TOYOTA
GR86
MODELLÉV 2022

MÁR

14 710 000
Toyota GR86

Ft-tól

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!
DYNAMIC
Az alapfelszereltség néhány tétele
–	17" könnyűfém felnik elöl és hátul
–	G R ülések, szövet ülésborítás
–	Intelligens kulcsrendszer (smart key)
–	Tolatókamera
–	Automata 2 zónás légkondiciónáló
–	Apple CarPlay* vezetékes csatlakozás
–	8 " érintőképernyős audió fejegység

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele
(a Dynamic felszereltségen felül)
– 18" könnyűfém felnik elöl és hátul
– Bőr-Ultravelúr ülésborítás
– Ülésfűtés az első üléseken
– Adaptív fényszóró rendszer, kanyarfénnyel (AFS)
– Aluminium pedálok
– Holttér monitor (BSM)
– Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
– Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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ISMERJE MEG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!

EXECUTIVE
2.4 Boxer 234 LE 6 M/T

Sportautó formaterv
A Toyota GR86 aerodinamikus és könnyű
karosszériája kategóriájának legdinamikusabb
autóját eredményezi. Az új, 2,4 literes,
négyhengeres boxermotor csúcsteljesítménnyel
koronáz meg minden egyes utat.

BRUTTÓ LISTAÁR:

15 610 000

Ft

Executive
2.4 Boxer 234 LE 6 M/T

Fejlett technológia
Az új Toyota GR86 különösen fejlett
technológiákkal rendelkezik. Fedélzetén
megtalálható a holttérfigyelő, a hátsó
keresztirányú forgalomra figyelmeztető,
az eCall vészhívó rendszer, valamint
a tolatókamera segédvonalakkal.
Kimagasló alapfelszereltség
A 8" érintőképernyővel és Android Auto,
valamint Apple CarPlay* csatlakozással
rendelkező multimédiás rendszer és az
automata légkondicionáló minden utat
élvezetessé tesz, miközben a GR sportülések
és a Torsen hátsó önzáró differenciálmű segít
a maximumot kihozni minden egyes kanyarból.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Érdekli ez a változat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével!
Ha valami mást keres, ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon olyan
Toyota GR86, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.
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TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)
Modellév: 2022
Ajtók
száma

Motor /
Teljesítmény
<LE>

Az árlista 2022. augusztus 6-tól megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

Váltó

MT6
2

2,4p 234
AT6

Vegyes átlagf.
(l/100km)
kombinált

CO₂ (g/km)
kombinált

Katashiki

SFX

Bruttó listaár
(Regadóval,
27% ÁFÁ-val)

Regisztrációs
adó

Dynamic

ZN8-BLB8

AA

14 710 000

265 000 Ft

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Executive

ZN8-BLE8

0A

15 610 000

265 000 Ft

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Dynamic

ZN8-BLC7

A0

15 510 000

265 000 Ft

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Executive

ZN8-BLF7

00

16 410 000

265 000 Ft

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

Kivitel

VL Min

VL Max

VL Min

VL Max

Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam).

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

D4S Kristályfekete*

DCK Verseny vörös**

G1U Fekete zafír metál*

felár nélkül

315 000 Ft

160 000 Ft

K1X Gyöngyfehér**

P8Y Sötétszürke metál*

WCH Gyöngykék**

315 000 Ft

160 000 Ft

315 000 Ft

* Metálfényezés. ** Gyöngyház fényezés.

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

GR ülések, szövet ülésborítás
Alapfelszereltség:
Dynamic

Bőr-Ultravelúr ülésborítás
Alapfelszereltség:
Executive

17" könnyűfém felnik elöl és hátul 215/45 R17
gumiabroncsok
Alapfelszereltség:
Dynamic

18" könnyűfém felnik elöl és hátul
215/40 R18 gumiabroncsok
Alapfelszereltség:
Executive

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK
Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok
Védelmi csomag – PZSAFGT86
Ajtókilincs védőfólia, hátsó lökhárító védőfólia

34 000 Ft

Sport csomag I. – emailes rendelés
Hátsó légterelő, első sárvédő légterelő betét

268 000 Ft

Sport csomag II. – emailes rendelés
Hátsó légterelő, első sárvédő légterelő betét, első-, oldalsó- és hátsó szoknya

1 267 000 Ft

TPA400 hátsó parkolássegítő rendszer – emailes rendelés
Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok

108 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY” – PZ41ABP00180
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére

73 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY” – 0887380010
Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére

27 000 Ft

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

204 000 Ft *

* Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!
Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a felszerelési munkadíjat és az áfát.
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
DYNAMIC
DINAMIKA/FUTÓMŰ/
KEREKEK

– 2.4 literes (2387 ccm)
– 4 hengeres boxermotor Dual VVT-i
– D4-S kettős befecskendezés
– 234 LE – 250 Nm @ 3700 f/p
– 6 fokoztú kézi váltó / opciós 6 fokozatú automata váltó
– Hásó differenciálmű 4.100 végáttétellel
– Hásó differenciálmű korlátozottan önzáró (LSD)

– Első kerékfelfüggesztés: MacPherson
– Hátsó kerékfelfüggesztés: többlengőkaros
– Kanyarstabilizátor elöl és hátul
– Fix kakarkterisztikájú lengéscsillapítók
– 17" könnyűfém felnik elöl és hátul
– 215/45 R17 gumiabroncsok
– Defektjavító szett

AUDIÓ és
INFORMÁCIÓ

– 7" digitális műszeregység
– Normál, Sport és Track mód
– Sebesség
– Fordulatszám
– Fogyasztás
– Motor hőmérséklet
– Üzemanyagszint
– Külső hőmérséklet
– Köridő
– Sebességi fokozat kijelző (MT)

– 8" érintőképernyős audió fejegység
– Audió rendszer DAB és FM rádió
– Bluetooth® telefon és audió kapcsolat
– Apple Carplay* vezetékes csatlakozás
– AndroidAuto™ vezetékes csatlakozás
– Mikrofon a kihangosítóhoz
– 2 db USB port
– 1 db AUX port
– 6 db hangszóró
– Tolatókamera

ÜLÉSEK

– Elöl GR sportülések
– Szövet ülésborítás
– Első fejtámlák magasság állítással
– Első ülések kézi állítással
– Vezetőülés kézi magasságállítással

– Hátul ülőpad
– Hátul egyben dönthető háttámla
– 2db 3 pontos biztonságiöv
– 2db ISOFIX gyerekülésrögzítő pont
– 2db fejtámla

KÉNYELEM és BELTÉR

– Kormánykerék bőr borítású, háromküllős
– Bőr borítású sbességváltó gomb (MT)
– Magasságban és teleszkóosan állítható kormánykerék
– Bőr borítású kézifékkar
– Pohártartó a középkonzolon
– Palacktartó az ajtókban
– Intelligens kulcsrendszer (smart key)
– Elektromos ajtózár csomagtér ajtó
– 2 db intelligens kulcs
– Ablaktörlő szakaszos
– Elektromos ablakemelők
– Szövet szőnyeg
– Csomagtérborítás
– Csomagtérháló

– Automata 2 zónás légkondiciónáló
– A/C és szellőzés állítás forgókapcsolókkal
– Tempomat
– Napellenző v. és u.
– Fekete tetőborítás
– Kesztyűtartó
– Tároló doboz fedéllel az első ülések között
– Olvasólámpa elöl
– Csomagtérlámpa elöl
– Nyomógombos indítás
– Kormánykeréken távirányító gombok, audió, kommunikáció
– Kalaptartó
– Küszöbborítás

KÜLSŐ

– Kettős kipufogó, fekete diffúzor
– Első lökhárító karosszéria színre fényezett
– Hátsó lökhárító karosszéria színre fényezett
– Fekete hűtőrács
– Fényezett kilincsek
– Fekete tükörborítás
– Integrált hátsó spoiler
– Keret nélküli ajtók
– Színezett szélvédőüveg, laminált
– Színezett oldalüvegek
– Színezett hátsó üveg
– Hátsó üveg páramentesítő

– Bi-LED fényszóró
– Automata fényszóró magasságállítás
– Automata fényszóróbekacsolás, szürkületérzékelő
– Fényszórómosó
– LED irányjelzők elöl
– Ködlámpa nélkül
– DLR – LED-es nappali fény
– LED-es 3. féklámpa
– Ködzárófény
– Külső tükör el.áll., el. behajth., fűtött
– Cápauszony antenna

BIZTONSÁG

– ABS – blokkolásgátlós fékrendszer
– EBD – elektronikus fékerőelosztó
– BA – fékasszisztens
– TRC – elektronikus kipörgésgátló
– VSC – elektronikus járműstabilitásvezérlő
– HAC – hegymeneti indulást segítő rendszer
– Vészfékezéskor vészvillogó

– Térdlégzsák (v), oldal- és függönylégzsákok (v/u),
egylépcsős nyitású légzsákok (v/u)
– Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
– Nem kapcsolható ki az utaslégzsák
– Alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető jelzés
– Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)

VAGYONBIZTONSÁG

– Indításgátló

– Intelligens kulcsrendszer
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AUTOMATA VÁLTÓ 6 FOKOZATÚ
– Kormánykerék bőr borítású, háromküllős, pillangókapcsolókkal
– Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
automata fékezéssel
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
– Hásó differenciálmű 3.909 végáttétellel

– Adaptív radaros tempomat (ACC) teljes
sebességtartományban működik
– Teljes sebességtartományban működik
– Jelzőtábla beolvasással (IACC)
– Automata távfény (AHB)

EXECUTIVE (6 MT)

EXECUTIVE (6 AT)

– Bőr-Ultravelúr ülésborítás
– Ülésfűtés az első üléseken
– 18" könnyűfém felnik elöl és hátul
– 215/40 R18 gumiabroncsok
– Adaptív fényszóró rendszer, kanyarfénnyel (AFS)
– Aluminium pedálok
– Holttér monitor (BSM)
– Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
– Puha ajtókárpit
– Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)
– Napellenzők világítással

– Bőr-Ultravelúr ülésborítás
– Ülésfűtés az első üléseken
– 18" könnyűfém felnik elöl és hátul
– 215/40 R18 gumiabroncsok
– Adaptív fényszóró rendszer, kanyarfénnyel (AFS)
– Aluminium pedálok
– Holttér monitor (BSM)
– Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
– Puha ajtókárpit
– Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)
– Napellenzők világítással
– Kormánykerék bőr borítású, háromküllős, pillangókapcsolókkal
– Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
automata fékezéssel
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
– Hásó differenciálmű 3.909 végáttétellel
– Adaptív radaros tempomat (ACC) teljes
sebességtartományban működik
– Teljes sebességtartományban működik
– Jelzőtábla beolvasással (IACC)
– Automata távfény (AHB)

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot, 27% ÁFÁ-t.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!
Motor

2.4 boxer 234 LE 6 M/T

2.4 boxer 234 LE 6 A/T

Hengerek száma és elrendezése

4, boxer elrendezés

4, boxer elrendezés

Szelepek

16-szelepes DOHC

16- szelepes DOHC

Üzemanyag-befecskendező rendszer

D-4S elektronikus üzemanyag-befecskendezés

D-4S elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Hengerűrtartalom [cm3]

2387

2387

Furat x löket [mm x mm]

94 x 86

94 x 86

Kompresszió

12,5:1

12,5:1

Maximális teljesítmény [lóerő @ fordulat/perc]

234/7000

234/7000

Maximális forgatónyomaték [Nm @ fordulat/perc]

250/3700

250/3700

Végsebesség [km/óra]

226

213

0-100 km/h [mp]

6,3

6,9

Légellenállási együttható [Cx]

0,276

0,276

Minimális fordulókör (kerekek/karosszéria) [m]

5,4/5,7

5,4/5,7

Kombinált [liter/100 km]

8,7–8,8

8,7–8,8

Ajánlott üzemanyag

98 vagy magasabb oktánszámú ólmozatlan benzin

98 vagy magasabb oktánszámú ólmozatlan benzin

Üzemanyagtartály mérete [litres]

50

50

Átlagos emisszió [g/km]

198–200

197–199

Emisszió besorolás

EURO 6AP

EURO 6AP

Elöl

MacPherson rugóstagok

MacPherson rugóstagok

Hátul

Többlengőkaros futómű

Többlengőkaros futómű

Elöl

Belső hűtésű tárcsafék

Belső hűtésű tárcsafék

Hátul

Belső hűtésű tárcsafék

Belső hűtésű tárcsafék

Maximális össztömeg [kg]

1670

1700

Üres tömeg [kg]

1271–1293

1292–1314

Hosszúság [mm]

4265

4265

Szélesség [mm]

1775

1775

Magasság [mm]

1310

1310

Tengelytáv [mm]

2575

2575

Első nyomtáv [mm]

1520

1520

Hátsó nyomtáv [mm]

1550

1550

Első túlnyúlás [mm]

860

860

Hátsó túlnyúlás [mm]

830

830

Szabad magasság [mm]

130

130

226

226

4

4

Menetteljesítmények

Üzemanyag-fogyasztás

CO2-kibocsátás

Futómű

Féktárcsák

Tömeg

Méretek

Csomagtartó mérete
Csomagtartó mérete [liter]

Ülések száma

1310 mm

Ülések száma

1520 mm
1775 mm

830 mm

2575 mm
4265 mm

860 mm

1550 mm
1775 mm
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JELENTKEZZEN
TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA GR86 VÁL ASZTANI!

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
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 eltérhetnek rendelhető modelltől, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota
Central Europe – Hungary Kft. a kiadványban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
* 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.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.

