CAMRY HYBRID
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EKSEMPEL TIL
E T T E R F Ø LG E L S E
D e n n y e To y o t a C a m r y H y b r i d .
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Y T E L S E R M ØT E R
ELEGANSE
Nye Camr y Hybrid byr på
s t i l o g y t e l s e r.
Nye Camry Hybrid har det hele. Den kombinerer alle
fordelene i en avansert sedan med alle fordelene til en
hybrid fra Toyota. Resultatet er en bil med fantastisk
utseende, enestående komfort og et vell av intuitiv
teknologi - samtidig som den gir en helt spesiell kjøreopplevelse på et nytt og høyere nivå for hybridbiler.
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HYBRID
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HYBRID

ET ENDA HØYERE
HYBRIDNIVÅ
Enestående ytelser som løfter
hybriden til et nytt nivå.
Toyota har laget banebrytende hybridbiler i over 20 år
og nå har vi også sørget for førsteklasses hybridytelser i
den nye Camry Hybrid. Resultatet er en bil som det er en
nytelse å kjøre. Den nye 2,5 liters motoren sørger for en
unik kjøreopplevelse og bidrar til en samlet hybrideffekt
på hele 218 hk. Samtidig er drivstofføkonomien utmerket
og CO2-utslippene lave. Førsteklasses lydisolering sørger
for at vei- og vindstøy holdes ute fra den komfortable
kupeen.
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KJØREEGENSKAPER

EN NY KJØREOPPLEVELSE
B yg g et fo r å t i lf re d s st i l le
b å d e f ø r e r o g p a s s a s j e r e r.
På den nye TNGA-plattformen (Toyota New Global
Architecture) stiller Camry Hybrid med høyt sikkerhetsnivå, utmerkede kjøreegenskaper og intuitiv,
ny teknologi. TNGA sørger for et lavt tyngdepunkt,
et velavstivet karosseri og avansert fjæring med
MacPherson oppheng foran og doble fjærben bak.
Det gir en bemerkelsesverdig veikontakt, høy komfort
og en følelse av kontroll som er en forutsetning for
virkelig kjøreglede. Hver minste detalj er optimalisert,
fra et lavere panser som gir bedre oversikt til et nytt
instrumentpanel som gjør det enkelt å oppfatte viktig
informasjon.
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STYRKE TIL Å LEVERE
I byen og på motorveien.
Hjertet i Camry Hybrid er den helt nye Dynamic Forcemotoren – en 2,5 liters bensinmotor med lav vekt som tar
hybridteknologien til et nytt nivå. Den leverer rikelig kraft
allerede ved lave turtall og utvikler høy effekt i høyere
hastigheter. De dynamiske ytelsene sørger for uanstrengt
akselerasjon. Kombinasjonen av direkte innsprøyting og
ventilinnsprøyting gir en enda bedre kjøreopplevelse.
Dessuten har motoren klasseledende termiske ytelser som
bidrar til den gode drivstofføkonomien.

MOTOR :

2,5 L HYBRID DYNAMIC FORCE E-CVT
Effekt 218 hk
WLTP drivstofforbruk* 5,3–5,5 l/100 km
WLTP CO2-utslipp* 119–125 g/km
Akselerasjon 0 –100 km/t 8,3 sek
e-CVT = elektronisk kontrollert, trinnløs automatisk girkasse
* Blandet kjøring.
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YTELSER
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DESIGN

SLÅENDE UTSEENDE
Camry Hybrid definerer
elegant design.
Camry Hybrid fremstår som en elegant sedan med høy
kvalitet. Den slanke, moderne profilen er forsterket av
nydesignede aluminiumfelger på 17'' eller 18''. Fronten
har en bred grill og stilige LED-lykter. Camry Hybrid har
en helt spesiell utstråling enten du studerer den forfra,
bakfra eller fra siden.
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KO M P R O M I S S LØ S
UTFORMING
En bil som er laget for at alle
skal ha det komfor tabelt.
Kupeen i den nye Camry hybrid kombinerer førsteklasses
håndverk med all den plassen og de praktiske løsningene
du trenger. Det er brukt kvalitetsmaterialer over alt,
og utforming av takhøyden, benplassen og i bredden
i skulderhøyde er rikelig. De langstrakte linjene i
dashbordet forsterker inn-trykket av plass foran og i
utformingen av førerplassen er det lagt vekt på at du skal
finne en ideell kjøreposisjon.
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DESIGN
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DESIGN

Et kontrollpanel i armlenet bak gir baksetepassasjerene tilgang til musikkanlegget, til klimaanlegget
og til å justere seteryggene.

Det store bagasjerommet gir plass til det du må ha med.
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S Ø M L Ø S K O N TA K T
MED VERDEN

Du betjener Cruise Control (fartsholderen)
med knapper på rattet slik at du kan endre
innstillingene uten å ta hendene fra rattet.

Te k n o l o g i s o m g i r e n e n d a
bedre kjøreopplevelse.
Ha det komfortabelt underveis og vær våken
og opplagt når du kommer frem. De mange
teknologiske løsningene er designet for å gjøre
det enda bedre å være fører eller passasjer i Camry
Hybrid. Nyttig informasjon, som kjøreanvisninger
fra navigasjonsanlegget, er sømløst integrert i tre
skjermer slik at du alltid har den informasjonen
du trenger. Lydanlegget fra JBL sørger for en
fantastisk gjengivelse av musikken din og takket være
Bluetooth®, har du full tilgang til telefonene din med
kontaktlister, meldinger og det som skal til for å ha
kontakt med verden omkring deg. En trådløs lader,
sørger for at kompatible telefoner lades enkelt og
raskt, uten kabel – akkurat som bilen.

En nanoe™ iongenerator renser luften i
kupeen, fjerner odør og bakterier.

R E N O G K L A R LY D
Siden bilen er så godt isolert mot støy
utenfra, blir kupeen et ideelt sted hvor
du kan lytte til et avansert prisbelønt
lydanlegg fra JBL.
— Alle 9 høyttalerne er individuelt
tilpasset kupédimensjonene og
overflatematerialene i Camry.

På en 7'' multiinformasjonsdisplay midt
på instrumentpanelet får du opp en rekke
nyttige kjøredata når du er underveis.

— Spesielle høyttalere med full
frekvensgang sørger for en fantastisk
musikkgjengivelse også for
baksetepassasjerene.
— En basshøyttaler med 2'' bred åpning
er plassert i bagasjerommet for god og
kraftfull bassgjengivelse.
— Den innovative Clari-Fi™-teknologien
gjenskaper kvaliteten på musikken og
gir en livaktig lytteopplevelse.
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En 8'' berøringsstyrt skjerm gir tilgang til
musikkanlegget, navigasjonsanlegget og
flere andre funksjoner.

I N N O VAT I V
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F O R B E R E D T PÅ
Å BESK Y T TE
Utstyr t med tanke på det som
kan ligge foran.
Toyota Safety Sense er en rekke avansert teknologier
for førerassistanse som er standardutstyr i den nye
Camry Hybrid. Teknologiene bidrar til sikrere kjøring
og gir trygghet for både deg og dine passasjerer.
Systemet registrerer en rekke forskjellige situasjoner
med potensiell kollisjonsrisiko, det «leser» viktige skilt
langs veien og gjør det enklere å være sjåfør i dagens
travle og krevende trafikk. En blindsonemonitor
overvåker dødvinklene på begge side bak bilen som
ellers er vanskelige å se, og øker sikkerheten når du skifte
kjørefelt og ved forbikjøringer. Parkeringssensorer med
automatisk aktivering av bremsene, gjør det enklere å
parkere bilen, mens en radar varsler om kjøretøy som
nærmer seg for å krysse bak bilen når du skal rygge, og
aktiverer bremsene om nødvendig.
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SIKKERHETSTEKNOLOGIENE
Skiltgjenkjenning
Registrerer og «husker» viktige skilt
langs veien og viser deg informasjon
om f.eks. gjeldende fartsgrenser
på multiinformasjonsdisplayet i
instrumentpanelet.
Kollisjonsvern med
fotgjengergjenkjenning
Systemet oppdager andre kjøretøy
og forgjengere som er i veien. Om det
oppstår risiko for kollisjon, varsles
føreren. Om føreren ikke reagerer i tide,
aktiveres bremsene automatisk.
Adaptiv Cruise Control, alle hastigheter
Sørger for at bilen holder konstant
hastighet uten at du må holde foten på
gasspedalen. Om avstanden til forankjørende blir mindre, reduseres hastigheten
automatisk slik at sikker avstand
opprettholdes.
Automatisk fjernlyskontroll
Registrerer lyktene fra andre kjøretøy og
skifter automatisk mellom nær- og fjernlys
for sikrere mørkekjøring.
Filskiftvarsling med styreassistanse
Ved hjelp av et kamera registreres linjene
langs kjørefeltet og systemet varsler med
lys- og lydsignal om bilen begynner å
bevege seg ut av kjørefeltet. I tillegg sørger
styreservoen for hjelp til å korrigere en
utilsiktet endring av kursen.

SIKKERHET
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CAMRY HYBRID
Ve l g d i n u t s t y r s g ra d .
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UTSTYRSGRADER

Executive
Viktig utstyr
— Lettmetallfelger 215/55 R17 med 9 eiker
— Skinninteriør i sort-Noir eller lys beigeVanilla farge
— Toyota Safety Sense
• Skiltgjenkjenning
• Kollisjonsvern med fotgjengergjenkjenning
• Adaptiv Cruise Control, alle hastigheter
• Automatisk fjernlyskontroll
• Filskiftvarsling med styreassistanse

— Integrated sport driving - 3 nivåer
— Justering av ratt - tilt + teleskop manuell
— Skinntrukket ratt med 3 eiker
— Elektronisk parkeringsbrems
— Bakkestartassistent
— Mørke ruter bak
— Smart entry
— Lakkerte dørhandtak
— Elektrisk bagasjeromslokk
— Regnsensor
— Opplyst innstegssystem
— LED hovedlys med AHB
— Lyktespylere

— LED kjørelys, baklys og skiltlys
— Elektriske sidespeil - innfellbare,
oppvarmet
— Designelementer i tre-design i
dashbord/midtkonsoll
— LED belysning i midtkonsoll
— Automatisk klimaanlegg med 2 soner
— Ion generator - nano e
— Nedfellbare bakseter 60/40
— Justerbare hødestøtter bak
— Koppholder med lokk i midtarmlene bak
— Elektriske seter + korsryggstøtte
— Elektriske høydejusterbare seter
— Varme i seter foran
— 7'' multiinfodisplay
— Varsling for spylervæskenivå
— 7'' skjerm m/ CD og 6 høyttalere
— Parkeringssensor
— Ryggekamera
— E-call
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Skinninteriør i sort-Noir
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Skinninteriør i lys beige-Vanilla

UTSTYRSGRADER

Premium
Viktig utstyr (i tillegg til Executive)
— Lettmetallfelger 235/45 R18 med 20 eiker
— Nedre grill med mørk grå metallic farge
— Elektrisk justering av ratt
— Regnavstøtende sidespeil
— LED - alle lamper
— LED tåkelys
— Elektrokromatisk bakspeil
— Innstegslister med Camry logo
— 8" skjerm
— Tradløs mobiltelefonlader Qi
— Navigasjon
— Intelligente parkeringssensorer
— Filskiftassistent (LCA)
— Blindsonevarsling (BSM)
— Varsling av kryssende trafikk bak bilen med bremsehjelp (RCTAB)
— Designelementer i “Tiger eye” design i dashbord/midtkonsoll

Dashbordinnfelling som gir dybde, farge og glans avhengig av innsynsvinkelen på samme måte som
smykkestenen Tigerøye.
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Platinum
Viktig utstyr (i tillegg til Premium)
— Elektrisk manøvrerbar solgardin i bakvinduet
— Manuelle solskjermer i sidevindu bak
— Automatisk klimaanlegg med 3 soner
— Elektrisk justerbare seterygger på baksetene
(fast seterygg)
— Justerbare hodestøtter bak - 3 stk
— Midtarmelene bak m/koppholder, lokk og
berøringsskjerm
— Head-up display 10,6'' (HUD)
— Førsteklasses lydanlegg fra JBL
med 9 høyttalere
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Nøkkelinformasjon som hastighet og navigasjonsanvisninger projiseres på frontruten i førerens
synsfelt.

UTSTYRSGRADER

Skinninteriør i lys beige-Vanilla

Skinninteriør i sort-Noir
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TILBEHØR
Originalt Toyota tilbehør kan bidra til å
gjøre din Camry Hybrid mer individuell
og personlig.
1. Vindavvisere.
Aerodynamisk formet for å redusere
vindstøy i kupéen når du kjører med åpne
vinduer.
2. Dørbelysning.

T I L V A LG
Sett prikken over i.

Elegant velkomstbelysning med Camry logo
som projiseres på bakken når døren åpnes.
Ved å oppgradere bilens originale dørlys,
får du en stilig og nyttig dørlampe som gir
enklere adgang til bilen i mørket og lyser
opp når du er kommet frem.
Monteres i stedet for bildørens originale
lys. Ingen boring av hull eller forandring av
ledningsnett er nødvendig.
3. Støtfangerbeskytter.
Elegant beskyttelseplate som ser bra ut
og fremhever det eksklusive utseende,
samtidig som den beskytter støtfangeren
og lakkflatene mot skraper og riper når du
laster inn og ut av bagasjerommet.
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TILBEHØR

1

2

3
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TILBEHØR
Uansett hvilken utstyrsgrad du
kjører vil valg av tilbehør reflektere
din personlighet og livsstil.
1. Skvettlapper som er tilpasset hjulbuene
foran og bak for å minimalisere sprut av søle,
vann og stein på karosseriets lakkflater.
2. Beskyttelsesfilm for dørhåndtakene. Du
ser den ikke og likevel beskytter den lakken
bak dørhåndtakene mot skraper og riper fra
negler, ringer, hansker og nøkler.

F L E R E T I L V A LG
D i n s t i l . D i n s i g n a t u r.

3. Gummimatter i ekstra solid kvalitet som
beskytter bilens originale teppegulv mot
søle, skitt og sand. Sikkerhetsfester holder
matten på plass.
4. Denne sklisikre bagasjeromsmatten
er perfekt tilpasset bagasjerommet og
beskytter mot skitt, søle, vann og væsker.
5. Vertikalt bagasjenett som festes fra side
til side i bagasjerommet for å holde varer på
plass. Nettet har lommer for lagring småting
det er praktisk å ha med i bilen.
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TILBEHØR

1

2

3
4

5
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VARIG INNTRYKK
Ve l g d i n l a k k fa r g e .
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L A K K FA R G E R

040 Pure White

089 Platinum Pearl White*

1F7 Ultra Silver§

218 Attitude Black§

3U5 Flame Red§

4X1 Platinum Beige§

4X7 Graphite§

8W7 Cobalt Blue§

* Perlemorlakk.

§

Metallic lakk.
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SKREDDERSYDD
FOR DEG
Individuelt design både
på utsiden og innvendig.
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FELGER OG SETETREKK

17" aluminiumfelger (9 eiker)
Standard på Executive

Skinntrekk i Noir
Alle grader

18" aluminiumfelger (20 eiker)
Standard på Premium og Platinum

Skinntrekk i Vanilla
Alle grader
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SPESIFIKASJONER
SPESIFIKASJONER

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Drivstofforbruk (gjeldende bestemmelser)
Blandet kjøring, correlated NEDC (l/100 km)

4,3-4,4

Blandet kjøring WLTP (l/100 km)

5,3-5,5

Anbefalt drivstoffkvalitet (oktan)

91 eller høyere

Drivstofftankens volum (liter)

50

Karbondioksid, CO2 (gjeldende bestemmelser)
Blandet kjøring, correlated NEDC (g/km)

98-101

Blandet kjøring WLTP (g/km)

119-125

Utslipp (direktiv EC 715/2007 med tillegg EU 2018/1832 DG)
Euroklasse

EURO 6 DG

Karbonmonoksid, CO (mg/km)

150,3

Hydrokarboner, THC (mg/km)

18,8

Hydrokarboner, NMHC (mg/km)

16,1

Nitrogenoksider, NOx (mg/km)

2,2

Partikler (mg/km)

0,19

Støynivå ved forbikjøring (dB(A))

70,0

Drivstofforbruket, CO2-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151med gjeldende tillegg.
Drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.)
påvirker både drivstofforbruket og CO2-utslippene.

e-CVT = elektronisk kontrollert, trinnløs automatisk girkasse
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SPESIFIKASJONER

MOTOR

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Motorkode

A25A-FXS

Antall sylindre

4 i rekke

Ventilmekanisme

VVT-i

Drivstoffsystem

D-4S

Sylindervolum (cm )

2.487

Boring x slaglengde (mm x mm)

87,50 x 103,48

Kompresjonsforhold

14,0:1

Maksimal effekt (hk)

178

Maksimal effekt (kW o/min)

131/5.700

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min)

221/3.600-5.200

Hybridsystemets totaleffekt (hk)

218

Hybridsystemets totaleffekt (kW)

160

Elektrisk motor foran

Hybridbatteri

3

Type

Permanent magnet-synkronmotor

Type

Maksimal effekt (kW)

88

Nominell spenning (V)

244,8

Maksimalt dreiemoment (Nm)

202

Antall batterimoduler

34

Batterikapasitet (Ah)

6,5

YTELSER

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Maksimal hastighet (km/t)

180

Akselerasjon 0–100 km/t (sek)

8,3

Nikkel-metall hydrid
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SPESIFIKASJONER
VEKTER

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Tillatt totalvekt (kg)

2.100

Vekt kjøreklar (kg)

1.595-1.660

HJULOPPHENG

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Foran

MacPherson fjærben

Bak

Doble fjærben

BREMSER

2,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Foran

Ventilerte skiver, 2 sylindre

Bak

Massive skiver, 1 sylinder

INTERIØRDIMENSJONER & LASTEVOLUM

4-dørs sedan

Innvendig lengde (mm)

2.030

Innvendig bredde (mm)

1.535

Innvendig høyde (mm)

1.185

Bagasjerommets volum (liter)

524

EKSTERIØRDIMENSJONER

4-dørs sedan

Lengde (mm)

4.885

Bredde (mm)

1.840

Høyde (mm)

1.445

Sporvidde foran (mm)

1.580 / 1.590*

Sporvidde bak (mm)

1.605 / 1.615*

Overheng foran (mm)

975

Overheng bak (mm)

1.085

Akselavstand (mm)

2.825
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SPESIFIKASJONER

STYRING

4-dørs sedan

Svingdiameter - dekk (m)

11,4* / 11,6

DEKK

Executive

Premium

Platinum

Dekkreparasjonssett







 = Standardutstyr

 = Tilleggsutstyr

− = Ikke tilgjengelig

* Med 17" aluminiumfelger.

1.445 mm

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.

1580/1590* mm
1840 mm

1.085 mm

2.825 mm
4.885 mm

975 mm

1.605/1.615* mm
1.840 mm
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TOYOTA HAR FORMULERT 6 MIL JØUTFORDRINGER SOM SK AL VÆRE
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I SAMARBEID MED SAMFUNNET.

Toyota ønsker å komme lenger enn bare
nullutslipp. Vi vil bidra til at verden kan
forbedres slik at miljøpåvirkningene
etter oss er mindre enn da vi kom hit.
For å få dette til, har vi gitt oss selv seks
utfordringer som skal være fullført
innen 2050. Hver eneste av dem byr på
vanskeligheter, men vi har forpliktet oss
til å bidra med positiv og bærekraftig
innflytelse på samfunnet og verden som
en helhet.

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
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UTFORDRING 1

UTFORDRING 2

I 2050 ønsker vi å redusere CO2-utslippene
fra bilene våre med 90% sammenliknet med
nivåene i 2010. For å oppnå dette vil vi arbeide
med å utvikle nye kjøretøy med lave eller ingen
karbonutslipp og gjøre alt vi kan for å øke
utbredelsen av disse kjøretøyene.

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlige design
– og så analyserer vi og raffinerer dem for å
sikre mist mulig miljøpåvirkning gjennom hele
kjøretøyets livssyklus*.

UTFORDRING 4

UTFORDRING 5

For å minimalisere vannforbuk, har vi begynt
å samle regnvann ved våre produksjonsanlegg.
Vi har også utviklet rensingsmetoder slik at
vannet vi bruker enten kan brukes igjen eller
returneres sikkert til den lokale vannforsyningen.

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer
i 40 år. Det har resultert i at 95% av hver Camry
nå kan gjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg
tilbyr vi nye og innovative måter som bilene
kan returneres på når de er ved veis ende og må
utrangeres.

NYTT KJØRETØY, NULL CO2-UTSLIPP

MINIMALISERE OG OPTIMALISERE
VANNFORBRUK

LIVSSYKLUS, NULL CO2-UTSLIPP

ETABLERE ET SAMFUNN OG SYSTEMER
BASERT PÅ RESIRKULERING

* Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er godkjent av TÜV Rheinland
og er sertifisert i overensstemmelse med ISO14040/14044 standardene.

TOYOTA & MILJØET

BEKYMRINGSFRITT
BILHOLD MED TOYOTA

UTFORDRING 3

FABRIKKANLEGG, NULL CO2-UTSLIPP
For å redusere karbonutslipp fra våre
produksjonsanlegg, har vi fokus på å forbedre
teknologien vi benytter oss av og på å skifte
til alternative energikilder. Vi er forpliktet til å
gjøre våre anlegg mer energieffektive og ta i
bruk fornybare energikilder som sol og vind og
lavkarbonenergi som fra hydrogen.

OMFATTENDE GARANTI

TOYOTA EUROCARE

Omfattende garanti Alle nye Toyota-modeller
leveres med 5-års/200.000 km nybilgaranti.

Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos
autorisert Toyota forhandler i Norge har Toyota
Eurocare inkludert det første året. Toyota
Eurocare gjelder i 40 europeiske land. Tar du
Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota
verksted i Norge årlig, vil du kunne få nye 12
måneder med vårt veihjelpsprogram.

Garantien dekker feil som skyldes fabrikasjonsog/eller monteringsfeil. I tillegg har vi lakkgaranti som dekker overflaterust- og lakkfeil i
3 år, uansett kjørelengde.
12 års gjennomrustingsgaranti (gjennomrusting
i karosseriet innenfra og ut) som skyldes
material- og/eller produksjonsfeil.
TOYOTA TAXIAVTALE
5 år eller 300 000 km kommer i tillegg til
Toyota sin regulære garantibestemmelser og
gjelder material og/eller produksjonsfeil som
i garantiperioden måtte oppstå på motor,
girkasse, differensial, tannstang og hybrid
relaterte komponenter.
TOYOTA ORIGINALDELER

UTFORDRING 6

ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I
HARMONI MED NATUREN
For å bevare og forbedre vår sameksistens
med naturen, organiseres vi etablering av
skogsområder og skogplanting, planer for
grønne byområder og andre miljøinitiativer,
både i forbindelse med egne anlegg og i verden
omkring oss. Målet vårt er å etablere et samfunn
det mennesker og naturen lever i harmoni.

Vi benytter kun originale deler som gir deg
tryggheten og den kjente Toyota-kvaliteten som
vi er så stolte av. Det er kun ved bruk av Toyota
Originaldeler at ansvaret for bilens garantier
forblir 100% vårt.
TOYOTA ORIGINALT TILBEHØR
Toyota tilbehør er utviklet og produsert med
samme omtanke, kvalitet og fokus på detaljer
som Toyotas bilmodeller. Det er nøye tilpasset
hver enkelt modell. Tilbehør som leveres
sammen med bilen, leveres med 5 års garanti*.

TOYOTA ORIGINALSERVICE
Din Toyota trenger hovedservice annet hvert år
eller ved hver 30.000 km. En mindre omfattende
service og sikkerhetskontroll skal tas for hver
15.000 km eller 1 gang i året (det som kommer
først). Inkludert i Toyota Originalservice
utføres også Toyota Hybrid helsesjekk for
hybridmodeller.
TOYOTA EXPRESS SERVICE
Med Toyota Express Service er du tilbake
på veien innen 60 minutter. Dette er en
originalservice utført av to mekanikere på
kun 60 minutter. Du kan vente på bilen i vår
kundelounge mens du nyter en kopp kaffe,
jobber eller surfer på internett.
KVALITET OG KOMPETANSE
På Toyota-verkstedene finner du erfarne
fagfolk. Våre mekanikere har spesialopplæring
på nettopp Toyota-biler og -teknologi. Denne
kunnskapen nyter du godt av ved bruk av våre
verksteder.

* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt
bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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EKSEMPEL TIL
E T T E R F Ø LG E L S E
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D E N N Y E T O Y O TA C A M R Y
E T E N D A H ØY E R E H Y B R I D N I VÅ –
ELEGANT KVALITETSSEDAN

www.toyota.no | finn din nærmeste TOYOTA Camry merkevareforhandler
Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2019 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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