
NOVÁ
TOYOTA 
GR86
PREDPREDAJNÝ CENNÍK

33 990 €

 

VSTUPNÁ BRÁNA DO SVETA GR

Sebaisté ovládanie, ktoré zaručí ozajstnú 
radosť z jazdy

Dočasne vypredané. 
O opätovnom spustení predaja modelu Vás budeme informovať  na našich webových stránkach.

NOVÝ BOXER MOTOR

Vysokootáčkový štvorvalcový motor 
s objemom 2,4 litra

UŽ OD  
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SPOZNAJTE BLIŽŠIE VÝBAVY TOYOTY GR86

 – Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami
 – Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
 – Predné a zadné LED svetlá
 – Textilné čalúnenie sedadiel
 – Trojramenný multifunkčný kožený volant s logom GR
 – Dvojzónová automatická klimatizácia
 – Bezkľúčové odomykanie a štartovanie Smart Entry & Start
 – Multimediálny systém s 8" farebnou dotykovou obrazovkou
 – Podpora Apple CarPlay* a Android Auto, 6 reproduktorov
 – 17" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, brúsený hliník, pneu 215/45 R17
 – Aktívny zadný diferenciál s obmedzenou svornosťou
 – Predné a zadné ventilované brzdy

DYNAMIC
Vybrané prvky štandardnej výbavy

CENA OD

33 990 €

EXECUTIVE
Vybrané prvky výbavy 
(navyše oproti výbave Dynamic)

 – Sledovanie mŕtvych uhlov vodiča (BSD) 
 – Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
 – Adaptívne predné svetlomety (AFS)
 – Zadné parkovacie senzory s vyhľadávaním objektov a brzdením
 – Hliníkové športové pedále a opierka chodidla
 – Vyhrievané predné sedadlá
 – Kožené čalúnenie sedadiel v kombináciií so semišom Ultrasuede™ 
 – 18" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, matné, športové pneu 215/40 R18

CENA OD

36 390 €

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Výbava Executive 
2.4 Boxer 234k 6st. manuál

36 390 €
CENA ODŠportový dizajn

Aerodynamická a ľahká karoséria Toyoty GR86 
poskytuje najlepšiu ovládateľnosť a stabilitu 
v triede. Nový 2,4-litrový štvorvalcový 
motor typu boxer je zárukou výkonu 
na najvyššej úrovni.

Športový dizajn

Nová Toyota GR86 je vybavená okrem iného 
systémom sledovania mŕtvych uhlov (BSD), 
systémom monitorovania premávky za vozidlom 
(RCTA), automatickým systémom núdzového 
volania (eCall) a zadnou parkovacou kamerou 
s dynamickými vodiacimi čiarami.

Bohatá štandardná výbava

Multimediálny systém s 8" farebnou dotykovou 
obrazovkou a rozhraním Apple CarPlay* 
a Android Auto™, ako aj automatická 
dvojzónová klimatizácia, športové sedadlá 
a volant GR, aktívny zadný diferenciál 
s obmedzenou svornosťou Torsen LSD robia 
z každej jazdy nezabudnuteľný zážitok.

V prípade záujmu o vyššie uvedenú verziu kontaktujte svojho predajcu. 
Alebo prejdite ďalej a vyberte si inú verziu novej Toyoty GR86 podľa 
vašich potrieb. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu.

VÝBAVA EXECUTIVE

NAZRITE POD KAPOTU ODPORÚČANEJ VÝBAVY:

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

2.4 Boxer 234k 6st. manuál



VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

17" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, brúsený hliník 
Pneumatiky 215/45 R17 Michelin Primacy
Štandard pre výbavu Dynamic

18" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, matné 
Športové pneumatiky 215/40 R18 Michelin Pilot Sport 4
Štandard pre výbavu Executive

020 Textilné čalúnenie
Štandard pre výbavu Dynamic

020 Kožené čalúnenie sedadiel so semišom Ultrasuede™
Štandard pre výbavu Executive

4

Modelový rok: 2022 Platnosť cenníka od 1.4. 2022*

Karoséria Kupé Dynamic Executive
2.4 Boxer 234 k 6st. manuál 33 9 90 36 390
2.4 Boxer 234 k 6st. automat 35 990 38 390

* Cenník platí do odvolania alebo do vypredania zásob.

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

D4S Čierna – kryštalická
metalický lak, bez príplatku

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

DAR Modrá – azúrová
špeciálny lak, 900 €

DCK Červená – pálivá 
špeciálny lak, 900 €

K1X Biela – saténová
perleťový lak, 900 €

P8Y Sivá – magnetit
metalický lak, 600 €

WCH Modrá – zafírová
perleťový lak, 900 €

G1U Strieborná – ľadová 
metalický lak, 600 €
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ŠTÝLOVÝ ČIERNO-ČERVENÝ POLEP

ŠTÝLOVÝ ČIERNY POLEP NA BOKY VOZIDLA

Obsahuje 2x nálepku na kapotu, 2x nálepku na ľavý blatník, 2x nálepku na pravý blatník, 
1x nálepku na ľavé dvere, 1x nálepku na pravé dvere, 1x nálepku na ľavý stĺpik karosérie, 
1x nálepku na pravý stĺpik karosérie.

Obsahuje 1x nálepku na pravú stranu auta, 1x nálepku na ľavú stranu auta

PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Povinná výbava (lekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta)

Velúrové koberce 450g / sada

Lapače nečistôt, predné a zadné 150*

Štýlový čierno-červený polep 451*

Štýlový čierny polep na boky vozidla 182*

Deflektory okien, sada 176*

Ochrana zadného nárazníka priehľadnou fóliou 48*

Toyota ProTect Body: 5-ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 269

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt  
bez zanechania škvŕn (cena vrátane aplikácie) 119

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke  
(cena vrátane aplikácie) 69

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 599**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.



6

 Štandardne    – Nie je vo výbave

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Bezpečnosť a technológie Dynamic Executive

Asistenčné systémy riadenia a brzdenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

7× airbag, centrálny airbag pre vodiča a spolujazdca

Deaktivácia centrálneho airbagu spolujazdca

Bočný airbag pre cestujúcich vpredu aj vzadu

Kolenný airbag pre vodiča

Systém tiesňového volania eCall

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Predkolízny bezpečnostný systém s automatickým brzdením – len pre automatickú prevodovku

Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou chodcov a cyklstov – len pre automatickú prevodovku

Sledovanie mŕtvych uhlov vodiča (BSD) –

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) –

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) – len pre automatickú prevodovku

Upozornenie na manévrovanie v jazdnom pruhu (LSA) – len pre automatickú prevodovku

Upozornenie na rozjazd vozidla v premávke vpredu (LVA) – len pre automatickú prevodovku

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Adaptívny tempomat s funkciou úplného zastavenia – len pre automatickú prevodovku

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti s pamäťovou funkciou

Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami

Zadné parkovacie senzory s automatickým vyhľadávaním objektov –

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB) –

Dizajn exteriéru Dynamic Executive

Anténa v tvare žraločej plutvy vo farbe karosérie

Predný nárazník vo farbe karosérie

Zadný nárazník vo farbe karosérie

Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne

Bezrámové predné dvere

Osvetlenie Dynamic Executive

Predné a zadné LED svetlá

LED svetlá denného svietenia

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB) – len pre automatickú prevodovku

Adaptívne predné svetlomety s prisvecovaním do zákrut (AFS) –

Ostrekovače svetlometov

Automatické svetlá so senzorom stmievania

Dizajn interiéru Dynamic Executive

Trojramenný kožený volant s logom GR

Kožená hlavica radiacej páky a parkovacej brzdy

Okolie radiacej páky v čiernej farbe

Okolie radiacej páky v klavírnej čiernej farbe – len pre automatickú prevodovku

Textilné čalúnenie výplne dverí –

Kožené čalúnenie výplne dverí –

Obšitie prvkov interiéru striebornou niťou

Slnečná clona vodiča a spolujazdca so zrkadlom

Slnečná clona vodiča a spolujazdca so zrkadlom a osvetlením –

Čierne obloženie strechy

Zadné opierky hlavy

Ozdobná prahová lišta dverí

Hliníkové športové pedále a opierka chodidla –
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Sedadlá Dynamic Executive

Športové sedadlá GR

Textilné čalúnenie sedadiel –

Kožené čalúnenie sedadiel v kombináciií so semišom Ultrasuede™ –

Vyhrievané predné sedadlá –

Manuálne výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Systém upevnenia detskej sedačky na zadné sedadlá (ISOFIX)

Lakťová opierka s otváraním do strany

Pohodlie a funkčnosť Dynamic Executive

Dvojzónová automatická klimatizácia

7" farebný multifunkčný TFT displej (Režimy Normal, Sport, Track)

Multifunkčný volant s multimediálnymi ovládačmi

Tlačidlo telefonovania a hlasového ovládania na volante

Manuálne výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Svetlo na vnútornej strane dverí –

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie Smart Entry & Start

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania

Elektricky ovládané predné okná s impulznou funkciou

Elektricky nastaviteľné a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 

Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

Vnútorné spätné zrkadlo elektrochromatické

Multimédiá a audio Dynamic Executive

Multimediálny systém s 8" farebnou dotykovou obrazovkou

Bluetooth® hands-free systém

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto

6 reproduktorov, príjem digitálneho vysielania DAB

2×USB konektor, AUX konektor

Pneumatiky a kolesá Dynamic Executive

17" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, brúsený hliník, pneu 215/45 R17 –

18" zliatinové disky kolies – 10 lúčové, matné, pneu 215/40 R18 –

Systém monitorovanie tlaku v pneumatík TPMS

Súprava na opravu defektu

Športová výbava Dynamic Executive

Páčky radenia na volante – len pre automatickú prevodovku

Indikátor radenia prevodových stupňov

Voľba jazdných režimov Normal, Sport, Track s úpravou VSC, TRC

Systém aktívneho zosilovača zvuku motora cez centrálny reproduktor

Športová tyč riadenia so zvýšenou tuhosťou

Aktívny zadný diferenciál s obmedzenou svornosťou Torsen LSD

Dvojitá koncovka výfukového systému

Predné a zadné ventilované brzdy

Ručná parkovacia brzda

Zavesenie kolies vpredu – MacPherson

Zavesenie kolies vzadu – Dvojité lichobežníkové

Ochrana proti odcudzeniu Dynamic Executive

Imobilizér

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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13
10

 m
m

1775 mm

1520 mm

4265 mm 1775 mm

1550 mm2757 mm

POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohonné ústrojenstvo 2.4 Boxer (234 k) 6MT 2.4 Boxer (234 k) 6AT
Počet a usporiadanie valcov 4-valcový boxer 4-valcový boxer

Mechanizmus ventilov 16-ventilový DOHC 16-ventilový DOHC

Systém vstrekovania paliva Priame vstrekovanie D-4S Priame vstrekovanie D-4S

Zdvihový objem [cm3] 2387 2387

Vŕtanie × zdvih [mm] 94 × 86 94 × 86

Kompresný pomer [:1] 12,5 12,5

Maximální výkon [kW(k)/ot. min-1] 172/234 pri 7000 172/234 pri 7000

Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1] 250 pri 3700 250 pri 3700

Prevodovka 6-stupňová manuálna 6-stupňová automatická

Podvozok a brzdy
Zavesenie predných kolies Vzpery McPherson Vzpery McPherson

Priemer predného stabilizátora [mm] Torzná priečka/18,3 mm Torzná priečka/18,3 mm

Zavesenie zadných kolies Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

Priemer zadného stabilizátora [mm] Torzná priečka/14 mm Torzná priečka/14 mm

Riadenie Hrebeňové Hrebeňové

Brzdy vpredu Odvetrávané/kotúčové Odvetrávané/kotúčové

Brzdy vzadu Odvetrávané/kotúčové Odvetrávané/kotúčové

Polomer otáčania kolies/karosérie [m] 5,4/5,7 5,4/5,7

Výkon
Najvyššia rýchlosť [km/h] 226 216

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 6,3 6,9

Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx] 0,276 0,276

Spotreba paliva
Kombinovaná spotreba paliva [l/100 km] 8,7–8,8 8,7–8,8

Objem palivovej nádrže [l] 50 50

Emisie CO2
Kombinované emisie CO2 [g/km] 198–200 197–199

Emisná norma EURO 6AP EURO 6AP

Hmotnosti a batožinový priestor
Celková hmotnosť [kg] 1670 1700

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1275–1293 1292–1314

Objem batožinového priestoru [l] 226 226

Vonkajšie rozmery
Celková dĺžka [mm] 4265 4265

Celková šírka [mm] 1775 1775

Celková výška [mm] 1310 1310

Rázvor kolies [mm] 2757 2757

Predný rozchod kolies [mm] 1520 1520

Zadný rozchod kolies [mm] 1550 1550

Predný previs [mm] 860 860

Zadný previs [mm] 830 830

Svetlá výška [mm] 130 130

Počet miest
Počet miest na sedenie 4 4

Podrobné technické údaje nájdete v katalógu alebo na webovej stránke www.toyota.sk



TOYOTA MORETOYOTA MORE

DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ 
NOVÚ TOYOTU GR86.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLOVŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania 
vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov 
od začiatku záruky alebo do najazdenia 100000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú 
koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, 
v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota 
Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKYĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené 
údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. 
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav 
vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného 
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu 
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe sp. z o.o. 
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31585973, IČDPH: SK2020453765


