
 

UAB „Solorina“ 

Tilžės 62, 91108 Klaipėda 

Tel. 8-46 397 142  

www.solorina.lt 
 

                   

                         

Toyota Camry. Laukėme ilgai. Tačiau buvo verta. 

Variklis Galia 

AG 

Transmisija Kuras Komplektacija Kaina,  

Eur 

Pasiūlymas,  

Eur 

Nauda, 

Eur 

Mėn įmoka, 

Eur 

2.5 Hybrid 218 Automatinė 
(e-CVT) 

Benzinas

/elektra 

Luxury 31 400,00 28 700,00 2 700,00 286 

Luxury Plus 32 900,00 30 200,00 2 700,00 301 

Luxury Business 33 400,00 30 700,00 2 700,00 306 

Executive 36 100,00 33 200,00 2 900,00 331 

Premium 39 400,00 36 200,00 3 200,00 361 

 

  E-CVT - elektroniniu būdu valdoma nuolatinio kintamojo veikimo transmisija. Vidutinės kuro sąnaudos nuo 5.3 l/100km.                       

  CO2 emisija (mišrus ciklas) nuo 119 g/km. 

 

  *Pradinis įnašas 15%, sutarties terminas 5 metai, likutinė vertė 30 %, hibridiniams modeliams 32%. 

 

  Visos kainos pateiktos su PVM. Kainos galioja iki 2019-12-31.  
  Paliekama teisė kainoraštyje atlikti pakeitimus apie tai iš anksto neįspėjus.  

  Išsamesnę informaciją apie akcijos ir lizingo sąlygas suteiks salono vadybininkai.  

 

Papildoma įranga Komentaras Kaina,€ 

Metalo blizgesio dažai  490.00 

“Pearl White” ir “Emotional Red” perlamutriniai dažai  690.00 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema For Luxury and Luxury Business 790.00  590.00 

Business protect paketas                    300.00 

Light Business protect paketas                    200.00 

 

Automobiliui suteikiama 3-jų metų arba 100‘000km ridos gamintojo garantija bei 12-os metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Kiekvienam Toyota 

automobiliui 36 mėnesius nemokamai teikiama Toyota Eurocare paslauga - pagalba kelyje 24 val. per parą. Paslauga teikiama visoje Europoje. 
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Techninės charakteristikos 
Variklis 2.5 VVT-iE HSD e-CVT 
Tipas A25A-FXS 
Cilindrų skaičius 4 
Darbinis tūris, cm³ 2487 
Kompresija 14,014 
Maksimali galia, DIN AG/aps./min 178/5700 
Maksimali galia kW/aps./min 131/5700 
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 221/3600-5200 
Kuro įpurškimo sistema Transistorized 
Degalų oktaninis/setaninis skaičius 91 or more (octane) 
Maksimali galia kW/aps./min 88 
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 202 
Maksimali galia, AG 218 
Maksimali galia, kW 160 
Stabdžiai  

Priekyje Ventilated disc brake with floating caliper 2-cylinder 
Gale Solid disc brake with floating caliper 1-cylinder 
Rankinis stabdis Electrical Switch Type, Center Console 
Kėbulas  

Priekinės pakabos tipas MacPherson amortizatorius 
Galinės pakabos tipas Dvigubas balansyras 
Durelių skaičius 4 
Sėdimų vietų skaičius 5 
Gabaritai  

Ilgis, mm 4885 
Plotis, mm 1840 
Aukštis, mm 1445 
Salono ilgis, mm 2030 
Salono plotis, mm 1535 
Salono aukštis, mm 1185 
Atstumas tarp ašių, mm 2825 
Mažiausias apsisukimo spindulys, m 6.1 (R17), 6.2 (R18) 
Priekinio išsikišimo ilgis, mm 975 
Galinio išsikišimo ilgis, mm 1085 
Važiuoklės prošvaisa, mm 145 
Kuro sąnaudos  

Kuro rūšis Benzinas 
Vidutinės L/100 km 4,2 (R17), 4,3 (R18) 
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km 98,4 (R17), 100,8 (R18) 
Euro klasė Euro 6D-TEMP 
Svoris  

Tuščio automobilio masė, kg 1595-1660 
Bendroji automobilio masė, kg 2100 
Vilkties svoris/be stabdžių, kg 0 
Bagažinės tūris, l 500/524 
Kuro bako talpa 50 
Savybės  

Maksimalus greitis, km/h 180 
Įsibėgėjimas 0-100 km/h 8,3 
Vairavimas  

Tipas Krumpliastiebis ir dantratis 
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius 13,7/13,8 
Vairo apsisukimas, kartai 2,7/2,6 
Ratų apsisukimo spindulys, m 5,7/5,8 
Automobilio apsisukimo spindulys, m 6,1/6,2 
Galios perdavimo sistema  

Tipas e-CVT 
Pavarų dėžė  Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) 
Padangos ir ratlankiai  

Ratų dydis 17"/18" 
Padangų dydis 215/55R17 / 235/45R18 

Automobilio komplektacija 

Luxury Luxury Plus  Luxury Business Executive  Premium 

Pagrindinė įranga Papildanti luxury Papildanti Luxury Plus Papildanti Luxury Business Papildanti Executive 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai;LED priekiniai žibintai 

LED galiniai žibintai;Toyota safe Sense saugos paketas: 

Pre-Collision sistema;Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistem,a 

(ACC);Pagalbinė kelio ženklų sistema (RSA);Nukrypimo iš važiuojamosios 

juostos įspėjimo sistema (LDA);Automatinė tolimūjų šviesų sistema 

(AHB);Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, montuojami 

buferių kampuose;Galinė statymo kamera;Smart Entry sistema & Start 

;Lietaus jutiklis;Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius;NanoeTM 

salono oro gryninimo sistema 

Spalvotas 7 colių daugiafunkcinis informacinis ekranas; 

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

6 garsiakalbiai;;Pagalbos skambučių sistema Call ;Elektra reguliuojama 

vairuotojo sėdynė;Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens 

atrama;Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis;Kėbulo 

spalvos elektra valdomi , šildomi ir užlenkiami durelių 

veidrodėliai;Priekiniai žibintai su plautuvais;Layered wood medžio 

imitacijos intarpas prietaisų skydelyje;Galinis porankis su integruotais 

puodelių laikikliais;Smart Entry & Start sistema;Papildoma ir USB junktys 

iPod ir MP3 grotuvams prijunkti;Tekstilinės sėdynės (juodos); 

18 colių lengvojo lydinio 

ratlankiai su 235/450R18 

padangomis 

Led priekiniai rūko 

žibintai  

Aliumininės apsauginės 

durelių slenksčių 

plokštelės 

Toyota Touch 2 

multimedijos sistema su 

8 colių ekranu 

Toyota Touch 2 & Go 

navigacijos sistema 

Priekiniai rūko žibintai 

(LED) 

Odiniai sėdynių apmušalai 

Šildomos priekinės sėdynės 

Elektra reguliuojama priekinė 

keleivio sėdynė 

Priekinio keleivio elektra 

valdomos juosmens atramos 

reguliavimo funkcija 

Juodos odinės sėdynės 

Smėlio spalvos odinės sėdynės 

LED priekiniai ir galiniai 

žibintai;Nematomų zonų monitorius 

(BSM);Perspejimo apie iš galo artėjančias 

transporto priemones 

sistema;(RCTA);Priekiniai ir galiniai 

automobilio statymo 

jutikliai;Elektrochromatinis galinio vaizdo 

veidrodėlis;Belaidis mobiliojo telefono 

kroviklis;Odiniai sėdynių 

apmušalai;Šildomos priekinės 

sėdynės;Elektra reguliuojama priekinio 

keleivio sėdynė;Priekinio keleivio elektra 

valdomos juosmens atramos reguliavimo 

funkcija;Elektra reguliuojamo aukščio ir 

kampo posvyrio vairas;Kėbulo spalvos 

elektra reguliuojami , šildomi, užlenkiami 

ir vandenį atstumiantys durelių 

veidrodėliai;LED priekiniai žibintai su 

automatine tolimųjų šviesų sistema ir 

sekvenciniais LED dienos šviesos 

žibintais;Tiger eye medžio imitacijos 

intarpas prietaisų skydelyje 

10,6 colio spalvotas projekcinis ekranas 

Trijų zonų automatinis oro kondicionirius 

JBL aukščiausios kokybės garso sistema su 9 

garsiakalbiais 

Galinių šoninių langų užuolaidėlės 

Elektra reguliuojama galinio lango užuolaidėlė 

Galinė centrinė konsolė su valdikliais 

Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės 

Galinis porankis su temperatūros, garso 

sistemos, sėdynės atlošimo, skydelių nuo 

saulės ir valdymo funkcijomis 
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