
 

INTERIOR 
Direcção Assistida 

Vidros de comando eléctrico (frente e trás) com função antientalamento 

Fecho centralizado de portas com comando à distância 

Tranca das portas do interior e bloqueio em andamento  

Duplo Ar condicionado automático 

Bancos em pele 

Volante e punho da alavanca da caixa de velocidade em pele e madeira 

Bancos dianteiros de ajustamento eléctrico com apoio lombar 

Bolsas nas costas dos bancos dianteiros 

5 Encostos de cabeça com regulação em altura 

Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade 

Sistema de rádio integrado com leitor de CD, MP3 e 6 colunas 

Volante multi-funções com comando de rádio e telefone 

Entrada USB e Auxiliar 

Acabamento em madeira nas portas e consola central e volante 

Relógio digital 

Isqueiro e cinzeiro 

Alarme 

Cota-Rotações 

Computador de bordo com comando no volante 

Luzes automáticas 

Regulação dos faróis em altura 

Tomada de 12V 

Palas de sol dianteiras com espelho de cortesia e iluminação 

Porta copos 

Porta óculos 

Porta-luvas iluminado e com chave 

Cintos de segurança de 3 pontos com ELR e regulação em altura 

Espelho retrovisor interior electrocromático 

Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço 

Abertura do interior do depósito de combustível e da bagageira 

Banco traseiro com apoio de braço central e porta copos 

Assento traseiro rebatível separadamente 60/40 

Sistema Isofix para fixação de cadeira de bebé 

Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 

Cruise control 

Sensor de parqueamento  

Porta traseira com iluminação para abertura e cinzeiro 

Cortinas de sol integradas nas portas traseiras 

 

 

 EXTERIOR 
Jantes 6,5J com pneus 215/60R16 

Jantes em liga leve de 16’’ 

Para choques e retrovisores na cor da carroçaria  

Retrovisores exteriores eléctricos, retrácteis, cromados e com indicador mudança 

de direcção incorporado 

Faróis de nevoeiro dianteiros 

Lava faróis dianteiros 

Vidros fumados (verde), com película protectora Ultra-violeta 

Antena incorporada no óculo traseiro 

Limpa para brisas com sensores de chuva 

Puxadores de portas na cor da carroçaria com aplicação cromados 

Estojo de ferramenta com macaco, 2 triângulos de pré-sinalização e colete 

reflector 

 

Camry 2.5 Prestige, Automático 

  Cód. do Modelo/ Sufx ASV50R-AETNKW/A1 

Tipo Ligeiro passageiros, fechada de três volumes, tipo sedam, 4-portas, 5-lugares 

Transmissão Automática sequencial, 6-velocidades 

 Motor (2AR-FE) Gasolina, 16 válvulas, 4-cilindros em linha DOHC, com duplo VVT-i 

Cilind./ Potên./ Binário 2.494 cm³/ 178 Hp@6.000 rpm/ 231 Nm@6.000 rpm                                   

Velocidade Máxima: 210 Km/ h                                                                              

Consumo (combinado): 7,8 L/ 100 Km                                                            

Dimensões (c/ l/a) 4.825/1.825/1.480 (mm) – Dist. entre eixos: 2.775 mm – Peso Bruto: 2.100 Kg 

Capacidade Tanque combustível: 70 Lts / Capacidade bagageira: 506 Lt 

Marca   ABS 

  VCS – Controle de estabilidade em curva com possibilidade 

             de desligar 

  Imobilizador 

  Sistema de injecção electrónica  

  Air Bags condutor e passageiro 

  Air Bags laterais bancos da frente 

  Air Bags de cortina (dianteiros e traseiros) 

 

 

TOYOTA

  Modelo / Versão 


