TOYOTA
CAMRY
ÁRLISTA 2020

EGYEDI CAMRY AJÁNLATOK:
Nettó lízingdíj:

MÁR

11 750 000
Toyota Camry Hybrid

Ft‑tól

75 000

Ft‑tól/hó

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!
COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele
– Ütközést megelőző biztonsági rendszer
(PCS) gyalogos felismeréssel
– Bi‑LED fényszórók
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
– Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
– Adaptív tempomat (ACC)

– Toyota Touch® színes érintőképernyővel (7")
– 17" könnyűfém keréktárcsák
215/55 R17 gumiabronccsal
– LED‑es ködlámpa
– Elektrokromatikus belső tükör

BRUTTÓ ÁR:

– Bőr ülésborítás
– Ülésfűtés vezető és utas oldal
– Ajtó borítás felső része és ajtó
kartámasz puha, szintetikus bőr borítás

BRUTTÓ ÁR:

– 18" könnyűfém keréktárcsák 235/45 R18
gumiabronccsal

BRUTTÓ ÁR:

11 750 000

Ft

2.5 Hybrid 218 LE
Dynamic Force

COMFORT + BUSINESS
Az alapfelszereltség néhány tétele
– Vezetőülés elektromos állítással
(elektromos háttámla állítás,
elektromos magasságállítás,
elektromos deréktámasz állítás)

12 350 000

Ft

2.5 Hybrid 218 LE
Dynamic Force

PRESTIGE
Az alapfelszereltség néhány tétele
– Toyota Touch® színes érintőképernyővel (8")
– Toyota Touch® with GO navigációs
rendszer magyar nyelvű menüvel
és 3 éves térképfrissítéssel

12 110 000

Ft

2.5 Hybrid 218 LE
Dynamic Force

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele
– Holttér monitor a külső tükrökben (BSM)
– Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
rendszer (RCTA)
– Bőr ülésborítás
– Ülésfűtés vezető és utas oldal

– Vezeték nélküli telefontöltő
a középkonzolon
Opcionális felszereltségi csomag:
VIP csomag

BRUTTÓ ÁR:

13 020 000

Ft

2.5 Hybrid 218 LE
Dynamic Force

EXECUTIVE + VIP
Az alapfelszereltség néhány tétele
– Háromzónás automata légkondicionáló
hátsó vezérlő panellel és a levegőt tisztító
és párásító Nanoe™ technológiával
– HUD – szélvédőre vetített információk
– Elektromosan dönthető hátsó ülés

– Hátsó kartámasz pohártartókkal,
fedéllel, klímavezérlőkkel
– JBL prémium hangrendszer
9 hangszóróval és mélynyomóval

BRUTTÓ ÁR:

13 820 000

Ft

2.5 Hybrid 218 LE
Dynamic Force
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ISMERJE MEG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!

EXECUTIVE
2.5 Hybrid 218 LE Dynamic Force

Hibrid technológia
A vadonatúj 2,5 literes benzinmotorral
kombinált hybrid hajtás lenyűgöző
teljesítménye és nyomatéka magabiztosan
mozgatja az autót, miközben az utastérben
kellemes csend honol. Ráadásul nagyon
takarékos is.
TNGA (Toyota Új Globális Platform‑ja)
Az autó tömegközéppontja mélyebbre került,
karosszériája pedig rendkívül merev,
így a Camry nemcsak lágyan suhan,
hanem az éles és hirtelen irányváltások
közben is tökéletesen uralható.
Innovatív technológiák
A vezető előtti műszeregységbe épített
7 colos TFT kijelzőn és a Head‑up Display
szélvédőre vetített képén minden fontos
információ elérhető.

BRUTTÓ ÁR:

13 020 000

Ft

NETTÓ LÍZINGDÍJ:

80 000

Ft/hó1

EXECUTIVE
2.5 Hybrid 218 LE Dynamic Force

Kedvezmény:

1 822 800 Ft

Kedvezményes bruttó ár:

11 197 200 Ft

Futamidő:

5 év

THM:

3,5%

Érdekli ez a változat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével!
Ha valami mást keres, ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon
olyan Camryt, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.
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TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)
Modellév: 2020

Karosszéria /
Ajtók száma
SD
SD
SD
SD
SD

15

Az árlista 2020. október 14‑től érvényes.

VL Min

VL Max

VL Min

VL Max

Comfort

11 750 000 Ft

76 000 Ft

5,3

5,6

119,3

126,8

12 350 000 Ft

76 000 Ft

5,3

5,6

119,3

126,8

L3

Comfort
Business
Prestige

12 110 000 Ft

76 000 Ft

5,3

5,6

119,3

126,8

AXVH71L‑AEXDBW

L4

Executive

13 020 000 Ft

76 000 Ft

5,3

5,6

119,3

126,8

AXVH71L‑AEXDBW

L6

Executive VIP

13 820 000 Ft

76 000 Ft

5,3

5,6

119,3

126,8

Váltó

Katashiki

2.5 Hybrid
(2487 ccm)
2.5 Hybrid
(2487 ccm)
2.5 Hybrid
(2487 ccm)
2.5 Hybrid
(2487 ccm)
2.5 Hybrid
(2487 ccm)

178+40=218

Hybrid

AXVH71L‑AEXDBW

L1

178+40=218

Hybrid

AXVH71L‑AEXDBW

L2

178+40=218

Hybrid

AXVH71L‑AEXDBW

178+40=218

Hybrid

178+40=218

Hybrid

Több mint 15 millió eladott
Toyota hibridek az egész világon

CO2 (g/km)
kombinált

Regisztrációs
adó

Teljesítmény
(LE)

millió

Vegyes átlagf.
(l/100km)

Bruttó listaár
(Regadóval,
27% ÁFÁ‑val)

Motor /
hajtás

5,5

SFX Felszereltség

liter/100 km

Alacsony üzemanyagfogyasztás

10

év

A Toyota 10 év garanciát nyújt
a hibrid akkumulátorokra

MEGBÍZHATÓSÁG
A hibrid hajtásláncban nincsenek
nagy kopásnak kitett elemek
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

040 Hófehér
felár nélkül

089 Gyöngyfehér**
250 000 Ft

1F7 Ultraezüst*
180 000 Ft

218 Fekete gyöngyház*
180 000 Ft

3U5 Érzéki vörös**
250 000 Ft

4X1 Platinum bézs*
180 000 Ft

4X7 Grafit metál*
180 000 Ft

8W7 Kobalt kék*
180 000 Ft

* Metálfényezés    ** Gyöngyház fényezés

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

17" könnyűfém keréktárcsák 215/55 R17
méretű gumiabroncsokkal

18" könnyűfém keréktárcsák 235/45 R18
méretű gumiabroncsokkal

Alapfelszereltség a Comfort modellváltozatnál

Alapfelszereltség a Prestige
és az Executive modellváltozatoknál

Szöver ülésborítás

Bézs színű bőrkárpit
(természetes és szintetikus bőr)

Fekete bőrkárpit
(természetes és szintetikus bőr)

Alapfelszereltség az Executive
és a Comfort + Business modellváltozatoknál

Alapfelszereltség az Executive
és a Comfort + Business modellváltozatoknál

Alapfelszereltség a Comfort
és a Prestige modellváltozatoknál
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CSOMAGOK
BUSINESS CSOMAG
600 000 FT

VIP CSOMAG
800 000 FT

választható a Comfort felszereltséghez

választható az Executive felszereltséghez

– Utasülés elektromos állítással (elektromos
háttámla állítás, elektromos magasságállítás,
elektromos deréktámasz állítás)
– Bőr ülésborítás
– Ülésfűtés vezető és utas oldal
– Ajtó borítás felső része és ajtó kartámasz puha,
szintetikus bőr borítás

– Háromzónás automata légkondicionáló hátsó
vezérlő panellel és a levegőt tisztító és párásító
Nanoe™ technológiával
– Elektromosan mozgatható árnyékoló hátul
– HUD – szélvédőre vetített információk

– Elektromosan dönthető hátsó ülés
– Hátsó kartámasz pohártartókkal, fedéllel,
klímavezérlőkkel
– JBL prémium hangrendszer 9 hangszóróval

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK
Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok

Comfort

Comfort
+ Business

Prestige

Executive

Executive
+ VIP

Védelmi csomag
Rozsdamentes acél védőlemez a hátsó lökhárítóra,
védőfóliák az első ajtókilincsekre

51 000 Ft

51 000 Ft

51 000 Ft

51 000 Ft

51 000 Ft

M43 indításgátló

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

166 000 Ft*

166 000 Ft*

166 000 Ft*

166 000 Ft*

166 000 Ft*

Toyota Protect Longlife Karosszéria Védelem
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére

56 000 Ft

56 000 Ft

56 000 Ft

56 000 Ft

56 000 Ft

Toyota Protect Longlife Könnyűfém Keréktárcsa Védelem
Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére

21 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

Toyota Touch® 2 with GO navigációs rendszer magyar nyelvű
menüvel és 3 éves térképfrissítéssel

300 000 Ft

300 000 Ft

–

–

–

GPS alapú védelmi csomag
Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul,
1 db közelítőkártyás azonosító, META M03 riasztó

Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a felszerelési munkadíjat és az áfát.
* Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 3 ÉV VAGY 100 EZER KM
GYÁRTÓI GARANCIÁN FELÜL IS
Comfort

Comfort
+ Business

Prestige

Executive

Executive
+ VIP

3+1 év vagy összesen 130 ezer km

71 000 Ft

71 000 Ft

71 000 Ft

71 000 Ft

71 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

KOMPLETT TÉLI SZERELT KERÉK

586 100 Ft/4db
18"-os téli szerelt kerék alufelnivel
és Bridgestone gumiabronccsal

Autójához vásárolt téli szerelt kerekek mellé 3 évig tartó (a nyári
gumiabroncsra is vonatkozó) gumibiztosítást adunk ajándékba!
A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
COMFORT
BIZTONSÁG

– Elektromos parkolófék
– ABS
– VSC‑TRC
– HAC
– Vészfékezés villogó fénnyel
– Vezető+utas+első oldal+függönylégzsák+vezető térdlégzsák
– E‑call vészhívás rendszer
– Ütközést megelőző automatikusan fékező biztonsági
rendszer (PCS) gyalogosfelismeréssel

– Adaptív radaros tempomat (ACC)
– Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
kormányrásegítéssel (SC)
– Automata távolsági fényszóró (AHB)
– Gyerekzár a hátsó ajtón
– Belső tükör elektrokromatikus

HAJTÁS

– Üzemmód kapcsoló: eco‑normal‑sport
– Üzemanyagtank 50 literes

– Sport futómű
– Normál kanyarstabilizátor

AUDIO

– MM17 Touch 2 fejegység
– 7" érintőképernyő
– CD játszó

– 6 db hangszóró
– Audio csatlakozó USB és AUX

BELTÉR

– Bőr üzemmód választó gomb
– Szekvenciális kapcsoló
– Bőr kormánykerék 3 küllős
– Megvilágított kesztyűtartó
– Ajtókban belépőfény
– Elöl olvasólámpa LED
– Hátul olvasólámpa LED
– Utastér lámpa
– Belépőfény: belső világítás, indítógomb, kapaszkodók,
első lábtér
– Elöl‑hátul 2–2 kapszkodó

– Hátul 2 ruha akasztó
– Napellenző, szövet borítással, tetőbe szerelt pipere lámpával
– Ajtó borítás felső része e.h. puha, szövet borítás
– Ajtó belső díszítés szatén króm
– Ajtó kartámasz puha
– Küszöbborítás műanyag
– Pohártartó elöl:2; hátul:2
– Ajtózsebek elöl:2; hátul:2
– Szövet szőnyeg
– Kesztyűtartó csillapított nyitással

INFORMÁCIÓ

– 7" TFT kijelző a műszeregységben
– Sebességi fokozat kijelzés
– Öv bekapcsolására figyelmeztető hang és fényjelzés
– Bekapcsolt fényszóróra figyelmeztetés
– Intelligens kulcs figyelmeztető jelzései

– Ablakmosó folyadék szintjére figyelmeztető jelzés
– Keréknyomás eltérésre figyelmeztető jelzés
– Parkolásérzékelő elöl és hátul
– Tolatókamera vezérvonalakkal

KÉNYELEM

– Kormányoszlop állítás manuális
– Elektromos kormányszervo
– Elektromos ablakemelők elöl‑hátul automata funkcióval
– Csomagtérajtó smart key nyitással
– 2db intelligens kulcs
– Esőérzékelős ablaktörlő
– Külső tükör: elektromos állítással és automatikus behajtással,
fűtött

– Belső tükör kézi vakítás ellenes kapcsolással
– Kétzónás automata digitális légkondi
– Pollenszűrő
– Nanoe klíma, légtisztító rendszer
– Nyomógombos indítás
– 12V‑os csatlakozó, 2 db USB csatlakozó

ÜLÉSEK

– Hátsó ülés 60/40 arányban osztottan dönthető
– Szövet ülésborítás
– Elöl állítható fejtámlák
– Hátul fix fejtámlák
– Hátsó kartámaszban pohártartók
– Vezetőülés elektromos állítással, utasülés kézi állítással

– Első ülés háttámla állítás v. elektromos, u. kézi
– Vezetőülés magasságállítása elektromos, utasülés kézi
– Vezető ülés elektromos deréktámasz állítás
– Ülés háttámlán zseb
– ISOFIX ülésrögzítés a hátsó szélső üléseken, felső rögzítéssel

KÜLSŐ MEGJELENÉS

– 17" alufelni 215/55 R17 gumiabroncs
– Helytakarékos pótkerék
– Színezett szélvédő
– Első oldalüvegek UV szűrős vízlepergetős
– Hátsó oldalüvegek sötétítettek
– Hátsó ablak sötétített
– Hátsó ablak páramentesítő
– Fényezett ajtó díszcsík
– Fényezett ajtókilincsek, elöl smart key érintés érzékelőkkel
– Bi‑LED fényszóró, halogén irányjelzővel

– Automata fényszóró magasságállítás
– Fényszóró mosó
– Helyzetjelző alapfény
– Izzós irányjelző lámpa
– LED‑es nappali menetfény
– Hátsó lámpa halogén és fényvetős, LED‑es féklámpával
– Rendszámtábla világítás LED‑es
– 3. féklámpa
– LED‑es irányjelző, tükörbe épített
– LED‑es ködlámpa

COMFORT BUSINESS (COMFORT csomagon alapul)
– Ajtó borítás felső része e.h. puha, szintetikus bőr borítás
– Ajtó kartámyasz puha, szintetikus bőr borítás
– Bőr ülésborítás
– Hátul állítható fejtámlák a szélső üléseken (2 db)
– Hátsó kartámaszban pohártartók, fedéllel

– Vezető- és utasülés elektromos állítással
– Első ülés háttámla állítás v. és u. elektromos
– Vezető- és utasülés magasságállítása elektromos
– Vezető- és utasülés elektromos deréktámasz állítás
– Vezető- és első utasülés ülésfűtés

PRESTIGE (COMFORT felszereltséghez)
– MM17 Touch 2 with Go; 8" érintőképernyő
– Navigáció, Európa térképpel, 3D megjelenéssel,
magyar menüvel…

– Küszöbborítás Camry márkajelzéssel
– 18" alufelni 235/45 R18 gumiabroncs
– LED‑es ködlámpa
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EXECUTIVE (COMFORT csomagon alapul)
– Holttérfigyelő és keresztirányú forgalomra figyelmeztető
(BSM, RCTA)
– MM17 Touch 2 with Go; 8" érintőképernyő
– Navigáció, Európa térképpel, 3D megjelenéssel,
magyar menüvel…
– Vezeték nélküli telefon töltő
– Ajtó borítás felső része e.h. puha, szintetikus bőr borítás
– Ajtó kartámyasz puha, szintetikus bőr borítás
– Küszöbborítás Camry márkajelzéssel
– Parkolásérzékelő elöl és hátul, automata fékezéssel (ICS)
– Kormányoszlop állítás elektromos
– Külső tükör: el. állítás és automatikus behajtás, fűtött,
aszférikus, BSM
– Belső tükör elektrokromatikus

– Bőr ülésborítás
– Hátul állítható fejtámlák a szélső üléseken (2 db)
– Hátsó kartámaszban pohártartók, fedéllel
– Vezető- és utasülés elektromos állítással
– Első ülés háttámla állítás v. és u. elektromos
– Vezető- és utasülés magasságállítása elektromos
– Vezető- és utasülés elektromos deréktámasz állítás
– Vezető- és első utasülés ülésfűtés
– 18" alufelni 235/45 R18 gumiabroncs
– Bi‑LED fényszóró, LED irányjelzővel
– Helyzetjelző
– LED‑es irányjelző lámpa
– LED‑es ködlámpa
– Hátsó lámpa teljesen LED‑es

EXECUTIVE VIP (EXECUTIVE csomagon alapul)
– MM17 Touch 2 with Go 8" érintőképernyő, JBL hangrendszer
9 hangszóró
– HUD – szélvédőre vetített információk
– Elektromosan mozgatható árnyékoló hátul
– Háromzónás automata digitális légkondi,
hátsó vezérló panellel

– Hátsó ülés elektromosan dönthető
– Hátul állítható fejtámlák (3 db)
– Hátsó kartámaszban pohártartók, fedéllel, klímavezérlők

Az árlista érvényes a 2020. október 16‑tól megrendelt autókra.
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak.
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
Az árlistában található bruttó listaár nem tartalmazza sem az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

8

TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!
Üzemanyag‑fogyasztás[liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján)

2.5 Hybrid 218 LE Dynamic Force

VL Min3
Kombinált

5,3

VL Max4
Kombinált

5,6

Ajánlott üzemanyag típus

95‑ös vagy magasabb oktánszámú ólommentes benzin

Üzemanyagtartály térfogata [l]

50

Széndioxid, CO₂ [g/km]
VL Min3
Kombinált

119,3

VL Max4
Kombinált

126,8

Motor
Hengerűrtartalom [cm3]

2487

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkénti ford. sz.]

218 (160)/6000

Belsőégésű motor teljesítménye [LE]

178

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

221/3600–5200

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

8,3

Végsebesség [km/óra]

180

Tömegek és méretek
Saját tömeg [kg]

1595–1660

Megengedett össztömeg [kg]

2100

Hasmagasság [mm]

145

1445 mm

3 Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.
4 Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.

1580–1590 mm

1085 mm

2825 mm

1840 mm

524

l

Csomagtér térfogata

975 mm

4885 mm

5,7–5,8
Fordulókör

1605–1615 mm
1840 mm

m
A részletes műszaki adatokért tekintse
meg katalógusunkat, vagy látogasson
el a www.toyota.hu honlapra.
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JELENTKEZZEN
TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA
CAMRY T VÁL ASZTANI!

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
1 Ajánlatunk október 16-november 30. között vagy visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes a meghatározott, készleten lévő Toyota modellek esetén. A hirdetés nem minősül
konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, a Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós
megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
A Toyota Pénzügyi Zrt. üzleti (fogyasztónak nem minősülő) ügyfeleknek szóló, változó kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízing kalkulációja, amely teljes körű CASCO biztosítás megkötése és teljes
futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett lízingdíj nettó összeg. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt,
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Toyota
Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának és a hitelbírálat jogát fenntartja. A pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. További részletek
a toyotahitel.hu oldalon és a Toyota márkakereskedésekben.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin
látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota
Central Europe Kft. az árlistában közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP)
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag‑fogyasztás és a CO₂‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél.
Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását
és a CO2‑kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok
(pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint
az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO₂‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

