
Аксесуари

Дефлектор капота 

Килимок багажного вiддiлення Вертикальна сiтка крiплення вантажу 

Проекцiя логотипа «Саmrу» Накладки порогiв з iлюмiнацiєю Гумовi килимки салона, чорнi 

Легкосплавнi диски 16" Легкосплавнi диски 17" Захисна накладка заднього бампера 

Легкосплавнi диски 18" 

БризковикиДефлектор вiкон 
з хромованим окантуванням 

Toyota Camry

Виробник та Дистриб'ютор залишають за собою право без попереднього повiдомлення вносити змiни до технiчних характеристик 
та перелiку обладнання автомобiлiв пiд час їх адаптацii до мiсцевих умов експлуатацiї, а також у процесi вдосконалення моделей.

Примiтка: представлений у буклетi автомобiль, його технiчнi характеристики та характеристики оригiнальних аксесуарiв можуть
змiнюватися залежно вiд наявних у Вашому peгioнi моделей та обладнання. Колiр кузова може вiдрiзнятися вiд кольору на фотографiях 
у цьому каталозi. 

Щоб отримати додаткову iнформацiю, будь ласка, завiтайте на наш веб-сайт: www.toyota.ua або зв'яжiться з найближчим офiцiйним 
Дилером Toyota. 

www.toyota.ua

www.toyota.ua

Вся iнформацiя, представлена у цьому матерiалi, є точною та дiйсною станом на дату публiкацii 05.10.2020. Імпортер автомобiлiв Тоуоtа залишає за собою 
право вносити змiни до інформацiї, наведеної в цьому матеріалi, без попереднього повiдомлення. Зовнiшнiй вигляд автомобіля та його складових може 
відрiзнятися вiд зображених у цьому матерiалi. Жодну частину цього матерiалу не може бути вiдтворено у будь-який спосiб без попереднього 
письмового дозволу правовласника. Зазначенi в цьому матерiалi назви комплектацiй є суто умовними та використовуються виключно заради зручностi 
в розподiлi наборiв параметрiв автомобiля. Такi назви можуть вiдрiзнятися або бути вiдсутнiми в iнших документах або матерiалах, якi стосуються 
автомобiля, що жодним чином не впливає на повноту, точнiсть чи достовiрнiсть поданої iнформацii. 

На оригiнальнi аксесуари Toyota, що встановленi пiд час передпродажної пiдготовки автомобiля у Дистриб'ютора або пiд час передпродажного сервiсу 
у Дилера до продажу кiнцевому покупцевi, поширюється базова гарантiя строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробiгу, залежно вiд того, яка з умов 
настане ранiше. Термiн починається з дати продажу (дати видачi) автомобiля першому власнику, яка фiксується в сервiснiй кннжцi «Сервiс та Гарантiя». 

У разi придбання та встановлення оригiнального аксесуара впродовж дiї гарантiйного термiну експлуатацiї автомобiля дiя гарантiї на такий оригiнальний 
аксесуар визначається залишковим строком гарантiї на автомобiль, але не менше нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати встановлення. На оригiнальнi 
аксесуари, придбанi та встановленi у Дилера по завершеннi гарантiйного термiну експлуатацiї автомобiля, гарантiя дiйсна впродовж 12 (дванадцяти) 
мiсяцiв без обмеження пробiгу з дати встановлення на автомобiль, яка фiксується в книжцi «Сервiс та Гарантiя». 



1 555
2 030

1 720
2 100

60

переднiй

EURO 6

12,5
6,4
8,7

 

220
6,9

285
146
197

Трансмісія

Динамічні показники

Витрата пального1

Викиди CO²
1

Кермове управління 

Гальмівна система

Підвіска

Маса

Габаритні розміри

Міський цикл (л/100 км)
Заміський цикл (л/100 км)

Комбінований цикл (л/100 км)
Місткість паливного бака (л)

11,5 
6,4 
8,3 

 

Тип пiдсилювача 
Кiлькiсть обертiв керма (від упору до упору)

Мiнiмальний радiус розвороту за колесами (м) 
Мiнiмальний paдiyc развороту за кузовом (м)

Міський цикл (г/100 км)
Заміський цикл (г/100 км)

Комбінований цикл (г/100 км)

Передні гальма
Задні гальма

Тип стоянкового гальма

Тип 
Тип приводу

Максимальна швидкiсть (км/год)
Прискорення 0-100 км/год (сек.) 

Передня
Задня

Споряджена маса (кг)
Максимальна допустима маса (кг)

Кліренс (мм)
Об’єм багажного відділення2 (л)

155
493 /4693

210 
9,7

260 
145 
187

електропiдсилювач 
2,7 (з шинами R17) / 2,6 (з шинами R18) 
5,7 (з шинами R17) / 5,8 (з шинами R18) 
6,1 (з шинами R17) / 6,2 (з шинами R18)

вентильованi диски
суцiльнi диски

електромеханiчнi гальма

незалежна, пружинна зi стiйками МакФерсон та стабiлiзатором поперечної стiйкостi 
незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабiлiзатором поперечної стiйкостi

Модель

Тип 

Рабочий об'єм (см3) 
Максимальна потужнiсть (кВт (к.с.) при об./хв.) 

Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) 
Стандарт токсинчностi вихлопу 

2.5 Dual VVТ-i

бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVТ-i 

2 494 
133 (181) / 6 000

231 / 4 100 

1 ― зазначені показники витрати пального та викидів СО₂ розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано 
в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених
та визначаються лише експериментальним шляхом. 
² ―  розраховано за методом VDA.
³ ―   для авто у комплектації Premium.      

2 825 мм
4 885 мм

1 840 мм

1 
45

5 
м

м

1 590 / 1 580³ мм

1 085 мм 975 мм

1 610 / 1 600³ мм
1 840 мм

Comfort Elegance Prestige Premium

1 — комбінація з натуральної та синтетичної шкіри.
2 — тільки для 3.5 D-4S

Умовні позначення: «    » — стандартне обладнання
«     » — обладнання відсутнє в комплектації
«    » — опціональне обладнання

—

Комплектація
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць

Екстер’єр
Чорна глянцева нижня решітка радіатора
Сіра глянцева нижня решітка радіатора
Глянцеві вставки центральної стійки
Ручки дверей з хромованим оздобленням

Освітлення та оглядовість

легкосплавні, шини 215/55 R17
легкосплавні, шини 235/45 R18

Колісні диски:

Повнорозмірне запасне колесо

Освітлення
Світлодіодні фари головного світла
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла 
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла
Датчик освітлення
Світлодіодні вогні денного світла
Світлодіодні передні вказівники повороту та задні ліхтарі
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали
Світлодіодні передні протитуманні фари
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар
Обзорність
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору
Стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
Електроcклопідйомники передніх та задніх вікон
Склоочисники з сенсором дощу
Дзеркала заднього огляду
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з автотаймером
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення

Оздоблення салону
Оздоблення сидінь тканиною
Оздоблення сидінь шкірою¹ з перфорацією 
Оздоблення дверних карт тканиною
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою
Кермо, оздоблене шкірою
Ручка селектора КПП, оздоблена шкірою
Декор панелі приладів та центральної консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь «Тигрове око»
Фонова ілюмінація центральної консолі
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира 
Індивідуальні світлодіодні лампи освітлення (2 спереду і 2 ззаду)
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира з підсвічуванням
Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками

2Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками та іллюмінацією
2Лампи освітлення отвору передніх дверей з проекцією логотипа "Camry"

Інтер’єр

3.5 D-4S, 8 A/T, 4-дв. седан, 5 місць

—

Умовні позначення:
«    » — стандартне обладнання
«     » — обладнання відсутнє в комплектації

Комплектація Comfort Elegance Prestige Premium

Система кондиціонування
Клімат-контроль із незалежним регулюванням температури зон (водій/пасажир)
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
Іонізатор повітря nanoe 
Інформаційні пристрої

2-й ряд сидінь:
підлокітник з підстаканниками

багатофункціональний підлокітник
шторка заднього скла з електричним приводом та 2 бокові з ручним

Smart Entry and Start ― система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна 
Кнопка запуску двигуна «Start»

Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками 

2-й ряд сидінь:

механічне регулювання положення
механічне регулювання сидіння водія за висотою

електрорегулювання положення
електрорегулювання сидіння водія за висотою

електрорегулювання сидіння пасажира за висотою
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія

підігрів бокових сидінь 
складані спинки в пропорції 40:60

спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40

Комфорт
Електропідсилювач керма
Мультифункціональне кермо:

регулювання за висотою та глибиною
електропривод регулювання

Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) 
Круїз-контроль
Сенсори паркування кутові передні та задні (4 шт.)
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками 

Передні сидіння:
підігрів з регулюванням інтенсивності

вентиляція з регулюванням інтенсивності

центральний підлокітник із відсіком для речей
кишені в спинках сидінь

електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира

бензиновий V6 / 24-клапанний, Dual VVT-iW 
(впуск - VVT-iW / випуск - VVT-i)

3 456
222 (302) / 6 600

356 / 4 700

3.5 D-4S

Кліренс та об’єм баrажноrо вiдділення

Двигун

6-ступенева автоматична 8-ступенева автоматична

Технічні характеристики 

Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
PCS ― cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
RSA ― система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
LDA ― cистема сповіщення про з'їзд зі смуги руху
ACC ― круїз-контроль із функцією підтримки безпечної дистанції з автомобілем, що їде попереду 
AHB ― автоматичне дальнє світло
Система контролю та інформування про втому водія

Протиугінні засоби
Імобілайзер
Сигналізація
Центральний замок з дистанційним керуванням

Інтелектуальні системи безпеки

Кольори кузова

Засоби активної безпеки
ABS + BA + EBD ― антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні 
та електронною системою розподілу гальмівного зусилля
TRC ― протибуксувальна система
VSC ― система стабілізації автомобіля
НАС ― система допомоги старту на підйомі
TPMS ― система моніторингу тиску в шинах

для колін водія
бокові для водія та переднього пасажира

захисні бокові шторки передні та задні

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім ременя безпеки для середнього пасажира другого ряду сидінь)

візуальне та звукове попередження про непристебнутий ремінь безпеки водія

Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

Ремені безпеки:

Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду
Замок, що попереджає відчинення дітьми задніх дверей зсередини 

Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0" на панелі приладів
Індикатор мінімального рівня рідини омивача
Мультимедійне обладнання

 
дисплеєм 7.0" та 6 динаміками
Аудіосистема  Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним 
дисплеєм 8.0" та акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером)
Навігаційна система GPS
Система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth
Лінійний вхід AUX та роз'єм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone)
Система бездротової зарядки за протоколом Qi
Розетка 12В для аксесуарів у центральній консолі
2 розетки USB 2,1А в нижній частині центральної консолі для пасажирів другого ряду сидінь

Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним 

фронтальні для водія та переднього пасажира

регулювання за висотою ременів безпеки першого ряду

4X7  Коричневий металік089  Білий перламутр 1F7  Сріблястий металік 218  Чорний металік


