GT86

Předprodejní ceník

Předprodejní ceny

GT86

motor

výkon

převodovka

cena

2,0 l Boxer D-4S

147 kW

6 M/T

799 900 Kč

2,0 l Boxer D-4S

147 kW

6 A/T

839 900 Kč

Výbava
POPIS VÝBAVY
Exteriér
Rozměr pneumatik
Disky kol z lehkých slitin
Sada na opravu pneumatik
Elektricky ovládaná vnější zrcátka v barvě karoserie
Elektricky sklopná vnější zrcátka
Vyhřívání vnějších zrcátek
Přední mlhová světla
Přední xenonové světlomety (HID)
Světla pro denní svícení (LED)
Automatické nastavení výšky světlometů
Zadní spojler
Zdvojený sportovní výfukový systém
Interiér & Komfort
Automatická duální klimatizace
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Kožená rukojeť ruční brzdy
Tempomat
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Smart Entry & Start (systém inteligentního klíče)
Elektricky ovládaná přední okna
Osvětlení interiéru
Kosmetické zrcátko s osvětlením (řidič a spolujezdec)
Bezrámové zpětné zrcátko
Koberečky GT86
Audio & Komunikace & Informace
Multimediální systém Toyota Touch:
-

rádio a CD přehrávač s podporou MP3/WMA
6,1˝ dotyková obrazovka
6 reproduktorů
plná podpora ovládání iPodu a MP3 přehrávače prostřednictvím dotykové obrazovky
Bluetooth® podpora hands-free i streaming hudby
Aux-In a USB vstup i pro iPod a MP3 přehrávače
Prémiové audio JBL (rozšiřuje systém Toyota Touch):
- audiosystém JBL, 9 reproduktorů, výkon 400 W
Multimediální systém Toyota Touch & Go (oproti Toyota Touch):
- navigační systém
- mapové pokrytí Evropy
- informace o dopravě, rychlostních omezeních a kamerách
- rozšířená funkcionalita Bluetooth®*
- rozšířená funkcionalita USB
- nabídka aplikací: počasí, aplikace vyhledávání ceny pohonných hmot nebo parkoviště, aplikace
nalezení vozu, prohlížeč obrázků, aplikace Glass of Water
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30 000 Kč

15 000 Kč

POPIS VÝBAVY
Sedadla
Kožené čalounění sedadel Premium
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
Vyhřívaná sedadla (řidiče a spolujezdce)
Odkládací prostory
Box u spolujezdce
Odkládací prostory v centrální konzoli
Odkládací prostor v dveřích
Bezpečnost & Jízdní vlastnosti
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Elektronická distribuce brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Systém řízení stability vozidla (VSC)
Systém řízení trakční síly (TRC)
Nárazu odolná struktura karoserie
Konstrukce a prvky absorbující nárazovou energii
SRS přední airbagy (řidič a přední spolujezdec)
SRS boční airbagy (řidič a přední spolujezdec)
SRS hlavové airbagy
Kolenní airbag (řidič)
Varovný systém nezapnutých bezpečnostních pásů
Přední bezpečnostní pásy: tříbodové se samonavíjecím blokovacím mechanismem ELR
a předpínači
Zadní bezpečnostní pásy: tříbodové se samonavíjecím blokovacím mechanismem ELR
Ochrana krční páteře před poraněním (WIL): sedadlo řidiče a předního spolujezdce
Přední brzdy
Zadní brzdy
Diferenciál s omezeným prokluzem (LSD)
Zabezpečení
Imobilizér
Centrální zamykání dveří
Dálkové ovládání centrálního zamykání dveří
Smart Entry (systém bezklíčového nastupování)
Tlačítko zamykání dveří zevnitř
Výbava na přání
Metalický lak karoserie
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek)
Paket Race 1 (polep se závodními pruhy: střecha a přední kapota)
Paket Race 2 (polep se závodními pruhy na boky vozu)
Toyota ProTect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy) a navíc dokonalá ochrana kol
a interiéru proti znečištění

 - standardní výbava
 - není k dispozici
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kotoučové s vnitřním chlazením
kotoučové s vnitřním chlazením






15 000 Kč
900 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč
8 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Technické údaje
2,0 l Boxer D-4S
Pohonné ústrojí
Typ motoru
Rozvodový mechanismus
Zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1]
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1)
Převodovka
Rychlosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Spotřeba paliva a emise
Kombinace (l/100 km)
Emise CO2, kombinace (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
Rozměry a hmotnosti
Vnější - délka / šířka / výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod kol - přední / zadní (mm)
Vnitřní - délka / šířka / výška (mm)
Provozní hmotnost (kg)

plochý zážehový čtyřválec Boxer s protiběžnými písty
16 ventilů DOHC
1998
147 (200) / 7000
205 / 6400-6600
6 M/T
6 A/T
226
7,6

210
8,2

7,8
181

7,1
164
50
4240 / 1775 / 1425
2570
1520 / 1540
1615 / 1490 / 1060
1314-1353

Jedná se o předběžná data. Finální homologované údaje se mohou lišit.

Oficiální ceník vozů značky Toyota. Toyota Motor Czech si vyhrazuje právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích,
výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění. Podle všech našich znalostí a vědomostí odpovídaly všechny
informace uvedené v tomoto materiálu v době jeho tisku skutečnosti. Barva vozu se může částečně lišit od
fotografií vytištěných v této brožuře. Technické údaje v této brožuře jsou předběžné a finální homologovaná data
se mohou lišit. Podrobnosti v technických údajích o vozidle, fotografie a vybavení uvedené v této brožuře jsou
závislé na místních podmínkách a mohou se proto lišit od modelů dostupných ve Vašem regionu. Informujte se
prosím, u svého prodejce na detaily týkající se příslušných specifi kací a vybavení.
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