
YENİ CAMRY HYBRID



ZARİF VE GÜÇLÜ YENİ BİR HİBRİTLE BAŞI ÇEKİN.

Belirsizliklerle dolu dünyada bakış açınızı 
netleştirecek, güvenebileceğiniz bir otomobil. 
Yeni Camry Hybrid’i keşfedin. 20 yılı aşkın hibrit 
uzmanlığına dayanan Toyota’nın yüksek performanslı 
aracı, dinamik yenilikçiliği zamanın ötesinde sofi stike 
bir anlayışla birleştiriyor. Son derecede rafi ne dış 
gövde içerisine kusursuz bir şekilde entegre edilmiş 
teknolojiyi sunan bu zarif sedanda duyularınızı 
keskinleştirin ve belirsizlikten netliğe geçiş yapın. 
2,5 litrelik benzinli hibrit motorla çalışan Yeni Camry 
Hybrid, size harika bir kontrol hissi veren olağanüstü 
yol tutuşu sunar. Hem iç tasarımıyla hem de dış 
görünümüyle eşsiz tarzını yansıtan Yeni Camry 
Hybrid’de eksiksiz ve konforlu sürüş keyfi ni yaşayın.

DURULUĞU 
YENİDEN 
KEŞFEDİN 

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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CAMRY HYBRID
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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YOLUNUZA OPTİMUM VERİMLİLİKLE DEVAM EDİN. 

Sağlam bir dinamik yenilikçilik temeli üzerine 
oturtulan Toyota’nın zarif Yeni Camry Hybrid 
modeli, benzeri görülmemiş sürüş deneyimi için 
yüksek performansı, yakıt verimliliğini ve düşük CO₂ 
emisyonunu bir araya getiriyor. Bu konforlu sedan, 
güçten ve tarzdan ödün vermeden daha verimli ve 
daha temiz bir sürüş sunuyor. Hibrit sınıfının güçlü 
bir etki yaratan bu temsilcisinin direksiyonuna geçin.

2,5 litrelik kendi kendini şarj eden ve sessiz çalışan 
benzinli hibrit motorla güçlendirilen bu mühendislik 
harikası, düşük hızlarda yüksek miktarda tork, daha 
yüksek hızlarda ise olağanüstü güç ile daha hızlı 
tepki ve kolay hızlanma sağlar.

HİBRİT MOTOR

DUYULARI 
KESKİNLEŞTİREN 
HİBRİT GÜÇ
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ODAK NOKTASI 
OLMAK ÜZERE 
TASARLANDI

HEMEN DİKKAT ÇEKEN, KENDİNDEN EMİN 
BİR SEDAN.

Tarz söz konusu olduğunda hiçbir masraftan 
kaçınılmayan sedan ile gözler önce sizin 
üzerinizde olacak. Toyota’nın mükemmelliğe olan 
adanmışlığının gövde bulduğu, zarif bir şekilde 
yeniden tasarlanan Yeni Camry Hybrid, ince ama fark 
yaratan yeni görünümüyle kalıcı bir etki bırakmayı 
vaat ediyor. Temeli, gelişim konusunda onlarca yıllık 
kararlılığa dayanan bir otomobille yollara hükmedin. 
Yüksek kaliteli bir sedanın zarafetini dinamik 
tasarımla bir araya getiren gösterişli Yeni Camry 
Hybrid konforlu bir sürüş hissiyatı sağlıyor. Yeni 
Camry Hybrid, son derece sağlam gövdeye, daha 
iyi görüş alanı için daha alçak motor kaputuna ve 
her yolculukta bakışların üzerinize çevrilmesini 
sağlayan, zarif hatlara sahiptir.

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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DIŞ TASARIM
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YENİ IZGARA
Yeni, bal peteği şeklindeki cesur tasarımıyla ön 
ızgara, aerodinamik bir etki yaratarak aracın 
iki yanına uzanır ve Yeni Camry Hybrid’in daha 
alçak, daha geniş ve kendinden daha da emin 
görünmesini sağlar. 

DETAYLARDA 
GİZLENEN GÜÇ

KUSURSUZ DETAYLAR VE ZARİF GELİŞTİRMELER 
SUNAN SÜRÜCÜ BÖLMESİ SİZİ KENDİNE ÇEKİYOR.

Yeni Camry Hybrid’i gördüğünüz anda bu aracın 
sıradan bir sedan olmadığını anlayacaksınız. Uzman 
mimarinin ürünü olan her unsur, etrafına benzersiz 
şekilde kendinden emin bir hava yayıyor. Aracın ön 
kısmı maksimum etki sağlamak amacıyla yeniden 
tasarlandı ve hem üst hem de alt ızgaralara yeni 
bir görünüm kazandırıldı. Alt ızgaradaki çubuklar, 
yanlara doğru daha da uzatılarak otomobilin daha 
geniş ve daha dinamik görünmesi sağlandı. Ek 
olarak, etkileyici 18" alaşım jantlar ve son teknoloji 
LED arka farlar, çarpıcı tasarımı tamamlar. Yeni 
Camry Hybrid, yaydığı zarafet temelini bu güçlü 
ayrıntılardan alır.

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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DİNAMİK & ETKİLEYİCİ JANTLAR 
Ayrıcalığı vurgulamak için zarif bir şekilde 
tasarlanmış estetik 18" alaşım jantlar üzerinde 
süzülerek ilerleyeceksiniz. Yeni Camry Hybrid’in 
eşsiz jantlarına, dinamik ve etkileyici bir hissiyat 
sağlamak amacıyla koyu metalik gri boya 
kaplamayla işlenmiş yüzeyler eklenmiştir. 

ARKA FAR SÜSLEMELERİ
Kendine özgü LED arka farlar, arka tampona akıcı 
bir şekilde uzanan ve her daim dikkat çeken göz 
alıcı tasarıma sahiptir.

TASARIM AYRINTILARI
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KUSURSUZ DETAYLAR VE ZARİF GELİŞTİRMELER 
SUNAN SÜRÜCÜ BÖLMESİ SİZİ KENDİNE ÇEKİYOR.

Yeni Camry Hybrid’in içine girin ve her gün birinci 
sınıf bir sürüş deneyiminin tadını çıkarın. Bu üstün 
sedan, zarif bir şekilde tasarlanmış iç mekanıyla 
zarafeti bir sonraki seviyeye taşıyor. Modern sürücü 
bölmesi, daha fazla sürüş netliği sunmak için 
tasarlanmış orta ön konsol üzerinde yer alan 9" 
dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla alan verimliliğini 
en üst düzeye çıkarır. Gelişmiş ergonomi için 
gösterge panelinde daha yükseğe konumlandırılan 
bu multimedya ekranı; navigasyon, müzik ve Apple 
CarPlay™ veya Android Auto™* dahil olmak üzere 
ihtiyacınız olan her şeye erişiminizi kolaylaştırıyor.

ZİHNİNİZİ 
NETLEŞTİRECEĞİNİZ 
DİNGİN BİR ALAN

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

*  Android işletim sistemine sahip telefonlar icin, Android Auto™ uygulamasının 
yüklü olması gerekmektedir.
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KOKPİT
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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KONFOR

İHTİYACINIZ OLAN TÜM ALANI VE PRATİKLİĞİ 
SUNAN UYUMLU BİR İÇ TASARIM.

Yeni Camry Hybrid, hem size hem de yolcularınıza 
eşi benzeri olmayan bir konfor hissi sunan üstün bir 
sedandır. Kaliteli koltuklara sahip ferah iç mekan, 
her yolculuğu seçkin kılar. Toyota, konforlu ve 
rahatlatıcı bir sürüş deneyimi için yalnızca en iyi 
malzemeleri kullanır. Otomobilin hiçbir bölümünde 
baş ve diz mesafesinden ödün verilmemiştir. 
Böylece uzun yolculuklarda uzanabilir ve yolun 
keyfi ni çıkarabilirsiniz. Arkada seyahat eden yolcular 
arkaya yatan koltuklar ve müzik ile klimaya erişim 
sağlayan çok işlevli bir kontrol paneline sahipken, 
sürücü de akıllıca tasarlanmış bir sürücü bölmesinin 
avantajlarından yararlanabilir. Nereye giderseniz 
gidin, geniş bagaj kapasitesi sayesinde ihtiyaç 
duyacağınız her şeyi yanınızda götürebileceksiniz.

EKSİKSİZ 
KONFOR HİSSİ
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JBL PREMIUM SES SİSTEMİ 
Dışarıdan gelen gürültüyü yok edin ve müziği en 
net haliyle dinleyin. Dokuz en üst kalite hoparlöre 
sahip JBL Premium Ses Sistemi her şarkıya adeta 
hayat verir.

ÜSTÜN BİR SÜRÜŞ 
KEYFİ İÇİN AKILLI 
DOKUNUŞLAR

HER SÜRÜŞÜN HEYECANINI ARTIRAN 
KUSURSUZ TEKNOLOJİ.

Yeni Camry Hybrid’İn parmak ısırtan bir sedan 
haline getirmek adına çok sayıda yenilikçi özellik 
bir araya geldi. Kusursuz bir şekilde entegre edilen 
teknoloji, alınan hazzı yükselterek her defasında 
sezgisel bir sürüş deneyimi sağlarken üç ekran, 
bilgilendirmelerden mahrum kalmamanızı sağlar. 
Kadranlar arasındaki 7" TFT ekran, rota kılavuzu 
da dahil olmak üzere sürüş bilgilerine net ve kolay 
erişim sağlarken, 9" dokunmatik ekran müziğe, 
navigasyona ve daha fazlasına erişim sağlar. Yeni 
Camry Hybrid’in kabini, kusursuz ses yalıtımına 
sahiptir, böylece harika bir ses sisteminin keyfi ni 
çıkarabilirsiniz. Ses sistemleri uzmanı JBL tarafından 
tasarlanan dokuz en üst kalite hoparlöre sahip Yeni 
Camry Hybrid, uzun yolculuklara eşlik edecek epik 
müzikler için biçilmiş kaftandır.

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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9" MULTİMEDYA EKRANI
Dokunmatik ekran veya fi ziksel düğmeler aracılığıyla çalıştırılan geniş 9" multimedya 
ekranı ihtiyaç duyduğunuz her şeye kesintisiz bağlantı sunar. Mesajlaşmak veya en 
sevdiğiniz çalma listesini kolayca bulmak için Apple CarPlay™ veya Android Auto™* 
kullanarak akıllı telefonunuzu senkronize edebilirsiniz.

ARKA KOLTUKTAN DİJİTAL KUMANDALI DOKUNMATİK KONFOR MODÜLÜ 
Arka kolçakta yer alan bu panel, arka koltukta seyahat eden yolcuların 
deneyimlerini kontrol etmelerine ve müzikten sıcaklık ve panjurlara kadar 
her şeyi ayarlamalarına imkan tanır.

TEKNOLOJİ

*  Android işletim sistemine sahip telefonlar icin, Android Auto™ uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.
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TOYOTA SAFETY 
SENSE AKILLI 
GÜVENLİK 
SİSTEMİ 

SİZİ GÜVENDE TUTAN TEKNOLOJİ.

Hayatınızın bir sonraki anında ne olacağını tahmin 
edemezsiniz. Ancak Yeni Camry Hybrid ile önünüzde 
akan trafi ğe karşı daima hazırlıklı olacaksınız. 
Durumsal farkındalığı güçlendirmek için tasarlanmış 
devrim niteliğindeki sürücü destek teknolojilerinden 
oluşan eksiksiz bir paket olan Toyota Safety Sense 
Akıllı Güvenlik Sistemi sizi ve bütün yolcularınızı 
korumak için standart olarak temin edilmektedir. 
Otomatik Yanan Uzun Farlar ve Akıllı Şerit Takip 
Sistemi güvenli bir şekilde sürüş yapmanıza yardımcı 
olurken Acil Durumda Direksiyon Yardımı Özellikli Ön 
Çarpışma Önleyici Sistem size ekstra rahatlık sağlar. 
Park etmeyi kolaylaştıran otomatik frenleme gibi 
Yeni Camry Hybrid’in akıllı ve uyarlanabilir güvenlik 
teknolojileri hayatın bütün olasılıklarına hazır olmak 
amacıyla tasarlanmıştır.

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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GÜVENLİK

Tüm donanım özellikleri ve detayları için 
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

YAYA VE BİSİKLETLİ ALGILAMA VE 
KAVŞAKLARDA ÇARPIŞMA ÖNLEYİCİ 
ÖZELLİKLİ ÖN ÇARPIŞMA ÖNLEYİCİ 
SİSTEM 
Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik 
Sistemi’nin bel kemiğini oluşturan Ön 
Çarpışma Önleyici Sistem, Yeni Camry 
Hybrid ile birlikte en gelişmiş haline 
ulaşıyor. Gelişmiş radar ve sensörleri 
aracılığı ile gündüz yaya ve bisikletlileri, 
gece yayaları ve her daim kavşaklardaki 
olası tehlikeleri algılayan sistem görsel, 
sesli uyarı, frenleme desteği ve otomatik 
frenleme fonksiyonlarını kullanarak 
çarpışma riskini azaltmak, kaçınılmaz 
durumlarda hasarı asgariye indirmek için 
tasarlanmıştır. Kavşaklarda Çarpışma 
Önleyici Sistem özelliği ile dönüşleri 
daha güvenli hale getiren Toyota Safety 
Sense Akıllı Güvenlik Sistemi, Acil Durum 
Yönlendirme Desteği ile sürücüye 
ani direksiyon hareketleri sırasında 
aracı stabil tutma konusunda destek 
sağlamaktadır.

AKILLI ŞERİT TAKİP SİSTEMİ 
Araç, istemsiz bir şekilde şeritten çıkmaya 
yönelirse, sistem şeridi tekrardan 
ortalanması için direksiyon yönlendirmesi 
uygular.

ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ile birlikte 
cruise control teknolojisi son haline 
ulaşıyor. Olabilecek en konforlu ve 
güvenli sürüş için tasarlanmış teknoloji 
tüm hızlarda kullanılabilmektedir. Şehir 
içi trafi kte dur-kalk yaparak, otoyolda 
ise belirlenen mesafeyi ve hızı koruyarak 
öndeki aracı takip ederek sürücüye 
destek olur. 
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RENKLER

1. 040 Kar Beyazı
2. 089 Galaksi Beyaz*
3. 3U5 Egzotik Kırmızı§

4. 1F7 Gümüş Gri§

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan 
versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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RENKLER

* Sedefl i Metalik. 
§ Metalik. 

5. 218 Siyah§

6. 4X7 Titanyum Kahverengi*
7. 8W7 Kobalt Mavi§

8. 1L5 Titanyum Gümüş-Gri*
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DÖŞEMELER 
& JANTLAR

1. LA20 Siyah Deri Döşeme
2. LA40 Bej Deri Döşeme

3. 18" işlenmiş alüminyum alaşım jantlar 
Passion versiyonunda standart olarak 
sunulmaktadır 

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan 
versiyonlardan farklılık gösterebilir.
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DÖŞEMELER & JANTLAR
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TOYOTA CAMRY HYBRID 
KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRMENİN ZAMANI GELDİ 

 www.toyota.com.tr

ToyotaTürkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar 
değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak icin kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia 
edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele 
göre farklılıklar gösterebilir veya satışa sunulan araçlardaki bazı donanımlar gösterilmeyebilir. Bu broşürdeki tüm görseller ve donanımlar 
Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. 
Genel bilgi içeren bu doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın 
bayimize başvurabilirsiniz.

QR kodu taratarak 
daha fazla içeriğe 
erişebilirsiniz.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol Caddesi 

No:5 Yakacık 34876 Kartal İstanbul

Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 03 54
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