GR86

BEVEZETÉS

EGY ÉLMÉNY,
AMI MEGHALADJA
AZ ELVÁRÁSOKAT
Élje át a vezetés szűretlen élményét.
Erőteljes megjelenésével és alacsony
súlypontjával a GR86 egy vérbeli
élményautó azok számára, akik megértik,
hogy mi teszi a vezetést igazán különlegessé:
az autóban töltött letisztult pillanatok
és az összeolvadás az úttal. A GR86 egy
szabad lélek, amely felélénkíti vezetőjét
minden pillanatban.
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VEZETÉSI ÉLMÉNY

MOSOLY
A VOLÁN
MÖGÖTT
A vezetés élményének jegyében
fogant kupénk, a GR86 kivételes
teljesítményével is kivívja az elismerést.
Még precízebb irányíthatósága és
merevebb karosszériája lenyűgöző
kanyarképességekkel ruházza fel,
alacsonyabb súlypontja és kimagasló
tapadása pedig már csak az Ön
iránymutatását várja.
Élje át a vezetés szűretlen élményét egy
forradalmian új, négyhengeres boxermotor
segítségével. A valaha készült legkönnyebb
négyüléses kupé modellünk, amely valóban
lélegzetelállító vezetési élményt nyújt.
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A GR86 alacsony súlypontja még könnyedebb
kanyarodási tulajdonságokat biztosít.

A GR86 könnyebb, merevebb felfüggesztést kapott,
amely elősegíti a sportautókra jellemző kiváló
kezelhetőséget és kiemelkedő kormányreakciókat.
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MENETTELJESÍTMÉNYEK

WAKU-DOKI*
AZ ADRENALINBAN DÚS TELJESÍTMÉNY

Az autózás, amely a körülményektől
függetlenül mosolyt rajzol az arcára.
A GR86 különleges vezetési élményét
közvetlenül befolyásolja a Toyota kiemelkedő
motorsport történelme. A versenyzésben
szerzett szakértelem eredménye a precíz,
dinamikus és gyors reakciójú vezethetőség,
amely kivételes aerodinamikai képességekkel
és adrenalinban dús teljesítménnyel
párosul. A vadonatúj GR86 az elődök
hagyatékát és szellemiségét orrmotoros,
hátsókerékhajtású felépítésében őrzi,
amely a nagyteljesítményű sportabroncsokkal
együtt a legizgalmasabb négyüléses kupé
modellünket eredményezi.
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Motorsport, mai köntösben. A GR86 kategóriaelső aerodinamikáját
hangsúlyos első légbeömlők, oldalsó légterelők és a Toyota
motorsport tapasztalatán alapuló hátsó kacsafarok légterelő fokozza.

*Az ikonikus jelmondat a Toyota Gazoo Racing öröksége
mögötti érzést foglalja magában és a versenyzés
izgalmát, valamint a színtiszta, szűretlen vezetési
élmény okozta adrenalint írja le.
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MENETTELJESÍTMÉNYEK
PERFORMANCE

LENYŰGÖZŐ
VERSENYTELJESÍTMÉNY
A KÖZUTAKRA
1

Minden, amit tud és szeret a sportautókban
– felfokozva. Teremtsen még szorosabb
kapcsolatot az úttal a különböző
teljesítményfokozó megoldásokkal,
amelyek azért születtek, hogy Ön még
többet érezzen. A gyorsabb gázreakció,
a még pontosabb váltó és kuplung,
valamint egy kivételesen könnyű karosszéria
– a GR86 a vezetés szűretlen élményét nyújtja.
A TRACK üzemmód a versenypályák világát
idézi meg, az alacsonyabb súlypont
és a fokozott fékreakciók pedig stabil
és biztonságos vezethetőséget biztosítanak.
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1. A TRACK üzemmód versenyzésre
hangolt kijelzőn tárja elénk a köridőt,
a fordulatszámot, az olajhőmérsékletet
és más releváns információkat.
2. A kézi váltó Önt helyezi a főszerepbe
és még szorosabb kapcsolatot teremt az autóval.
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MENETTELJESÍTMÉNYEK

NYERS
ERŐ

Az új Toyota GR86 motorját fejlesztették szívó- és kipufogóoldalon is, ezzel fokozva
az autó teljesítményét és javítva reakcióit. A súrlódást pedig csökkentették,
így elérve a nagyobb nyomatékot minden sebességtartományban – a csúcsnyomaték
250 Nm 3400 1/perces fordulatszámnál.
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A Toyota GR86 több évtizednyi
versenytapasztalatra épülve hozza el
a vezetési élmény új szintjét. Az új 2,4 literes
motor még nagyobb teljesítményt nyújt:
235 lóerő és 250 Nm nyomaték áll azonnal
az Ön rendelkezésére. A GR86 bátran
világgá kürtöli motorsportos rokonságát,
építve elődje úttörő képességeire.
A 6,5 másodperces 0-100-as sprint
vérbeli sportautókat idéz. A kivételes D4S
üzemanyag-befecskendezési rendszer
fokozza a teljesítményt és a nyomatékot.
A lényeg az élményen van, de ehhez most
még nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre.

A hosszában beépített, könnyű és kompakt motor
a GR86-ban 2,0 helyett 2,4 literes, ami még nagyobb
teljesítményt és még több nyomatékot biztosít,
a fokozott gyorsulás érdekében.
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KÜLSŐ FORMATERV

BENYOMÁST
KELTŐ

1

A GR86 különösen látványos megjelenését
a teljesítmény maximalizálása formálta.
A szélesebb nyomtáv, a látványos
légbeömlők és a karakteres szellőzők
már álló helyzetben is biztos úttartást
ígérnek. Az új, keskeny, vízszintesen
végigfutó oldalsó légterelőívek
csökkentik a légellenállást, miközben
a kidomborodó hátsó kerékjárati ívek,
valamint a hátsó végződése fokozza
a stabilitást. A Toyota GR86 minden
szögből magára vonzza a tekintetet,
ikonikus versenyautókat idézve fel.
Garantáltan megfordulnak utána,
bármerre is járjon.
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1. A Toyota motorsport innovációjaként érkező
oldalsó szellőzők fokozzák a teljesítményt
és a menetdinamikát.
2. Az erőteljes, széles hátsó növeli a stabilitást.
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BELSŐ FORMATERV

VÉGLETEKIG
LETISZTULT

Vérbeli élményautóként a GR86 olyan
belső térrel rendelkezik, amely a vezető
köré épül, lehetővé téve a könnyed
élményszerzést. A megújult üléspozíció
még jobb kilátást biztosít, közelebb hozza
Önt az úthoz, egyúttal pedig tovább
csökkenti a súlypontot. A vízszintes
elrendezésű műszerfal lehetővé teszi,
hogy a legfontosabbra koncentrálhasson:
az Ön előtt álló útra. És ez nem minden.
A 4,2 colos, színes műszercsoport
és az új LCD műszerek hagyományos
és verseny üzemmódokkal kiváló
kapcsolódási lehetőségeket és könnyű
irányíthatóságot biztosítanak.
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A GR86 alacsonyabb üléspozíciója révén tovább csökken
a súlypont, a kiváló stabilitás és tapadás érdekében.
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BIZTONSÁG

MAGABIZTOSAN
MINDEN
KANYARBAN
Játékos és élvezetes, de nem köt
kompromisszumot a biztonság tekintetében.
A Toyota GR86 éppen olyan biztonságos,
mint amennyire izgalmas. Az utazást intelligens
megoldások segítik. A parkolássegítő rendszer,
a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető
rendszer és a holttérfigyelő könnyebbé teszi
a városi közlekedést. A GR86 fedélzetén
megtalálható az EyeSight vezetéstámogató
rendszer ütközést megakadályozó funkcióval
(fékezést is beleértve), adaptív sebességtartó
automatikával és sávtartó rendszerrel (automata
váltó esetén). A Toyota kivételes innovációjának
köszönhetően ezek, sőt, még több funkció
fokozza a közlekedés biztonságát.
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Mindig tudja majd, hogy mi történik Ön körül
a holttérfigyelő, valamint a Toyota többi
vezetéstámogató rendszerének köszönhetően.

Ütközést megelőző rendszer: akár fékezéssel
is segít elkerülni az ütközést vagy mérsékelni
a becsapódás sebességét a biztonságos
mindennapos közlekedésért.
Adaptív sebességtartó automatika: intuitív
módon lassítja és gyorsítja az autót, igazodva
az előtte haladó járműhöz és a beállított
sebességhez, mindig biztonságos követési
távolságot tartva.
Aktív távolsági fényszóró: éjszakai vezetés
során biztosítja a tökéletes megvilágítást
azzal, hogy a szemből érkezőket és az előttünk
haladókat észlelve állítja a fényszóró üzemmódját.

Sávtartó rendszer: az intelligens sávtartó
rendszer figyelmezteti, ha a jármű irányjelzés
nélkül készül elhagyni a sávot. Aktív adaptív
sebességtartó automatika esetén a rendszer
finom ellenkormányzással segíti a jármű
sávban maradását.
Elindulásra figyelmeztető rendszer: a funkció
figyelmezteti a vezetőt, ha az előtte haladó
jármű elindult.

A GR86 rendkívül merev karosszériaszerkezettel
rendelkezik. Az utastér körüli nagy szilárdságú
anyagok és a tető belső oldalán található
ütéselnyelő lap segít megvédeni az utasokat
ütközés esetén, míg a karosszéria külső szerkezetét
úgy tervezték, hogy képes legyen az ütközés
energiájának hatékony elnyelésére és elosztására.
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MODELLVÁLTOZATOK

DYNAMIC
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Főbb jellemzők:
— 17" könnyűfém keréktárcsák
— Defektjavító szett
— Kettős kipufogó, fekete diffúzor
— Fekete hűtőrács
— Fekete tükörborítás
— Integrált hátsó spoiler
— Keret nélküli ajtók
— Színezett szélvédőüveg, laminált
— Színezett oldalüvegek, hátdó üveg
— Bi-LED fényszórók
— Automata fényszóró magasságállítás
— Automata fényszóróbekacsolás,
szürkületérzékelő
— Fényszórómosó
— LED irányjelzők elöl
— DLR - LED-es nappali fény
— LED-es 3. féklámpa
— Ködzárófény
— Elektromos állítású, elektromosan
behajtható, fűtött külső tükör
— HAC – hegymeneti indulást
segítő rendszer
— Alacsony gumiabroncsnyomásra
figyelmeztető jelzés
— Vészhelyzeti figyelmeztető
rendszer (eCall)
— Intelligens kulcsrendszer
— 7" digitális műszeregység
— Sebességi fokozat kijelző (M/T)
— 8" érintőképernyős audió fejegység
— Audio rendszer, DAB és FM rádió,
Bluetooth telefon és audio kapcsolat,
Apple Carplay* vezetékes csatlakozás,
AndroidAuto vezetékes csatlakozás,
2 db USB port, 1db AUX port,
6 db hangszóró

— Tolatókamera
— 4 üléses kialakítás
— GR ülések, fekete szövet ülésborítás
— Vezetőülés kézi magasságállítással
— Hátul egyben dönthető háttámla
— Kormánykerék bőr borítású,
háromküllős
— Bőr borítású sebességváltó
gomb (M/T)
— Magasságban és teleszkóposan
állítható kormánykerék
— Bőr borítású kézifékkar
— Elektromos ablakemelők
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Csomagtérborítás
— Csomagtérháló
— Automata kétzónás légkondicionáló
— Tempomat
— Fekete tetőborítás
— Kalaptartó
— Küszöbborítás
— Ütközést megelőző biztonsági
rendszer (PCS) automata
fékezéssel (A/T)
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDA) (A/T)
— Adaptív radaros tempomat (ACC)
teljes sebességtartományban (A/T)
— Automata távfény (AHB) (A/T)

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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MODELLVÁLTOZATOK

Főbb jellemzők
(a Dynamic felszerltségen felül):
— 18" kovácsolt könnyűfém keréktárcsák
— Adaptív fényszóró rendszer,
kanyarfénnyel (AFS)
— Fekete ultravelúr ülésborítás
bőr betétekkel
— Ülésfűtés az első üléseken
— Aluminium pedálok
— Holttér monitor (BSM)
— Hátsó keresztforgalomra
figyelmeztető rendszer (RCTA)
— Intelligens ultrahangos
parkolásérzékelő (ICS)
— Ütközést megelőző biztonsági
rendszer (PCS) automata
fékezéssel (A/T)
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDA) (A/T)
— Adaptív radaros tempomat (ACC)
teljes sebességtartományban
működik (A/T)
— Automata távfény (AHB) (A/T)

EXECUTIVE

A felszereltségi szint opcióin felül az Executive
felszereltségi szint mellé 18" könnyűfém
keréktárcsák, fűthető ülések és részben bőr,
velúr ülések járnak.
20
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TARTOZÉKOK

SPORT
CSOMAG

KÜLSŐ MATRICA
DÍSZÍTŐK

Az első, az oldalsó és a hátsó
szoknyák egyrészt illeszkednek
a GR86 formavilágához,
másrészt pedig ki is egészítik azt,
ezzel még inkább kiemelve az
autó egyedi, sportos karakterét.

Az autó tetején, oldalán és gépháztetején
feltűnő fekete és vörös matricák kiemelik
a GR86 látványosan megformált kontúrjait.

1

1. Hátsó légterelő
A hátsó légterelő tökéletesen illeszkedik az autó
vonalaihoz, ezzel tovább fokozva a dinamikus
megjelenést. Kialakítása kifejezetten a modell
kiemelkedő teljesítményét és irányíthatóságát segíti.
2. Első sárvédő légterelő betét
Egy mutatós kiegészítő, amellyel személyre szabhatja
az első kerékjárati ívek mögötti szellőzőnyílást.
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TARTOZÉKOK

VÉDELMI
TARTOZÉKOK

BIZTONSÁGI
TARTOZÉKOK

1. Toyota ProTect (LLBP)
Védje meg autójának fényezését, oldalsó ablakait
és hátsó szélvédőjét a szennyeződésektől,
az időjárás viszontagságaitól és egyéb külső
behatásoktól egy áttetsző, nanotechnológiás
védőbevonat segítségével.

1. Csomagrögzítő háló (függőleges)
Az erős, fekete nylonból készült háló két külön
tárólórésszel rendelkezik, melyek biztonságosan
megfogják a kisebb csomagokat. A hálót
tökéletesen lehet rögzíteni a csomagtér oldalán
és padlóján található gyűrűk segítségével.

2. Ajtókilincs védőfólia /
Hátsó lökhárító védőfólia
Megbízható védelem, amely segít megelőzni,
hogy a fényezésen kisebb karcok jelenjenek meg
az autó kilincsei vagy a hátsó lökhárító körül
a csomagtartó kipakolása során. A védelmet
az ellenálló, áttetsző, öntapadó fólia biztosítja,
amely pontosan illeszkedik a karosszériához.

2. Légterelők
A légterelők ideális tartozékok, amennyiben
szeret lehúzott ablakokkal közlekedni.
Az egyedileg tervezett elemek tökéletesen
illeszkednek az autó formájához, és biztosítják,
hogy ne legyen zavaró huzat és szélzaj.

3. Szövet szőnyeg garnitúra*
A szövet padlószőnyegek strapabíróak,
praktikusak és könnyen tisztíthatók.
A vezető oldali szőnyeg speciális rögzítéssel
rendelkezik, amely megakadályozza,
hogy használat közben elcsússzon.
4. Első és hátsó sárhányók
Úgy alakították ki, hogy tökéletesen
illeszkedjenek a kerékívekhez, és csökkentsék
a kerekek felől érkező víz, sár és kövek
által okozott szennyeződést és sérüléseket
az autó karosszériáján.
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* Alapfelszereltsége része.

1

2

3

4

3. Parkolássegítő rendszer
Az első-hátsó parkolást segítő rendszer
ultrahangos szenzorokkal és jelzéssel könnyíti
a manőverezést.
4. Kerékőr
A megerősített anyagból készült kerékőr
állandó védelmet nyújt a könnyűfém
keréktárcsák megőrzésére.

1

2

3

4
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D4S Kristályfekete*

DCK Verseny vörös**

WCH Gyöngykék**

P8Y Sötétszürke metál*

G1U Fekete zafír metál*

K1X Gyöngyfehér**

KAROSSZÉRIASZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK

* Metálfényezés.    ** Gyöngyház fényezés.
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KERÉKTÁRCSÁK ÉS KÁRPITOK

KERÉKTÁRCSÁK
ÉS KÁRPITOK
1

2

1

2

1. GR ülések, szövet ülésborítás
Alapfelszereltség:
Dynamic
2. Bőr-Ultravelúr ülésborítás
Alapfelszereltség:
Executive
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1. 17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
215/45 R17 gumiabroncsok
Alapfelszereltség:
Dynamic
2. 18" kovácsolt könnyűfém keréktárcsák
215/40 R18 gumiabroncsok
Alapfelszereltség:
Executive
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Benzin

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

2.4 l D-4S 6 M/T

Benzin
2.4 l D-4S 6 A/T

Üzemanyag‑fogyasztás (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Benzin

2.4 l D-4S 6 M/T

2.4 l D-4S 6 A/T

Motor kódja

FA24

FA24

Kombinált WLTP [liter/100 km]

8.7

8.8

Hengerek száma és elrendezése

4 hengeres, boxer elrendezés

4 hengeres, boxer elrendezés

Legkisebb sebességnél mért érték [liter/100 km]

13.4

14.9

Szelepvezérlés

DOHC, 16 szelepes

DOHC, 16 szelepes

Közepes sebességnél mért érték [liter/100 km]

8.3

8.5

Magas sebességnél mért érték [liter/100 km]

7.4

7.2

Üzemanyagellátó rendszer

D-4S elektronikus üzemanyagbefecskendezés

D-4S elektronikus üzemanyagbefecskendezés

Legmagasabb sebességnél mért érték [liter/100 km]

8.4

8.0

Hengerűrtartalom [cm3]

2387

2387

Javasolt üzemanyag

98‑ös vagy magasabb

98‑ös vagy magasabb

Furat × löket [mm × mm]

94.0 x 86.0

94.0 x 86.0

oktánszámú

Sűrítési arány

12.5:1

12.5:1

Széndioxid, CO₂ (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Legnagyobb teljesítmény [LE]

235

235

Kombinált [g/km]

199

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.]

172/7000

172/7000

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

250/3700

250/3700

Üzemanyagtartály térfogata [liter]

oktánszámú
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Legkisebb sebességnél mért érték [g/km]

304

339

Közepes sebességnél mért érték [g/km]

187

194

Magas sebességnél mért érték [g/km]

168

162

TELJESÍTMÉNY

Legmagasabb sebességnél mért érték [g/km]

191

182

Végsebesség [km/óra]

226

216

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

6.3

6.9

Légellenállási együttható

0.276

0.276

Kipufogógázok (az EU 2018/1832 rendelete alapján)
Euro besorolás

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Szénmonoxid, CO [mg/km]

286.3* / 377

301.4

Szénhidrogének, THC [mg/km]

13.6* / 16.5

12.7

FELFÜGGESZTÉS

Szénhidrogének, NMHC [mg/km]

11.2* / 13.4

10.4

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

7.5* / 7.8

5.8

Hátul

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

Koromrészecskék [mg/km]

0.07* / 0.22

0.07

Elhaladási zaj [dB(A)]

69

67

Elöl

Hűtött tárcsafék

Hűtött tárcsafék

Hátul

Hűtött tárcsafék

Hűtött tárcsafék

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
bizonyosúj 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 a WLTP
alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC‑re lettek visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű
EU‑szériamodell esetén érvényesek. 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.
* High grade.
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Benzin

MOTOR

FÉKEK

A/T = Automata váltó

M/T = Kézi váltó
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Benzin

Benzin

TÖMEGEK

2.4 l D-4S 6 M/T

2.4 l D-4S 6 A/T

KORMÁNYZÁS

2-ajtó

Tömeg [kg]

1271-1295

1296-1316

Fordulókör sugara – gumik [m]

10.8

KÜLSŐ MÉRETEK

2-ajtó

OFF ROAD

Külső hossz [mm]

4265

Hasmagasság [mm]

Külső szélesség [mm]

1775

Külső magasság [mm]

1310

Nyomtáv elöl [mm]

1520

Nyomtáv hátul [mm]

1550

Első túlnyúlás [mm]

860

Hátsó túlnyúlás [mm]

830

Tengelytáv [mm]

2575

1310 mm

130

BELSŐ MÉRETEK
Belső szélesség [mm]

1480

Belső magasság [mm]

1060

CSOMAGTÉR

1520 mm

Csomagtér térfogata (m³)

0.276

VDA csomagtér térfogat, kalaptartóig, ülések a helyükön (liter)

276

1775 mm

A/T = Automata váltó
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830 mm

2575 mm
4265 mm

860 mm

1550 mm
1775 mm

M/T = Kézi váltó
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KÖRNYEZETVÉDELEM

TOYOTA 2050 KÖRNYEZETVÉDELMI
KIHÍVÁS & ÜZEMANYAG
TAKARÉKOSSÁG ÉS ALACSONY
KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS
A Toyota túl akar lépni a zéró környezeti hatáson,
és még tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat hat
kihívást tűzött ki maga elé, amelyeket 2050‑re
szeretne teljesíteni. A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota arra törekszik,
hogy általuk pozitív és fenntartható fejlődést
alapozzon meg a társadalommal együttműködve.

További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota,
vagy keresse fel helyi Toyota márkakereskedőjét.
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1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

3. KIHÍVÁS

ÚJ AUTÓ – NULLA CO₂ – KIBOCSÁTÁS
2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO₂‑kibocsátást a 2010‑es
szinthez képest. Hogy ezt elérjük,
erősítjük az alacsony vagy nulla
CO₂‑kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük
az ilyen autók népszerűségét.

ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂ – KIBOCSÁTÁS
Azon dolgozunk, hogy még inkább
környezetbarát autókat alkossunk,
ezért járműveinket folyamatosan
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes
életciklusuk során a lehető legcsekélyebb
hatást gyakorolják a környezetre.*

GYÁRTÁS – NULLA CO₂ – KIBOCSÁTÁS
A CO₂-kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat
használó technológiák fejlesztését.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk
még inkább energiatakarékos legyen,
ezért használjuk a megújuló energiaforrásokat
(nap- és szélenergia), mint az alacsony
széndioxid‑kibocsátású energiát,
például a hidrogént.

4. KIHÍVÁS

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
A vízfelhasználás csökkentéséhez
gyárainkban elkezdtük gyűjteni az esővizet.
Ezenkívül víztisztító megoldásokat
fejlesztettünk ki, hogy újra hasznosíthassuk
a már használt vizet, vagy hogy biztonságosan
visszaforgathassuk a helyi ellátó hálózatba.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA
Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás
kihívásain, aminek eredményeképpen
minden egyes Toyota C‑HR 95 százalékban
újrahasznosítható és újrahasználható.
Ezen felül új és innovatív módszereket
ajánlunk az életciklusuk végére ért
járművek leadására.

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ
JŐVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA
Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan
társadalom megteremtése, ahol az emberek
a természettel teljes harmóniában tud élni.

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát megvizsgálta
és jóváhagyta a TÜV Rheinland, amelynek tanúsítványa szerint megfelel az ISO14040/14044 szabványnak.

A Toyota GR86 a TMMT legmagasabb
minőségi követelményeknek megfelelő,
törökországi Sakarya‑i gyárában készül.
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TELJES NYUGALOM

TELJES
NYUGALOM
A TOYOTÁVAL.

HIBRID SZERVIZ PROGRAM

Az évente / 15 000 kilométerenként megújuló* (amelyik hamarabb
bekövetkezik) Hibrid Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi 10 éves
koráig biztosítja a gondtalan autózást.

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ

Autójának teljes átvizsgálása kétévente vagy 30 000 kilométerenként
egyszer esedékes (amelyik hamarabb bekövetkezik), míg évente vagy
15 000 kilométeremként (amelyik hamarabb bekövetkezik) egy köztes
ellenőrzés szükséges.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG

Minden Toyota jármű tervezése és gyártása során ügyeltünk arra,
hogy az autó karbantartása minél alacsonyabb költséggel járjon.

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK

A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében járművébe csak eredeti
és megfelelő alkatrészeket építünk be.

ÁTFOGÓ GARANCIA

Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres garancia§ vonatkozik,
ami bármilyen gyártási hibára◊ kiterjed.

TOVÁBBI BIZTONSÁG

A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok
kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának.

TOYOTA EUROCARE

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 40 országban nyújtunk Toyota
Eurocareasszisztencia‑szolgáltatást 3 éven át**.

TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a gondossággal és figyelemmel
tervezzük és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük.
Minden, az autóval együtt megrendelt eredeti Toyota tartozékra
3 év garanciát kínálunk§.

További információ: www.toyota.hu/service‑and‑accessories/
* Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél. § Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
◊
A szolgáltatás fedezi a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe. 3 évre / korlátlan futásteljesítményre érvényes garancia a gyártási hibából eredő fényezési
hibákra és felületi korrózióra. Minden új Toyota esetében (a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria lemezeinek gyártási hibából vagy anyaghibából
eredő átrozsdásodására. ** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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MOTORSPORT ÖRÖKSÉG

TOYOTA
GAZOO
VERSENYTÖRTÉNELEM
A Toyota GR86 esetében a motorsport nem
csak inspirációt jelentett, hanem génjeink
részeként határozta meg a típust. A fejlesztés
számos versenyzésben is sikeres elődre
épített. Az ősök között megtalálható a Toyota
AE86 Super GT. Az ő örökségét viszi tovább
a GR86, amely többek között a Super
Endurance, a Rally Dirt Trial és a Gymkhana
versenysorozatokban elvárt teljesítményt
hozza. Elődje, a GT 86 világszerte sikereket
könyvelhetett el a versenypályákon,
beleértve a 24 órás Nürburging verseny két
kategóriagyőzelmét 2012-ben. A GR86-tal
Ön is ennek az örökségnek a részévé válik.
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Csapatbajnoki cím a Hosszútávú Világbajnokságon
(WEC)
2021. november: a TOYOTA GAZOO Racing
történelmet írt, megnyerve a hosszútávú versenyzés
Hypercar érájának első világbajnoki címét a bahreini
6 órás versenyen bebiztosított kettős győzelmével.
A mérföldkőnek számító napon nem csak ezzel
írta be magát a TOYOTA GAZOO Racing
a történelemkönyvekbe, hiszen először fordult elő,
hogy a WEC szezon mind a hat versenyét ugyanaz
a csapat nyerte.

Rally Világbajnoki cím a gyártók mezőnyében
2021. november: a TOYOTA GAZOO Racing
World Rally Team dicsőséges bajnoki győzelmet
aratott az utolsó fordulóban, Monzában, ahol
kettős győzelemmel biztosították be a gyártóknak
járó címet, ráadásul a Sébastien Ogier – Julien
Ingrassia páros egyéniben is elhódította
az összetett győzelmet.

Dakar Rally győzelem
2022. január: a TOYOTA GAZOO Racing versenyzője,
Nasser Al Attiyah navigátorával, Mathieu Baumellel
az oldalán megszerezték a győzelmet az ikonikus
megmérettetésen. A Toyota GR DKR Hilux T1+
volánja mögött a 44. Dakar Rallyt 27 perc 46
másodperces előnnyel nyerték meg.
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