
HYBRID
CENÍK 2019



2

CENY 
Zaváděcí ceny

Seznamte se s cenami (Kč s DPH)
Modelové provedení: 2019 Ceník platí od 1. 1. 2019

4dveřový sedan Comfort Prestige Executive

2.5 Hybrid (218 k) aut. převodovka e-CVT benzin 920 000 950 000 1 050 000

FINANCOVÁNÍ 

Vybírejte z atraktivních finančních produktů
Toyota Garant
Toyota Garant je úvěr, u něhož se lze rozhodnout 
až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení. 
Součástí smlouvy je i pojištění a garance budoucí 
hodnoty vozu.

Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota 

minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný 
rozdíl nad garantovanou cenu můžete použít jako 
akontaci na nové vozidlo Toyota.

• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla 
za výhodných finančních podmínek.

• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

BARVY 

Vyberte si barvu karoserie

040 Bílá – čistá
standardní lak
bez příplatku

3U5 Červená – karmínová
speciální lak
22 500 Kč

218 Černá – klasická
metalický lak
15 000 Kč

089 Bílá – perleťová
perleťový lak
22 500 Kč

1F7 Stříbrná – saténová
metalický lak
15 000 Kč

4X1 Béžová – ocelová
metalický lak
15 000 Kč

4X7 Hnědá – grafitová
metalický lak
15 000 Kč

8W7 Modrá – tmavá
metalický lak
15 000 Kč

Toyota Kredit
Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných 
splátkách a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny. 
Nabízí předčasné splacení i prodloužení. Toyota Kredit je vhodný 
pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Součástí splátek 
je i výhodné pojištění.
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PAKETY 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Přidejte výhodné pakety výbavy

Vyberte si další prvky výbavy na přání

– Vyhřívaná přední sedadla
– Elektrické ovládání předních sedadel v 8 rovinách
– Kožené čalounění

– Systém audio premium JBL s 9 reproduktory
– Head-Up displej
– Třízónová klimatizace
– Elektricky ovládaná roleta zadního okna a manuální ovládání rolety 

zadních bočních oken
– Elektrické ovládání polohování zadních sedadel
– Zadní loketní opěrka s ovládáním rádia, sklápění zadních sedadel, 

regulace teploty a zadní rolety

PAKET BUSINESS 65 000 Kč PAKET VIP 100 000 Kč

k dispozici pro verzi: Comfort k dispozici pro verzi: Executive

Dodatečná výbava dostupná pro verze Comfort Prestige Executive

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) 19 900 Kč

Povinná výbava: sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Prodloužená záruka Toyota Extracare 3 + 2 / 160 000 km 15 500 Kč1 15 500 Kč1 15 500 Kč1

1 Cena již po 18 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem, nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla.
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VÝHODY 

Verze Prestige 2.5 Hybrid (218 k) aut. převodovka

Objevte, proč je právě Toyota Camry skvělou volbou

Toyota Safety Sense
Nejnovější bezpečnostní systémy 
Toyota Safety Sense vám pomohou urychlit 
rozhodování na silnici. Na palubě najdete 
mimo jiné Předkolizní bezpečnostní systém 
s funkcí rozpoznávání chodců, Asistent pro 
jízdu v pruzích s aktivními zásahy do řízení 
nebo Systém čtení dopravních značek.

1

2 3

Hybrid čtvrté generace
Toyota Camry je vozem, jehož řízení 
si zamilujete. Tento sedan je vybaven 
nejmodernějším hybridním pohonem. 
Pod dlouhou a elegantní kapotou se ukrývá 
spalovací motor 2,5 litru s pozoruhodným 
výkonem 218 koní, nabízející hladké, 
tiché a úsporné cestování.

Camry se vším, co potřebujete
Ve výbavovém stupni Prestige najdete 
multimediální systém Toyota Touch® 2 s 8" 
dotykovou obrazovkou, zadní parkovací 
kamerou a navigací Go, automatickou 
dvouzónovou klimatizaci s technologií 
čištění a zvlhčování vzduchu Nanoe, 
adaptivní tempomat a LED světlomety. 
To vše zaručí, že každá cesta bude pro 
vás potěšením.

Máte zájem o tuto verzi? 
Obraťte se prosím 
na svého prodejce.

Pokud hledáte něco jiného, 
seznamte se s dalšími verzemi 

a vyberte si takovou Camry, 
která vám bude dokonale vyhovovat.

Sestavte si svůj vlastní
vůz a odhalte další důvody,

proč s Toyotou Camry
nemůžete šlápnout vedle.

DOPORUČENÍ 

Prohlédněte si nejoblíbenější variantu

Cena s DPH:

950 000 Kč

Cena neobsahuje slevy. 
Další podrobnosti vám sdělí prodejce.

Multimediální systém Toyota Touch® 2 s 8" dotykovou obrazovkou

ZA PRVÉ:

ZÁRUKA
– Na každý nový vůz Toyota se vztahuje 

záruka po dobu 3 let /100 tisíc km.
– Na každou novou Toyotu 

je poskytována 12letá záruka 
na ochranu proti prorezavění karoserie.

– U hybridních motorů se na baterie 
vztahuje záruka až 10 roků 
od registrace vozidla.

ZA DRUHÉ:

BEZPEČNOST
– Více jistoty za volantem díky 

systémům aktivní bezpečnosti 
Toyota Safety Sense.

– 7 airbagů již ve standardní výbavě.
– Výbava Executive navíc se Systémem 

sledování mrtvého úhlu a Systémem 
výstrahy na dopravu za vozem.

ZA TŘETÍ:

SPOLEHLIVOST
– Toyota obsazuje nejvyšší příčky 

v mnoha žebříčcích spolehlivosti 
po celém světě.

– Toyota Camry si zachovává vysokou 
zůstatkovou hodnotu – vůz prodáte 
snáze a za lepší cenu.

ZA ČTVRTÉ:

HYBRID
– Úspora paliva, pohodlný a spolehlivý 

díky pohonu s automatickou 
převodovkou ve standardu.

– Rostoucí popularita: více než 
12 milionů hybridů prodaných 
po celém světě a přes 
20 let zkušeností.

ZA PÁTÉ:

ELEGANCE
– Pohodlí za volantem i pro 

cestující vzadu, komfortní řízení, 
ušlechtilé materiály a krásné textury.

– Prostorný interiér s 524 litry 
zavazadlového prostoru.

N
EJ

LE

PŠÍ ZÁKAZNICK
Á

V O L B A
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VÝBAVA 
Předběžné výbavy

Porovnání jednotlivých stupňů výbavy

Bezpečnost Comfort Prestige Executive
ABS + EBD + BA
VSC + TRC
Elektronická parkovací brzda
Systém sledování tlaku v pneumatikách
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (krajní zadní sedadla)
Airbagy přední a boční (řidič + spolujezdec)
Boční hlavové airbagy (řidič + spolujezdec)
Airbag kolenní (řidič)
Vypínač airbagu spolujezdce
Signalizace nezapnutých pásů na předních sedadlech
LED světla pro denní svícení
Třetí brzdové světlo LED
LED přední světlomety (potkávací LED) –
Bi‑LED přední světlomety – –
Automatická dálková světla (AHB)
LED mlhová světla –
Ostřikovače světlometů
LED zadní brzdová světla a směrovky –
LED zadní směrovky a poziční, brzdová a mlhová světla – –
Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců (PCS+PD)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Upozornění na opuštění jízdního pruhu s aktivními zásahy do řízení (LDA+SC)
Systém monitorování slepého úhlu (BSM) – –
Systém upozornění na dopravu za vozem s aktivním bržděním (RCTAB) – –
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (ACC)
Přepínač jízdních profilů se třemi módy
Dešťový senzor
Senzor šera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – –
Rezervní kolo – – –
Dojezdové rezervní kolo 

Pohodlí Comfort Prestige Executive
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Imobilizér
12V zásuvka vpředu
Nastavení volantu ve dvou rovinách
Elektrické ovládání volantu ve dvou rovinách – –
Palubní počítač
Posilovač řízení
Centrální zamykání řízené dálkovým ovladačem
Vzdálené otevírání kufru dálkovým ovladačem
Startování tlačítkem
Smart Entry & Start (bezklíčové otevírání a startování automobilu)
Světlomety se systémem zpožděného zhasnutí světel po opuštění vozu (Follow Me Home)
Automatická dvouzónová klimatizace s technologií čištění a zvlhčování vzduchu Nanoe™
Automatická třízónová klimatizace s technologií čištění a zvlhčování vzduchu Nanoe™ – – VIP
Elektricky ovládaná roleta zadního okna a manuální ovládání rolety zadních bočních oken – – VIP
Barevný TFT 7" displej
Head-up displej – – VIP
Bezdrátová nabíječka na mobilní telefony – –
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Zdobená palubní deska a boky dveří – saténový chrom
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná zadní okna
Přední a zadní parkovací senzory
Přední a zadní parkovací senzory s funkcí rozpoznání překážky (ICS) – –
Osvětlení zrcátek ve slunečních clonách

 Standardně    Výbava na přání   – Není k dispozici
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Design exteriéru Comfort Prestige Executive

17" disky kol z lehkých slitin, pneumatiky 215/55 R17 – –

18" disky kol z lehkých slitin, pneumatiky 235/45 R18 –

Ztmavená zadní skla (Privacy Glass)

Zpětná zrcátka s ukazateli směru

Chromovaná lišta na dolním okraji oken

Lakované kliky a vnější zrcátka

Lakovaná mřížka předního nárazníku – –

Zadní nárazník s difuzorem – –

Sedadla Comfort Prestige Executive

Zadní sedadla členěná v poměru 60:40 sklopná

Elektrické ovládání náklonu opěradla zadních sedadel – – VIP

Sedadlo řidiče s elektrickým ovládáním v 8 rovinách 
(dopředu‑dozadu, nahoru‑dolů, náklon opěradla, úprava bederního úseku)

Sedadlo spolujezdce s elektrickým ovládáním v 8 rovinách (dopředu‑dozadu, nahoru‑dolů, 
náklon opěradla, úprava bederního úseku) Business –

Vyhřívaná přední sedadla Business –

Zadní loketní opěrka s prostorem pro nápoje

Zadní loketní opěrka s ovládáním rádia, sklápění zadních sedadel, regulace teploty a zadní rolety – – VIP

Čalounění sedadel textilní –

Čalounění sedadel kůže (syntetická) Business –

Boky dveří a přední loketní opěrka z kůže (syntetická) Business –

Navigace a multimédia Comfort Prestige Executive

Rádio RDS + CD + MP3 + Bluetooth® + DAB, 6 reproduktorů

Rádio RDS + CD + MP3 + Bluetooth® + DAB, 9 reproduktorů, audio JBL Premium – – VIP

USB a AUX vstupy

Tlačítka na volantu k ovládání audio systému, telefonu, LDA systému, 
adaptivního tempomatu a palubního počítače

Multimediální systém Toyota Touch® 2 se 7" displejem s funkcí Bluetooth® a zadní parkovací kamerou – –

Multimediální systém Toyota Touch® 2 se 8" displejem s funkcí Bluetooth® a zadní parkovací kamerou –

Toyota Touch® 2 s navigací Go (český jazyk)

SPECIFIKACE 

Porovnejte si technické údaje

Kombinovaná spotřeba paliva 2.5 Hybrid 218 k aut. převodovka e-CVT

4dveřový sedan [l/100 km] 4,3–4,4

Emise CO2
4dveřový sedan [g/km] 98–101

Emisní norma EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1] 130 (177)/5 700

Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1] 221/3600–5200

Hybridní pohon
Maximální výkon hybridního systému [kW (k)] 160 (218)

Možnost jízdy pouze na elektřinu Ano – tlačítko EV mode

Zrychlení
0–100 km/h [s] 8,3

Rozměry a hmotnosti
Vnější – délka / šířka / výška [mm] 4885 / 1840 / 1445

Objem zavazadlového prostoru [l] 525
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ODHALTE HISTORII MODELU 

8 generací luxusního sedanu

1. generace (1982–1986) 
Toyota Camry první generace byla kompaktním vozem s pohonem 
předních kol. I přes hranaté tvary karoserie se chlubila velmi dobrým 
koeficientem aerodynamického odporu. Svojí vysokou kvalitou a dobrou 
protihodnotou za investované peníze si Camry během několika málo let 
získala po celém světě uznání.

2. generace (1986–1991) 
Toyota Camry druhé generace se poprvé představila jako sedan, 
ale již krátce poté se na trzích (s výjimkou Japonska) objevilo i kombi. 
Vůz získal nový vzhled s aerodynamičtější karoserií podle vkusu 
amerických motoristů.

3. generace (1991–1997) 
Elegantní karoserie třetí generace narostla na 4,72 m do délky, 
resp. 1,77 m do šířky, a díky své štíhlé siluetě vynikala ještě lepším 
součinitelem aerodynamického odporu. Nová Camry nabídla lepší 
výbavu a výkonné motory. Na vybraných trzích mimo Evropu se kromě 
sedanu střední třídy nabízela i kratší kompaktní verze Toyoty Camry.

4. generace (1997–2001) 
Toyotu Camry čtvrté generace charakterizovala elegantní silueta, 
bohatá výbava a vysoce kvalitní řemeslné zpracování. Interiér nového 
modelu byl prostornější a z jeho provedení čišel moderní charakter. 
V Evropě se vůz nabízel se dvěma různými motory.

5. generace (2001–2006) 
Camry páté generace byla navržena od počátku jako zcela nový vůz. 
Konstrukce vycházela z podvozkové platformy Toyoty Highlander. 
Přední část karoserie byla relativně krátká, což přineslo prostornější 
kabinu – tento konstrukční přístup byl převzat ze segmentu 
kompaktních vozů.

6. generace (2006–2011) 
Toyota Camry šesté generace byla jako první vybavena hybridním pohonem. 
Pod kapotou se nacházel systém HSD druhé generace s benzínovým 
motorem 2AZ-FXE a elektromotorem spřaženým prostřednictvím 
variátorové převodovky e-CVT. Celkový výkon systému činil 190 k. 
Zákazníci mohli volit mezi pohonem samotných předních nebo všech kol.

7. generace (2011–2017) 
Sedmá generace přinesla zcela nový a expresivnější styl. Pod kapotou 
byl opět hybridní pohon s vyšším výkonem a současně nižší spotřebou. 
Podobně jako u předchozí generace se vůz nabízel ve sportovní verzi SE, 
nabízející o něco tužší podvozek, spoiler a pádla řazení pod volantem.

8. generace (současnost) 
Nová Camry je postavena na pokrokové modulární platformě TNGA, 
která spojuje jistotu za volantem a emotivní design s vysoce kvalitním 
provedením a prostorným interiérem. Vůz se chlubí bohatou výbavou, 
systémy aktivní bezpečnosti z paketu Toyota Safety Sense a hybridním 
pohonem čtvrté generace o maximálním výkonu 218 k.



Váš autorizovaný prodejce Toyota

Domluvte si zkušební jízdu 
a objevte další důvody, 
proč si vybrat Toyotu Camry. 
www.toyota.cz

Další informace a právní poznámky
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, 
nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla 
odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, 
použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 1. 2019 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. 
O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. 
návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail 
výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo do ujetí 
100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty hybridního 
pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou 
korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné 
odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů.

Volitelná prodloužená záruka
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.


