
TOYOTA CAMRY HYBRID



TOYOTA
I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet 
för alla. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att 
kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö
genomsyrar allt vårt arbete. Att hitta hållbara sätt att ta sig 
framåt är med andra ord ryggraden för allt vi gör. Därför tog vi 
fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 25 år senare, är 
vi inne på vår fjärde generations hybridteknik, som inte bara 
är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande. 

Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför 
har Toyota nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens 
hållbara mobilitet.

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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BEYOND 
ZERO

TOYOTA. RIVER BARRIÄRERNA 
FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA.

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom 
utsläpp och bortom begränsningar. En inkluderande 
värld där människor upplever friheten att förflytta sig, 
med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik 
och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa 
kundupplevelsen.

Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa
som inleddes för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte –
för ett bättre samhälle och för en bättre värld.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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CAMRY
ELEGANS OCH PRESTANDA I PERFEKT HARMONI

Du behöver en bil som du kan lita på. En bil som sätter allt 
annat i ett mycket tydligare perspektiv. Välkommen in i Camry 
Hybrid! Byggd på över 20 års erfarenhet av hybridexpertis, 
kombinerar Camry elegans och prestanda i perfekt harmoni. 
Här har det inte tummats på vare sig detaljer eller kvalitet, 
där målet för designen har varit just perfektion. 

Genom att blanda ett sofistikerat intryck med en dynamisk 
framtoning, utstrålar Camry verklig närvaro på vägen.  
Den vackert skulpterade bilen har en kraftfull kaross, lägre 
motorhuv för bättre sikt och finns i flera olika färger för att 
garanterat dra blickarna till sig när du kör förbi.  

Känn självförtroendet längs vägen när du kör en bil  
som bygger på decennier av engagemang för  
sofistikerade detaljer.
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KRAFTFULL 
HYBRID MED 
SNABB RESPONS

Toyota Camry kombinerar hög prestanda, bränsleeffektivitet 
och låga CO2-utsläpp utan att tumma på vare sig kraft 
eller stil. Den här sofistikerade sedanen bjuder på en 
körupplevelse som bygger på lång erfarenhet av dynamisk 
innovation. Camry har en tyst och självladdande bensindriven 
2,5 liters hybriddrivlina. Den ger ett bra vridmoment i låga 
hastigheter och fenomenal kraft när du kör fortare, med 
snabbare respons och acceleration.
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MOTOR

KRAFTFULL 
HYBRID MED 
SNABB RESPONS
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Varje detalj i Camrys genomtänkta kaross andas 
självförtroende. Fronten har en ny design för ett ännu 

starkare intryck. Både den övre och undre grillen har ett nytt 
utförande och sträcker sig längre bak och runt sidorna för att 

ge bilen en lägre, bredare och mer dynamisk känsla. 

Beroende på utförande är den undre grillen svart eller 
lackerad i mörkgrått för en ännu kaxigare attityd. Och varför 

nöja sig där, när du även kan välja på 17-tums lättmetallfälgar 
för en lyxig finish, eller 18-tums maskinbearbetade 

lättmetallfälgar för ett ännu kraftfullare intryck. Sist men 
inte minst sätter nya LED-strålkastare pricken över i och 
garanterar att du både syns och blir sedd var du än kör.

STORHETEN 
SITTER I DE SMÅ 

DETALJERNA

DESIGN
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Camrys lyxiga kupé tillåter både dig och dina passagerare 
att resa i total komfort. Den rymliga interiören är inredd med 

högkvalitativa material och det stora bagageutrymmet tillåter 
dig att packa in allt du behöver. Camry har både generös 

takhöjd och gott om benutrymme för att du ska kunna njuta av 
åkturen – medan dina passagerare kan luta sig tillbaka tack vare 

det eljusterbara* ryggstödet i baksätet och med åtkomst till en 
kontrollpanel* för musik och luftkonditionering. 

Den smart designade cockpiten maximerar utrymmet.  
Inte mindre än tre skärmar hjälper till att hålla dig uppdaterad 
om vägen framför dig och uppkopplad med resten av världen. 

En multimediaskärm på upp till 9 tum gör det enkelt att hitta allt 
du behöver inklusive navigation*, musik och Apple CarPlay eller 
Android Auto™. Dessutom låter den ljudisolerade kupén dig att 

njuta av perfekt surroundljud från ett 9-högtalarssystem från 
JBL*, utan att störas av ljudet från trafiken utanför. 

LUTA DIG 
TILLBAKA I 

TOTAL KOMFORT

INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
*Beroende på version. 
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LACKFÄRGER

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

 *Premiumlack.
**Metalliclack.

3

1

4

2

14



LACKFÄRGER

Ladda ner 
produktfaktablad

om Yaris Cross och 
skanna koden:

5. 1F7 Silver Metallic** 
6. 218 Attitude Black**
7. 4X7 Graphite Metallic**
8. 8W7 Dark Blue Metallic**
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KLÄDSLAR 
1. Svart skinn (LA20) 
Standard på Active, Executive
2. Beige skinn (LA40)
Standard på Active, Executive 

FÄLGAR 
1. 17-tums lättmetallfälgar (10-ekrade)  
Standard på Active, erbjuds även som 
kompletta vinterhjul för Active och 
Executive
2. 18-tums lättmetallfälgar, mörkgrå 
maskinbearbetade (15-dubbelekrade) 
Standard på Executive

1
2

KLÄDSLAR

Ladda ner faktablad (PDF) på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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KLÄDSLAR & FÄLGAR

1

2

FÄLGAR
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Exempel på standardutrustning:
— 7-tums Toyota Touch 2
— 17-tums lättmetallfälgar (215/55 R17)
— Automatisk luftkonditionering
— Backkamera
— Backspegel, inre, automatiskt avbländande 
— Dimljus LED, fram
— Eljusterbara framsäten

— Eljusterbart svankstöd framsäten
— Larm
— Parkeringssensorer fram och bak
— Skinnklädsel (svart eller beige)
— Smartphone Integration (Apple CarPlay eller Android 

Auto™)
— Strålkastare, LED
— Toyota Safety Sense
— Vindrutetorkare med regnsensor

ACTIVE
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UTRUSTNINGSNIVÅER
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Exempel på standardutrustning:
— 9-tums Toyota Touch 2
— 18-tums lättmetallfälgar (235/45 R18)
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Eluppvärmd ratt
— Grill, undre, antracitgrå
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— Mörktonade rutor bak
— Go Navigation
— Paddlar vid ratten
— Ratt eljusterbar i höjd- och längdled

— Rear Cross Traffi  c Alert w. brakes (RCTAB)
— Smart Entry
— Strålkastare, Bi-LED
— Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)

Premiumpaket (tillval Executive):
— Armstöd bak med fjärrkontroll för styrning av 

bl.a. AAC bak, audio och ryggstöd
— Eljusterbart ryggstöd i baksätet
— Eluppvärmda ytterplatser i baksätet
— Ljudsystem JBL med 9 högtalare
— Luftkonditionering för baksätespassagerarna
— Minnesfunktion backspeglar, förarsäte och ratt
— Panoramic View Monitor (PVM)
— Skidlucka i baksätet
— Solskyddsgardiner i bakre sidodörrar
— Solskyddsgardin i bakrutan (elektrisk)
— Ventilationssystem i framsätena
— Vindrutedisplay (HUD)

EXECUTIVE
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FORTSÄTT DIN RESA PÅ TOYOTA.SE
På toyota.se kan du läsa mer om Camry, bygga och beställa 
din bil eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för 
en provkörning. Skanna koden med din mobilkamera.

UTRUSTNINGSNIVÅER
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Camry ligger alltid steget före oavsett vilka överraskningar som väntar runt hörnet. Med Toyota 
Safety Sense* som standard är Camry utrustad med säkerhets- och förarassistansfunktioner som 

bl.a. Vägskyltsigenkänning (RSA), Automatiskt Helljus (AHB) och Intelligent Körfilsassistans (LTA). 
Dessutom ger ett Aktivt krockskyddssystem med fotgängar- och cyklistdetektion (PCS) extra sinnesro 

under körning. Säkerheten och förarassistansen i Camry är utvecklad för livets alla eventualiteter –
från att observera vägskyltar till Intelligent aktiv farthållare (iACC).  

Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA SAFETY 
SENSE 

SÄKERHET 

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, 
vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och 

inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information. 23



UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla 
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster. 
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med bilen, 
oavsett var du är. Du kan planera resor hemifrån, hitta din bil, 
optimera körningen, ta emot föraranalyser och meddelanden 
om serviceunderhåll. Du kan även ta del av Hybrid Coaching för 
att få ut ännu mer av din hybridkörning eller fjärrstyra funktioner 
från att låsa/låsa upp bilen eller slå på varningsblinkers. 

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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Vi på Toyota vet att affärer är så mycket mer än bara affärer. Därför erbjuder vi ett brett 
urval av flexibla finansieringslösningar som kan anpassas till ditt företags bilbehov 
och ekonomiska situation. Din Toyotaåterförsäljare hjälper dig att hitta den optimala 
finansieringen för ditt företag och beräkna kostnaden, beroende på vilken lösning som 
passar er bäst. 

Dessutom erbjuder vi förmånlig bilförsäkring och med kunniga specialister i våra verkstäder 
samt vårt stora tjänsteutbud, ser vi till att du alltid har den back-up du behöver och kan lita 
på. Allt på samma ställe – enkelt och smidigt.

Läs mer om våra företagslösningar på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.

SKRÄDDARSYDDA  
LÖSNINGAR FÖR 
DITT FÖRETAG 
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TOYOTA BUSINESS

SKRÄDDARSYDDA  
LÖSNINGAR FÖR 
DITT FÖRETAG 
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget 
finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt 
finansiera din bil, oavsett om den är ny eller 
begagnad. Du kan välja mellan flera olika 
finansieringsalternativ, från traditionella billån 
eller billån med restvärde till privatleasing. Vi 
arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt 
bilköp.

TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din 
Toyota. Därför har vi, tillsammans med 
Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens 
mest heltäckande försäkringar, Toyota 
Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad 
reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad 
och maskinskada i 10 år. 

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och 
service när det behövs. På den här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt 
erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information finns på toyota.se, där du även kan 
utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och kom ihåg 
att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler 
funderingar eller frågor. 

MER ÄN DIN BIL

Hitta din närmaste Toyotaåterförsäljare på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera. 
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Läs mer i vår guide för hur du hittar och 
köper din perfekta Toyota på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra 
auktoriserade verkstäder serva och ta hand 
om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera 
bilens andrahandsvärde, dessutom finns 
det ingen som har så bra koll på din Toyota 
som vi – det var ju vi som byggde den. 
Förutom regelbunden service erbjuder vi även 
Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 
8 år eller äldre och Hybridservice för dig med 
en hybrid, där du med regelbunden service kan 
förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 
10 år. 

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du 
vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg 
din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, boka en provkörning eller ett möte 
med en av våra säljare. All information du vill 
ha och allt du behöver veta finns samlat här 
toyota.se/toyota-online. 
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Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden 
AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack 
och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden 
AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformingen i maj 2021. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om 
aktuella specifikationer och utrustning.
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Bygg din Camry

TOYOTA CAMRY HYBRID
PRESTANDA OCH ELEGANS I PERFEKT HARMONI 

S k a n n a  k o d e n  f ö r  a t t  f o r t s ä t t a  d i n  r e s a  p å  t o y o t a . s e


