FRÅN NYA BILAR
UTMANING 1

Vi strävar efter att skapa mer miljövänliga 
modeller, som vi sedan analyserar och förbättrar 
för att säkerställa lägsta möjliga miljöpåverkan 
under bilens hela livscykel* dvs. såväl från 
tillverkning av material och reservdelar, som 
användning, bortskaff ande och återvinning 
av fordonen.

NOLL CO₂-UTSLÄPP FRÅN 
BILENS LIVSCYKEL

UTMANING 2
På Toyota nöjer vi oss inte med att 

minimera vår miljöpåverkan – vi vill bidra 

med positiv påverkan både för miljön, 

men också samhället i stort.

Därför har vi satt sex miljömål fram 

till år 2050. Målen är helt i linje med 

vår globala vision – strävan efter ett 

förverkligande av en hållbar utveckling 

genom bättre bilar, bättre tillverkning 

och bättre samhälle. Vi vill leda vägen 

mot en säker och hållbar mobilitet.

För att minska vår vattenförbrukning har vi 
redan börjat att samla regnvatten vid våra 
fabriker. Vi har också utvecklat reningsmetoder 
som gör att vi kan återanvända spillvattnet 
och släppa ut det renare vattnet i omgivande, 
lokala vattendrag.

MINIMERA OCH OPTIMERA
VATTENANVÄNDNINGEN

UTMANING 4

Vi har mer än 40 års erfarenhet av
resursåtervinning, och redan i dag kan
95% av varje Toyota återanvändas
eller återvinnas. Dessutom erbjuder vi
nya innovativa sätt att omhänderta di n
bil när den når slutet av sin livscykel.

ETABLERA ÅTERVINNINGSBASERADE
SAMHÄLLSSYSTEM

UTMANING 5

För mer information om Toyota Environmental
Challenge, besök www.toyota.se eller
kontakta din lokala Toyota-återförsäljare.

*  Toyotas LCA-metod som används för våra personbilar har granskats och godkänts 

av TÜV Rheinland och är certifi erad i enlighet med ISO14040/14044.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGE – 
HÖGRE EFFEKTIVITET OCH NOLLUTSLÄPP.
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För att uppnå noll CO-utsläpp från våra fabriker
fokuserar vi på att förbättra den teknik vi använder
och byta till alternativa energikällor. Vi kommer att
göra våra anläggningar mer energieff ektiva, övergå
till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft,
och nyttja den koldioxidsnåla vätgasenergin.

NOLL CO₂-UTSLÄPP FRÅN FABRIKER
UTMANING 3

Toyota är känt för sin höga kvalitet. Därför 
använder vi bara originaldelar och godkända 
komponenter i våra verkstäder. 

ORIGINALDELAR

Varje Toyota är utformad och konstruerad för 
att minimera dina underhållskostnader.

LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER

Din Toyota behöver genomgå en fullständig 
funktions- och säkerhetskontroll vartannat 
år eller var 3.000:e mil. Därutöver behövs en 
mellanliggande funktionsservice med oljebyte 
en gång per år, eller var 1.500:e mil.

KVALITETSSERVICE

Vår hybridbatterigaranti§ kan förlängas med 
1 år/1 500 mil i taget ända tills din bil är 10 år.

HYBRIDSERVICE

Toyota Financial Services är Toyotas 
eget fi nansbolag. Vi erbjuder fl era 
fi nansieringsalternativ för nya och begagnade 
bilar både för privat- och företagskunder. Vi 
arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp. 
När du fi nansierar din bil hos oss, räcker vanligtvis 
bilen som säkerhet och dessutom behöver du inte 
utnyttja låneutrymme hos din bank.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Om du mot förmodan skulle få problem med 
bilen vill vi att du ska få så lite besvär som 
möjligt. Med varje Toyota följer därför en 3-årig
vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, med 
på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 40 
länder i Europa dygnet runt, året om och utan 
milbegränsning.

Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet 
+46 771 23 50 00. Larmcentralen för Toyota 
Eurocare är SOS International i Sverige.

TOYOTA EUROCARE

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA

Toyotas tillbehör är designade och tillverkade 
med samma omsorg, noggrannhet och kvalitet 
som våra bilar. Därför lämnar vi 3 års garanti på 
alla tillbehör som köps tillsammans med bilen◊.

ORIGINALTILLBEHÖR

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt 
framtagen för dig som Toyotaägare, där det 
mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs mer 
på www.toyota.se.

Varje ny Toyota har 3 års nybilsgaranti (upp till 
10 000 mil)◊ som omfattar alla defekter som 
beror på material- eller tillverkningsfel**.

TOYOTA BILFÖRSÄKRING

OMFATTANDE GARANTISom samhällsmedborgare har vi ett ansvar mot
planeten vi bor på. Därför planterar vi träd i
områden med ökenutbredning, driver projekt
för grönare städer och medverkar i en rad andra
miljöinitiativ, både i den egna verksamheten
och runt om i världen. Vårt mål är att bidra till
ett hållbart samhälle i samklang med naturen.

VERKA FÖR ETT HÅLLBART 
SAMHÄLLE

UTMANING 6

För mer information om trygghet, besök www.toyota.se
§ Kontakta din Toyotaverkstad för mer information om Toyotas hybridserviceprogram. ◊ Kontakta din lokala 

återförsäljare för mer information om våra olika garantier. ** Omfattar även transport till närmaste auktoriserade 

Toyotaverkstad. Vi lämnar 3 års garanti utan begränsning av körsträckan mot ytrost och lackskador till följd av material- 

eller tillverkningsfel. Varje ny Toyota har dessutom 12 års garanti mot genomrostning (gäller ej transportbilar) till följd 

av material- eller tillverkningsfel.

ETT BEKYMMERSFRITT 
BILINNEHAV.

M I L J Ö  &  T R Y G G H E T
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TOYOTA  CA M R Y  H Y B R I D 
P R E S TA N D A  O C H  E L E G A N S 

–  I  P E R F E K T  H A R M O N I .

www.toyota.se

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden förbehåller sig rätten att ändra detaljer 
i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella augusti 2019. Kontakta 
gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

1902/CAM/SE/SPEC




