ОНОВЛЕНА
TOYOTA CAMRY
НОВИЙ СТАНДАРТ КЛАСУ

ДИВИСЬ
ВІДЕО

ОБИРАЙТЕ КРАЩЕ

Camry – один з найпопулярніших седанів в історії.
Модель випускається вже понад 40 років. Змінилося
8 поколінь. Продано понад 20 мільйонів автомобілів
у всьому світі.
Такий успіх свідчить про те, що ви можете бути абсолютно
впевненими у своєму виборі. Адже легендарна якість
та надійність Toyota завжди будуть на вашій стороні.

ДИВИСЬ
ВІДЕО

ДЕМОНСТРУЙТЕ СМАК

Зовнішній вигляд оновленої Camry став ще більш
стрімким та агресивним. Передній бампер змінив
форму та разом з радіаторною решіткою нового
дизайну став ще більш виразним та аеродинамічним.
Ефектна решітка, залежно від комплектації, доступна
у чорному та темно-сірому кольорах.
Нові колісні диски додають седану спортивності.
А нові кольори у палітрі Camry – елегантності

ДИВИСЬ
ВІДЕО

ПІДВИЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Головна інновація – повністю новий атмосферний
бензиновий 4-циліндровий мотор Dynamic Force об’ємом
2,5 літра із комбінованим впорскуванням пального,
потужністю 207 к.с. (152 кВт) та крутним моментом у 243 Нм.
Серед його переваг: вражаюча ефективність (ККД один
з кращих у світі), приємне спортивне звучання,
прискорення 0-100 за 8,7 секунди, витрати пального –
6,8 літра у комбінованому циклі.

ДИВИСЬ
ВІДЕО

ПОДОРОЖУЙТЕ БІЗНЕС-КЛАСОМ

Салон оновленої Camry порадує вас вищим рівнем
комфорту та преміальною елегантністю. Серед змін:
новий 9-дюймовий сенсорний дисплей центральної
консолі, нові сидіння з перфорованою шкірою,
нові стильні елементи оздоблення.
Більш швидка мультимедійна система отримала нові
органи керування у вигляді фізичних клавіш та підтримує
Apple CarPlay® і Android Auto™ для інтеграції
з вашим смартфоном.

ДИВИСЬ
НА САЙТІ

ДАРУЙТЕ ЕМОЦІЇ

Оновлена Camry також доступна із бензиновоелектричною гібридною силовою установкою
сумарною потужністю 218 к.с (160 кВт) та витратою
пального у 4,5 літра у комбінованому циклі.
Ви можете рухатись переважно на електриці для більшої
частини щоденних поїздок містом. Та не потребуватимете
додаткової зарядки, оскільки гібридна батарея
заряджається під час гальмування та руху автоматично.

ДИВИСЬ
ВІДЕО

ВІДЧУВАЙТЕ ВПЕВНЕНІСТЬ

Оновлена система безпеки Toyota Safety Sense
є набором технологій допомоги водієві для
забезпечення безпеки у різних дорожніх ситуаціях —
від виявлення потенційних зіткнень до відстеження
дорожніх знаків.
Крім того, оновлена Camry отримала функцію пам’яті
для сидіння водія, бічних дзеркал та керма. А також
комплекс камер кругового огляду (PVM).

