GT86

SPECYFIK ACJA 2017

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

Coupé

Premium

Prestige

2,0 Boxer (200 KM) 6 M/T benzyna

129 900

136 900

Lakier metalik/perłowy

3 000

Automatyczna skrzynia 6-stopniowa (manetki zmiany biegów przy kierownicy)

Dla Ciebie
od
•

* Wysokość wpłaty własnej.

od

3 170 zł/mc
2 335 zł/mc

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA WERSJA:
2,0 Boxer (200 KM) 6 M/T benzyna Prestige

7 000

Dla Twojej firmy
10%*
30%*

zł/mc
1 690 netto
zł/mc
1 040 netto

od
•

od

10%*
30%*

Zapytaj w salonie
o specjalną ofertę
1. Wyjątkowa, odważna linia nadwozia z 17" felgami
aluminiowymi doskonale oddaje moc drzemiącą
pod maską.

2. Bogate wyposażenie, m.in.: system „Inteligentny kluczyk”,
kolorowy wyświetlacz TFT 4,2'', uruchamianie samochodu
przyciskiem START, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
światła główne i do jazdy dziennej w technologii LED,
tempomat.

3. Wyjątkowy silnik o mocy 200 KM, który rozpędza samochód
do 100 km/h jedynie w 7,6 s.

Opcje
Lakier metalik/lakier perłowy

3 000 PLN

Automatyczna skrzynia
6-stopniowa (manetki zmiany
biegów przy kierownicy)

7 000 PLN

Toyota Touch 2

2 800 PLN

– dotykowy wyświetlacz 6,1" z obsługą w języku polskim
– radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, WMA
– zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0 z funkcją
wyświetlania SMS-ów*
– Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu*
– integracja z odtwarzaczem iPod*

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

3 210 PLN

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2:
– nawigacja satelitarna z mapami Europy Centralnej
i Zachodniej
– darmowa aktualizacja map przez 3 lata
– darmowy dostęp do usługi TomTom Real Time Traffic
przez 3 lata
– aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, Parking,
Google Street View
– komunikaty drogowe TMC
* Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich.

Opcje

Premium

Prestige

Pakiet Sport: przednie zawieszenie – kolumny MacPhersona z amortyzatorami
Sachs, tylne zawieszenie – zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatorami Sachs

–

2 000 PLN1

Pakiet Luxury: wykończenie wnętrza zamszem, skórzane siedzenia w kolorze
czarnym z elementami alcantary ze srebrnymi przeszyciami lub skórzane
siedzenia w kolorze czarnym i czerwonym z elementami alcantary z czerwonymi
przeszyciami, podgrzewanie przednich siedzeń

–

6 000 PLN

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego2

990 PLN

990 PLN

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy:
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu3

880 PLN

880 PLN

1
Pakiet Sport dostępny jest tylko dla skrzyni M/T. Pakiet Sport w połączeniu z Pakietem Luxury dostępny jest dla skrzyni M/T i A/T. 2 Bezobsługowy system renomowanej
firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD. 3 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna.
Koszt brutto z montażem w ASD.

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

Premium

Prestige

Premium

Prestige

ABS, EBD, BA
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera,
kolanowa kierowcy, kurtyny boczne
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Sygnalizacja niezapiętych przednich pasów bezpieczeństwa
ISOFIX na tylnych siedzeniach
Immobillizer
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Światła główne i do jazdy dziennej w technologii LED
Tylne światła w technologii LED
Lampy przeciwmgielne w technologii LED
Spryskiwacze reflektorów
Automatyczna regulacja świateł głównych

Sport
Podwójne końcówki układu wydechowego
Blokada mechanizmu różnicowego (LSD) – tylko dla M/T
Przednie i tylne wentylowane hamulce tarczowe
Przednie i tylne wentylowane hamulce tarczowe wyższej klasy

–
–

Przednie zawieszenie – kolumny MacPhersona z amortyzatorami Showa
Tylne zawieszenie – zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatorami Showa
Przednie zawieszenie – kolumny MacPhersona z amortyzatorami Sachs

–

Sport1

Tylne zawieszenie – zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatoram Sachs

–

Sport1

1

Pakiet Sport dostępny jest tylko dla skrzyni M/T. Pakiet Sport w połączeniu z Pakietem Luxury dostępny jest dla skrzyni M/T i A/T.

Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny

Premium

Prestige

Chromowane wykończenie końcówek układu wydechowego
Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
Tylny spojler
Czarny dyfuzor
Lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia
Antena dachowa Shark-fin
Prędkościomierz ze srebrnym wykończeniem
Skórzana kierownica z aluminiowymi elementami stylistycznymi
Skórzane wykończenie dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego
Srebrne lub czerwone przeszycia na kierownicy

–

Srebrne lub czerwone przeszycia na dźwigni zmiany biegów i hamulcu ręcznym

–

Miękkie podparcie kolanowe na konsoli centralnej

–

Srebrne lub czerwone przeszycia podparcia kolanowego

–

Chromowane wykończenie obudowy dźwigni zmiany biegów
Chromowany przycisk hamulca ręcznego
Chromowane wykończenie wylotów powietrza
Aluminiowe pedały
Nakładki progowe z metalowym wykończeniem

–

Wykończenie wnętrza fakturą karbonu

–

Wykończenie wnętrza zamszem

–

Siedzenia w kolorze czarnym z czarnymi przeszyciami

–

Siedzenia w kolorze czarnym ze srebrnymi przeszyciami

–

Siedzenia w kolorze czarnym z czerwonymi przeszyciami

–

Skórzane siedzenia w kolorze czarnym z elementami alcantary ze srebrnymi
przeszyciami
Skórzane siedzenia w kolorze czarnym i czerwonym z elementami alcantary
z czerwonymi przeszyciami

Komfort

Luxury

–

Luxury1

–

Luxury1

Premium

Prestige

Elektryczna regulacja przednich szyb
Sportowe siedzenia
Regulacja wysokości fotela kierowcy
System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika „Follow me home”
System oświetlenia wnętrza
Rozszerzony system oświetlenia wnętrza

–

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera
Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera

–

Górne przyciemnienie przedniej szyby

–

Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

–
–

Analogowy prędkościomierz
Cyfrowy prędkościomierz

–
–

Analogowy obrotomierz
Manetki zmiany biegów przy kierownicy – tylko dla A/T
Komputer pokładowy
Kolorowy wyświetlacz 4,2''

–

Tempomat

–

Kierownica wielofunkcyjna

–

System „Inteligentny kluczyk”

–

Czujnik zmierzchu

–

Podgrzewanie przednich siedzeń

–

Luxury

Premium

Prestige

Koła
Zestaw naprawczy
Koła 205/55 R16, felgi aluminiowe
Koła 215/45 R17, felgi aluminiowe
1 Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej.

–
–

Audio

Premium

Prestige

System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 6,1'', 6 głośników

2 800 PLN

2 800 PLN

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

3 210 PLN

3 210 PLN

Złącze Aux-In do podłączenia urządzeń zewnętrznych,
port USB i system Bluetooth

Kolory

K1X Crystal White*

H8R Fusion Orange metalik

G1U Ice Silver metalik

K3X Racing Blue*

M7Y Monaco Red

61K Dark Grey metalik

D4S Crystal Black metalik

Tapicerki

Skórzane siedzenia w kolorze czarnym i czerwonym z elementami alcantary
z czerwonymi przeszyciami1

Skórzane siedzenia w kolorze czarnym z elementami alcantary ze srebrnymi przeszyciami1

1 Element wyposażenia wchodzący w skład pakietu Luxury. Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej.

* Lakier perłowy.

Osiągi

2,0 Boxer
(200 KM)
6 M/T
benzyna

2,0 Boxer
(200 KM)
6 A/T
benzyna

Maksymalna prędkość [km/h]

226

210

0–100 km/h [s]

7,6

8,2

0–400 m [s]

15,5

16,1

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,29

0,29

Promień skrętu koła/karoserii [m]

5,4/5,7

5,4/5,7

Liczba i układ cylindrów

4-cylindrowy, bokser

4-cylindrowy, bokser

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

Rodzaj wtrysku

D-4S

D-4S

Pojemność skokowa [cm3]

1998

1998

Średnica x skok [mm x mm]

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

Stopień sprężania

12,5:1

12,5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

200 (147)/7000

200 (147)/7000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

205/6400

205/6400

Typ

6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów

Przełożenia

1. – 3,626; 2. – 2,188; 3. – 1,541;
4. – 1,213; 5. – 1; 6. – 0,767

1. – 3,538; 2. – 2,06; 3. – 1,404;
4. – 1; 5. – 0,713; 6. – 0,582

Bieg wsteczny

3,437

3,168

Średnio [litry/100 km]

7,8

7,0–7,1

Poza miastem [litry/100 km]

6,3–6,4

5,5–5,7

Miasto [litry/100 km]

10,3–10,4

9,5–9,6

Zalecane paliwo

bezołowiowa 98 lub więcej

bezołowiowa 98 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

50

50

Norma spalin

Euro 6

Euro 6

Średnia emisja CO2 [g/km]

180

161–164

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

podwójne wahacze

podwójne wahacze

Przód

tarczowe wentylowane 294 mm x 24 mm

tarczowe wentylowane 294 mm x 24 mm

Tył

tarczowe wentylowane 290 mm x 18 mm

tarczowe wentylowane 290 mm x 18 mm

Masa własna [kg]

1222–1240

1242–1263

Środek ciężkości [mm]

460

460

Pojemność bagażnika [litry]

243

243

Rozkład mas (przód/tył) [%]

55/44

55/44

Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm]

4240/1775/1320

4240/1775/1320

Rozstaw kół z przodu/z tyłu [mm]

1520/1540

1520/1540

Rozstaw osi [mm]

2570

2570

Zwis przedni/tylny [mm]

845/825

845/825

DANE TECHNICZNE

Silnik

Skrzynia biegów

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Zawieszenie

Hamulce

Masy i wymiary

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program
zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 7,0 do 7,8 l/100 km i od 161 do 180 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych
z eksploatacji: www.toyota.pl. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia
na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji
pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje
na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa
i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach
drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie
w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 21 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 210,00 zł, z Ostatnią
Ratą 14 000,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,48%. Całkowita kwota kredytu 49 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 10 339,09 zł (obejmuje prowizję
bankową 1 470,00 zł, odsetki 5 879,05 zł oraz szacunkowy kosztu ubezpieczenia komunikacyjnego AC 2 990,04 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 59 339,09 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 29.05.2017 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 29.05.2017 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

www.toyota.pl

www.toyota.pl/business

