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TOYOTA אודות
חברת TOYOTA הינה אחת מיצרניות הרכב הגדולות ביותר בעולם. TOYOTA מדורגת 
כיום בין עשר החברות המובילות בדירוג FORTUNE GLOBAL 500 ונחשבת לאחת 

החברות הגלובליות המובילות בעולם.
TOYOTA נוסדה בשנת 1937 ע"י קיצ'ירו טויודה, בנו של ממציא יפני. החברה עוצבה 
על בסיס מערכת של ערכים ועקרונות, שמקורה בשנותיה הראשונות של החברה 

ביפן, ובראשה: השיפור המתמיד והשאיפה לשלמות בכל פרט.

"ALWAYS A BETTER WAY "
הרוח המובילה את TOYOTA מתמקדת בחיפוש אחר דרכים טובות יותר לשפר את 

חיי הלקוח, ומציאת ערכים מוספים עבורו:  
שקט נפשי: מקורו בתפיסת "איכות, עמידות ואמינות" )QDR(, המבטיחה שביעות 

רצון מהרכב בכל ההיבטים.
חדשנות וטכנולוגיה: מקורן ברעיונות יצירתיים, המאפשרים לשפר באופן מתמיד 

את איכות חייו של הלקוח ואת חוויית הנהיגה שלו.

TOYOTA והסביבה
TOYOTA מאמינה כי חברה עסקית יכולה להתקיים, כל עוד היא מתנהלת בהרמוניה 

מלאה עם הסביבה ועם החברה בה היא פועלת.
בר-קיימא. לפיתוח  רחב  מחזון  חלק  הינה   TOYOTA של  הסביבה  הגנת   מדיניות 
 בניית מכוניות, אשר אינן פולטות מזהמים וניתנות למיחזור - זהו האתגר העיקרי

של TOYOTA לשנים הבאות.
חברת יוניון מוטורס בע"מ, המשווקת הבלעדית של רכבי TOYOTA בישראל, פועלת 
כל העת להעלאת המודעות הסביבתית, ונוקטת באמצעים מעשיים בכדי להבטיח כי 

נהיה חברה המחויבת לאיכות הסביבה.

 "אין דבר טוב
 שלא ניתן להפכו

לטוב יותר".

קיצ'ירו טויודה, מייסד
TOYOTA Motor Corporation, מאי 1939

אנו ב-TOYOTA חותרים תמיד לשיפור בכל מעשינו. יש לנו מילה 
מיוחדת לכך: "קייזן" - שיפור מתמיד. זהו העיקרון המרכזי המנחה 

אותנו בחתירה לאיכות מושלמת.
מחויבותנו לאיכות מניבה יתרונות של ממש, המשפרים את איכות חייך. 
הם מעניקים לך את חוויית הבעלות הטובה ביותר שאפשר, מהרגע

שבו רכשת את הרכב ועד לרגע שבו תמכור אותו. 
תחושת הביטחון שתלווה אותך, בכל פעם שתתיישב במושב הנהג

של TOYOTA ותתניע את רכבך, נובעת מהידיעה כי מכוניתך תוכננה 
ופותחה בהתאם לתקני האיכות, הבטיחות והאמינות הגבוהים ביותר.

כי עבור TOYOTA, איכות זו לא רק הבטחה, זו דרך חיים.

:2012 ,J.D. Power
 TOYOTA - ממותגי

הרכב האמינים!

:2012 ,Consumer Reports
 TOYOTA - מותג הרכב

האמין ביותר! 

מדד המותגים של גלובס, 2013:
 TOYOTA - מותג הרכב

מספר 1 בישראל!
שנה 11 ברציפות 

:2013 ,Interbrand
 TOYOTA - מותג הרכב
הירוק ביותר בעולם!

TOYOTA המוניטין של
האיכות הבלתי מתפשרת של TOYOTA מציבה אותה כמותג הרכב המוביל בארץ ובעולם. יתרה מזאת, חברת TOYOTA העולמית

ומותגי הרכב שלה ממוקמים בצמרת האיכות והאמינות בעולם, בכל הסקרים, התחרויות והתארים.

3



 ה-CAMRY החדשה.
שילוב מושלם של טכנולוגיה, יעילות ויוקרה.

התמונה להמחשה בלבד.

עיצוב 
הגימור המוקפד, האבזור המושקע 

והמרחב הפנימי המרווח מעניקים 
ל-CAMRY החדשה מראה יוקרתי 

ומכובד כפי שרק TOYOTA יכולה להציע.

חדשנות
מצוידת בטכנולוגיית רכב מרשימה 

 ומערכת היברידית מתקדמת,
ל-CAMRY החדשה יש את כל מה 

שצריך בשביל לספק לך חוויית נהיגה 
מרגשת ומלאת עוצמה.

בטיחות וטכנולוגיה
מערכות הבטיחות המתקדמות 
ב-CAMRY החדשה, המיוצרות 

  ,TOYOTA בטכנולוגיה פורצת הדרך של
מעניקות לך חוויית נסיעה בטוחה, חלקה 

ומהנה לכל אורך הדרך.

חוויית נהיגה מושלמת
בזכות הסטנדרטים הגבוהים לפיהם היא 
תוכננה, ה-CAMRY החדשה מעניקה לך 
חוויית נהיגה איכותית ויוקרתית יותר מאי 

פעם, בכל דרך שתבחר.
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התמונות להמחשה בלבד. נתוני צריכת הדלק הינם נתוני נסיעה משולבת, עפ"י בדיקות היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה.

HYBRID

200
הספק משולב

כוחות סוס
20.4

צריכת דלק

ק"מ/ליטר
38.6

מ-0 ל-100 קמ"ש

שניות

דרגת זיהום אוויר

9.1
שניות

מ-0 ל-100 קמ"ש

14.3
ק"מ/ליטר

צריכת דלק

178
כוחות סוס

הספק

בנזין
דרגת זיהום אוויר

פורצת מחסומים. בשקט.
 ה-CAMRY החדשה שומרת עליך מחובר לכביש, ומעניקה לך חוויית נהיגה עוצמתית, יוקרתית והכל בנוחות ושקט 

 חסרי תקדים. אתה מוזמן לבחור את חוויית הנסיעה שלך, בין אם היא עם מנוע בנזין 2.5 ליטר מתקדם, חזק וחסכוני 
 .Hybrid Synergy Drive ® לבין מערכת ההנעה ההיברידית המתקדמת מסוגה בעולם בטכנולוגיית ,Valvematic Dual VVT-i בטכנולוגיית

בכל דרך שתבחר, ההנאה – מובטחת.
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התמונות להמחשה בלבד.

אלגנטית, מרווחת, יעילה - במיוחד בשבילך.
ב-CAMRY החדשה הושקעה מחשבה רבה בעיצוב והנדסת המרחב הפנימי כדי שתתאים לך במיוחד. החל משימת דגש על רציפות החלקים השונים לתחושת זרימה 
ומרחב, דרך מזעור רעשים חיצוניים באמצעות טכנולוגיות סופגות רעש, ועד מרחב ישיבה מפנק ליושבים מאחור המתאפשר באמצעות עיצובם הייחודי של המושבים 

הקדמיים והרצפה השטוחה שמאחור. כל זאת במטרה לפתוח את תא הנוסעים ולאפשר ל-5 הנוסעים בו תחושת מרחב וחוויית נסיעה נוחה, מרווחת ונעימה. איכות החומרים 
ב-CAMRY החדשה גם היא ברמה הגבוהה ביותר, עם דיפונים מהודרים בגוון עץ משולבים ניקל בקונסולה המרכזית ובדלתות, ריפודי עור איכותיים שנבחרו בקפידה ותפירה 

אקסקלוסיבית, המחזקים את הנראות האלגנטית והיוקרתית של תא הנוסעים.
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התמונות להמחשה בלבד.

CAMRY HYBRID. חכמה. חזקה. מעוצבת.
ל-CAMRY HYBRID יש במה להתגאות. הודות למנוע הבנזין בנפח 2.5 ליטר, היא מתאפיינת בכוח מוגבר ונתוני 
צריכת דלק מרשימים. בנוסף, היא מאובזרת בגרסה החדשה והמתקדמת ביותר של מערכת ההנעה ההיברידית 
בטכנולוגיית ® Hybrid Synergy Drive של TOYOTA, המאפשרת הספק משולב של עד 200 כוחות סוס, וביצועים 

סביבתיים יוצאי דופן. 

ECO-ו EV כפתורי בחירת מצב
מצב נהיגה EV מכניס לפעולה את המנוע החשמלי. 

CO2 במצב זה הרכב אינו צורך דלק, אינו פולט
ומתאים לנהיגה איטית בפקקים או לעמידה במקום. 

 מצב נהיגה ECO מתאים לנסיעה יומיומית רגילה
בדגש על חסכון בדלק.

מערכת התנעה חכמה
כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח,

על ידי זיהוי אוטומטי של השלט.

)ECO Drive( מחוון תצרוכת הדלק 
מספק לך את המשוב לו אתה זקוק על מנת לנהוג בצורה יעילה ומסייע לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר.
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התמונות להמחשה בלבד.

התמונה להמחשה בלבד.

בטיחות מעל הכל.
ה-CAMRY החדשה שומרת עליך ועל מה שהכי יקר וחשוב לך, היא מצוידת במערכות הבטיחות 

המתקדמות בעולם, ומעניקה הגנה מרבית לנוסעים ברכב. אמצעי הבטיחות האקטיביים והפאסיביים 
ב-CAMRY החדשה מגבירים את יכולת השליטה ברכב בתנאי נסיעה ומזג אוויר שונים.

10 כריות אוויר

NHTSA - תקן הבטיחות האמריקני 
NHTSA, גוף הפועל תחת משרד התחבורה האמריקני ומעריך ביצועי בטיחות של מכוניות חדשות, 

 TOYOTA 5 כוכבי בטיחות. הוכחה נוספת למסירותה של CAMRY-העניק במבחני הריסוק ל 
לבטיחות והגנה על הנהגים, הנוסעים והולכי הרגל כאחד. 

SRS 10 כריות אוויר
ה-CAMRY החדשה מצוידת ב-10 כריות אוויר לנהג ולנוסעים. מערכת כריות האוויר מצוידת בחיישן 

נוכחות ובחיישן קצב התנגשות המבטיחים הפעלה אופטימלית של הכריות במקרה הצורך. המערכת 
כוללת: 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר לברכי הנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר 
צידיות למושבים הקדמיים, 2 כריות אוויר צידיות למושבים האחוריים ו-2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים 

מלפנים ומאחור.

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה
 מערכת ABS מסייעת לשמור על השליטה ברכב בזמן בלימת חירום, תוך וויסות עוצמת הבלימה, 

לשיפור אחיזת הכביש. מערכת EBD משלימה את הפעולה באמצעות חלוקת כוח הבלימה בין הגלגלים.
יחד, שתי המערכות מונעות נעילה של הגלגלים ומסייעות בשמירת השליטה ברכב בעת בלימה חריפה.

 )VSC( מערכת בקרת יציבות רכב
מערכת חכמה היודעת לזהות סכנת החלקה או איבוד שליטה, ונועדה לייצב את המכונית 

 ולהמשיך בנסיעה בטוחה. המערכת מפעילה באופן מבוקר את הבלם בכל גלגל בנפרד,
לפי הצורך, ושולטת על תפוקת המנוע כדי לעזור לשמור על היציבות ולמנוע החלקה בפניות 

חדות או בנהיגה בכבישים חלקים.

)TRC( מערכת בקרת אחיזת כביש
במצבים בהם מאיצים מהר מדי והגלגלים מאבדים אחיזה ומתחילים להסתובב במקום )להסתחרר(, 

 המערכת מפחיתה מיד את כוח המנוע עד לרמה בה מושגת מחדש אחיזת כביש מיטבית. 

)BA( מערכת סיוע בבלימה
 מערכת ה-BA תומכת אוטומטית בבלימת חירום, כאשר דוושת הבלם נלחצת במהירות אך 

 בעוצמה לא מספקת. המערכת פועלת על ידי מדידת מהירות ועוצמת הדריכה על דוושת הבלם, 
ובהתאם לצורך מגבירה את כוח הבלימה.

)SST( מערכת עצירה חכמה
 במקרים בהם דוושת הבלם נלחצת בחוזקה, מערכת ה-SST מפחיתה מיד את כוח המנוע ובכך 
 מסייעת בהבאת הרכב לעצירה מלאה. המערכת מתוכננת לפעול כך גם במקרים בהם דוושת 

ההאצה לחוצה לגמרי.

)TPMS( מערכת בקרת לחץ אוויר בגלגלים
Tire Pressure Monitoring System - מערכת שמודדת את תקינות לחץ האוויר בחמשת גלגלי הרכב, 

ומתריעה על כל ערך חריג. המערכת מאפשרת בראש ובראשונה שמירה על הבטיחות אך גם על 
אורך חיי הצמיגים ותורמת להפחתת תצרוכת הדלק.
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התמונות להמחשה בלבד.

מפרט טכני
CAMRY CAMRY HYBRIDמנוע
2AR-FE2AR-FXEדגם 

סוג מנוע
טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים

ומערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים 
משתנה כפול חכם

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים
 VVT-i ומערכת

24942494נפח )סמ"ק(
178/6000156/5700הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

200❍הספק מרבי משולב )כ"ס(
23.56/410021.62/4500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

90.0x98.090.0x98.0קדח X מהלך )מ"מ(
10.4:112.5:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבאלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבהצתה

מנוע חשמלי
MG2❍דגם 

650❍מתח  
141❍הספק מרבי )כ"ס(

27.53❍מומנט מרבי )קג"מ(
MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
244.8V❍מתח 

ניקל מטאל❍סוג מצבר

מצבר עזר
12V12Vמתח 

5557קיבולת )אמפר X שעה(

צמיגים
215/55R17-93V215/55R17-93Vמידה

מערכת דלק
6464קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתאוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי 
מסרק ומוט משונןמסרק ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSחשמלית EPSהגברת כוח להגה

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים

דיסקדיסקאחוריים
תוף משולב בדיסק בלימה אחוריתוף משולב בדיסק בלימה אחוריבלם חניה

CAMRYCAMRY HYBRIDמתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
מקפרסוןמקפרסוןאחוריים

CAMRY HYBRID

CAMRY

1575 מ"מ

955 מ"מ

956 מ"מ

1575 מ"מ

2775 מ"מ

2775 מ"מ

1565 מ"מ

1075 מ"מ

1074 מ"מ

1565 מ"מ

1470 מ"מ
1470 מ"מ

1820 מ"מ

1820 מ"מ

4805 מ"מ

4805 מ"מ

1820 מ"מ

1820 מ"מ

סטנדרט ● לא קיים ❍

מידות ומשקלים
48054805אורך כללי )מ"מ(
18201820רוחב כללי )מ"מ(
14701470גובה כללי )מ"מ(

27752775רוחק סרנים )מ"מ(
15751575מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
15651565מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

14591561משקל עצמי )ק"ג(
500/750300כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

154153מרווח גחון )מ"מ(
436370נפח תא מטען )ליטר(

ביצועים
12.221.3צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

17.919.6                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
14.320.4                   משולבת )ק"מ/ליטר(

13599פליטת CO2 משולבת )גרם/ק"מ(
9.18.6תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

180180מהירות מרבית )קמ"ש(
11.211.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

* הנתונים הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה המבוססים על נתוני התקינה האמריקאית,   
  אשר הומרו לשיטה האירופאית המקובלת בארץ ואינם משקפים צריכה בפועל. 

היברידיתאוטומטית 6+1תיבת הילוכים - יחסי העברה
)e-CVT(

3.300הילוך ראשון
1.900הילוך שני

1.420הילוך שלישי
חשמלית רציפה1.000הילוך רביעי

0.713הילוך חמישי
0.608הילוך שישי
4.148הילוך אחורי

3.6343.542יחס העברה סופי
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CAMRY CAMRY HYBRIDעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב, עם הפשרה ופנסי איתות

●●גריל קדמי בגימור ניקל

●●מסגרות ניקל דקורטיביות לחלונות

●●פסי קישוט ניקל לצידי הרכב

Xenon פנסי תאורה קדמיים עם נורות●●

●●פנסי ערפל קדמיים בעיטור כרום

●●פנס בלם אחורי עילי

●●שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות

●●מצלמה אחורית

●●מערכת כניסה חכמה )Smart Entry( בדלתות קדמיות ודלת תא מטען

●●מגבים קדמיים עם מתז והשהייה

●●חיישני חניה אחוריים עם אפשרות ניתוק

●●חיישני חניה קדמיים עם אפשרות ניתוק

●●מפשיר אדים קדמי ואחורי

●●חישוקי סגסוגת קלה

●●גלגל חלופי קטן

)Sunroof( חלון שמש חשמלי●●

●●סופית אגזוז ניקל

בטיחות
10 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר לברכי הנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות למושבים הקדמיים
2 כריות אוויר צידיות למושבים האחוריים

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור

●●

●●מערכת ניתוק אוטומטית של כריות האוויר לנוסע ליד הנהג, על פי משקל

●●מערכת VSC - בקרת יציבות

●●מערכת ABS ל-4 גלגלים

●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●מערכת TRC - בקרת משיכה

●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●●מערכת SST - עצירה חכמה

)TPMS( נורית חיווי לניתור לחץ אוויר בצמיגים●●

●●נקודות עיגון למושבי LATCH במושבים אחוריים

●●מושבים קדמיים עם מנגנון WIL, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט “צליפת שוט“

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות בגובה עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, נורית חיווי 
●●וזמזם התראה

●●נעילת ביטחון לדלתות )מנגנון ילדים(

●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●קורות פלדה כפולות בדלתות

CAMRY CAMRY HYBRIDתאי אחסון
●●תא אחסון במשענת יד קדמית

●●תא אחסון קטן עם שקע 12Vבמשענת יד קדמית

●●תא אחסון עם שקע 12Vוחיבור USB ו- AUX בקונסולה מרכזית 

●●תא אחסון קטן למטבעות לצד ההגה

●●תא אחסון עליון למשקפיים

●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●תא כפפות עם נעילה ותאורה

●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●●מתקן לשתי כוסות מלפנים

●●משענת יד מרכזית לנוסעים מאחור עם מתקן לכוסות

●●כיסים בגב מושבים קדמיים

●●תא מטען מרופד ומבודד עם תאורה - ופתיחה חשמלית מהשלט

❍●אפשרות גישה מתא הנוסעים לתא המטען

עיצוב ואביזרים פנימיים
,iGO חליפי( בהתקנה מקומית הכוללת: מערכת ניווט( FLY  Audio מערכת מולטימדיה 

iPod-ו USB ,AUX חיבור ,Bluetooth דיבורית ,MP3 הקורא קבצי CD נגן ,DVD ,8" מסך מגע●●

●●10 רמקולים

●●אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth וצג נתוני נסיעה

)Cruise Control( בקרת שיוט●●

●●חיישן אורות - הדלקה אוטומטית של אורות דרך בהתאם לעוצמת האור החיצונית

●●הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

●●4 חלונות חשמל

●●אפשרות לפתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת

●●נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי )כולל פתיחת תא מטען(

 מערכת התנעה חכמה )keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח,
●●על ידי זיהוי אוטומטי של השלט

●●2 מפתחות שלט - )Keyless( לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתח 

●❍כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע החשמלי בלבד עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●❍כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

 מערכת מיזוג אוויר מקורית עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע לצידו, 
●●עם פתחי מיזוג אחוריים

●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו, עם אפשרות הארכה

●●מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור, עם מצפן דיגיטלי

●●תאורה פנימית מלפנים ומאחור

●●תאורת דלתות קדמיות

●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לנהג ולנוסע לצידו 

מיגון
●●אימובילייזר מקורי

מפרט אבזור

סטנדרט ● לא קיים ❍
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CAMRY CAMRY HYBRIDעיצוב ואביזרים פנימיים
●●מושב נהג ומושב נוסע קדמי מתכווננים חשמלית

●●כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג 

❍●מושב אחורי מתפצל ומתקפל )60/40(, ללא צורך בניתוק משענות ראש 

 דיפונים דמויי עץ יוקרתיים בגוון אפור ובשילוב ניקל בקונסולה מרכזית 
●❍ובדלתות קדמיות ואחוריות

 דיפונים דמויי עץ יוקרתיים בגוון מהגוני ובשילוב ניקל בקונסולה מרכזית 
❍●ובדלתות קדמיות ואחוריות

●●ציפוי הגה מעור 

●●ידית הילוכים מעוצבת בגימור דמוי עץ משולב ניקל 

❍●ריפודי עור איכותיים 

●❍ריפודי עור איכותיים בשילוב בד מהודר 

●●חימום מושבים קדמיים 

●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור 

●●מכסה דלק נפתח מתא הנהג 

 אפשרת פתיחת תא מטען משלט מקורי, מכפתור על גבי תא המטען 
●●ומידית בתא הנהג 

●●מאפרה

●●אנטנה פנימית בשמשה אחורית 

●●סט שטיחים קדמי ואחורי מקורי

CAMRYCAMRY HYBRIDצג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
טמפ' חיצונית, טווח שיוט, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מהירות ממוצעת, מרחק נסיעה 

בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, תצוגת מצב דלתות, שעון חום 
מנוע דיגיטלי

כולל תצוגה היברידית●

●●שעון דיגיטלי בקונסולה מרכזית  

סטנדרט ● לא קיים ❍

התמונות להמחשה בלבד.
1F7 כסוף מטאלי 1G3 5אפור כהה מטאליB2 שמפניה מטאלי לבן 040שחור מטאלי 218

מפרט אבזור
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ה-CAMRY תעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,
בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף לטויוטה.

תכנית הטיפולים
ה-CAMRY זקוקה לטיפול ביניים כל 15,000 ק"מ או שנה )המוקדם מביניהם(. 

טיפול ראשי כל 30,000 ק"מ או שנתיים )המוקדם מביניהם(.

 

TOYOTA איכות השירות של
 בסוכנויות המשנה של TOYOTA, הפרוסות ברחבי הארץ, תקבל שירות
 ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו

עפ"י הנחיות היצרן. כך תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.

 TOYOTA האחריות של
האחריות ל-CAMRY שלך ניתנת על פי תנאי האחריות המפורטים בחוברת 

 "אחריות ואחזקה". ל-CAMRY ניתנת אחריות לתיקון כל חלקיה המקוריים
למשך תקופה של שנתיים, ללא הגבלת מרחק נסיעה, ולמשך שנה נוספת 

 )שלישית( או עד 100,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם.
הרכיבים ההיברידיים )מצבר מתח גבוה, יחידת בקרת מצבר, יחידת בקרת 

 המערכת ההיברידית, ממיר מתחים( מכוסים באחריות ל-5 שנים
או 100,000ק"מ, המוקדם מביניהם.

בדרכים
24/7

לקבלת השירות חייג:

100%
חלפים מקוריים, לבטיחות שלך

חלקי חילוף מקוריים
 ה-CAMRY מתוכננת כך שעלות האחזקה תהיה נמוכה ככל האפשר.

 מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י מפרט מחמיר ומדויק
 של היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב. כך תבטיח לעצמך שרכבך ישרת

אותך באמינות ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך שנים רבות.
 חברת TOYOTA מעניקה אחריות לשנה מלאה לכל חלק מקורי אשר

יותקן ברכבך, ללא הגבלת ק"מ.

שירותי דרכים 
שירות TOYOTA בדרכים 24/7 נותן מענה אישי וסיוע מיידי בשעת הצורך, 

24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל רחבי הארץ.
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TOYOTA למען סביבה ירוקה יותר.
 "יוניון מוטורס", יבואנית בלעדית של רכבי TOYOTA בישראל, היא יבואנית הרכב הראשונה בארץ המוסמכת על ידי

מכון התקנים הישראלי לתקן מערכות ניהול סביבתי ISO14001:2004, יחד עם כל סוכנויות המשנה של TOYOTA בישראל.
 תו תקן זה מחייב את החברה לקיים ולפתח מדיניות סביבתית, הכוללת בין היתר ניטור והפחתה בצריכת האנרגיה,

מיחזור והעלאת המודעות לסביבה בתוך החברה והקהילה.

95%CAMRY-מרכיבי ה
ניתנים לשימוש חוזר

אנו ב-TOYOTA מתכננים ומייצרים את הרכבים שלנו
עפ"י שלושה עקרונות: שימוש חוזר, מיחזור והפחתה.

95% מהחלקים המרכיבים את ה-CAMRY ניתנים לשימוש 
חוזר ולשיחזור. 100% מהחומרים מקודדים, וארבע מתכות 

.2000/53/EC כבדות הוסרו לחלוטין בהתאם להוראה

 5דרכים לחסוך
בצריכת הדלק:

 5. טפל ברכב עפ"י 
הוראות היצרן.

3. שלב מספר סידורים יחד. 
נסיעה אחת לאותו מרחק, 

צורכת פחות דלק.

2. תכנן את מסלול הנסיעה 
מראש וקצר את הדרך.

4. בדוק לחץ אוויר 
בצמיגים. אם הוא נמוך מדי, 

צריכת הדלק תעלה.

1. הוצא חפצים מיותרים 
וכבדים ואל תעמיס על 

משקל הרכב.
Kg

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
CAMRY 
HYBRIDדרגה 5.13בינעירוני4.7עירוני
CAMRYדרגה 5.56בינעירוני8.2עירוני

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

פרסום זה הוא בינלאומי ולכן יתכן שהצילומים או ההסברים אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטים, ציוד ואביזרים האפשריים בכל ארץ וארץ, בין אם כציוד סטנדרטי או כהזמנה. 
כמו כן, יתכן שתכונות מסוימות הושמטו. לכן, פנה תמיד אל נציג המכירות והתייעץ עימו לגבי הפרטים השונים. חברת "יוניון מוטורס", יבואנית TOYOTA בישראל, שומרת לעצמה 
את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. האביזרים הנראים בפרסום זה הם מקוריים של TOYOTA וחלקם ניתנים לרכישה תמורת 

תוספת תשלום. כל הנתונים המתייחסים לביצועי הרכב לקוחים מתחשיבים של חברת TOYOTA המבוססים על מכוניות מייצור שוטף. ט.ל.ח.      
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 לרשותך סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ.
www.toyota.co.il לסוכנות המשנה הקרובה אליך, חייג:  או היכנס לאתר האינטרנט
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