GT86
CENNÍK 2018

CENY (EUR vr. DPH)

Platnosť cenníka od 1. 4. 2018

Sport

Executive

Black Touch

2,0 D–4S Boxer (200 k) 6 M/T

29 590 €

33 290 €

35 190 €

2,0 D–4S Boxer (200 k) 6 A/T

31 190 €

34 890 €

36 790 €

LIMITOVANÁ EDÍCIA BLACK TOUCH
Čierny spojler

Čierne spätné zrkadlá

17" zliatinové disky kolies v špeciálnom dizajne

Tlmiče Sachs

Brzdy Brembo

Výbava Black Touch je dostupná vo všetkých farebných kombináciách okrem D4S Čierna – kryštalická.

NAJPREDÁVANEJŠÍ MODEL:
2,0 Boxer (200 k) 6 M/T Executive
1. Odvážne tvarovaná aerodynamická karoséria
a 17" zliatinové disky kolies zdôrazňujú športový
vzhľad a vynikajúcu jazdnú schopnosť.

2. Bohatá výbava: systém Smart Entry & Start,
multiinformačný farebný 4,2" TFT displej, dvojzónová
automatická klimatizácia, Bi‑LED predné svetlomety,
tempomat, multimediálny systém Toyota Touch® 2 a ďalšie.

3. Výnimočný motor Boxer s výkonom 200 koní ponúka
zrýchlenie z 0 na 100 km/h iba za 7,6 s.

VÝBAVA NA ŽELANIE
Metalický lak karosérie

600 €

Perleťový lak karosérie

900 €

Toyota Touch® 2

štandard

−
−
−
−

6,1" dotykový displej (slovenský jazyk)
Rádio, externý vstup Aux‑in / USB, podpora MP3 / WMA
Bluetooth® 3.0 hands‑free, podpora zobrazovania SMS správ *
Podpora Bluetooth® audio: možnosť prehrávania hudby
z vášho telefónu
− Ovládanie iPod a MP3 prehrávača prostredníctvom
dotykového displeja

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go

600 €

Navyše k Toyota Touch® 2:
− Satelitná navigácia
− Bezplatné aktualizácie máp po dobu 3 rokov
− Bezplatný prístup k dopravným informáciám TomTom
v reálnom čase po dobu 3 rokov
− Multimediálne aplikácie: ako napr. počasie, ceny pohonných hmôt,
bezplatné parkovacie miesta, Google Street View, TMC News

*Kompletný zoznam kompatibilných modelov telefónov získate od predajcu.

Výbava na želanie

Sport

Executive

Black Touch

Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník,
reflexnú vestu a ťažné lano)

22 €

22 €

22 €

Toyota Protect: 5 ročná ochrana laku karosérie (prostredníctvom kremíkovej
vrstvy) a navyše dokonalá ochrana kolies a interiéru proti znečisteniu

320 €

320 €

320 €

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go vrátane 3 ročnej aktualizácie (slovenský jazyk)

600 €

600 €

600 €

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Záruka

Obsah

Cena

Voliteľná predĺžená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km
a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov

599 €

cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla

VÝBAVA
Bezpečnosť

Sport

Executive

Black Touch

–

–

–

–

Sport

Executive

Black Touch

Predné a zadné tlmiče Sachs

–

–

Predné a zadné brzdy Brembo

–

–

Sport

Executive

Black Touch

–

–

–

–

Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) 15"
Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) 16"

–

Kotúčové brzdy vzadu (plné) 15"
Kotúčové brzdy vzadu (ventilované) 15"

–

ABS / EBD / BA
VSC / TRC
Tempomat

–

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)
Airbagy predné (vodič + spolujazdec)
Airbagy bočné (vodič + spolujazdec)
Airbagy hlavové (v každom rade sedadiel)
Airbag kolenný (vodič)
Deaktivácia predného airbagu u spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu (2×) a vzadu (2×)
Bezpečnostné pásy vpredu s predpínačmi a obmedzovačom sily
Indikácia zapnutia predných bezpečnostných pásov (vodič + spolujazdec)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× krajné sedadlá 2. radu)

Šport
Zadný spojler
Dvojitá koncovka výfuku
Hliníkový brzdový pedál

Dizajn exteriéru a interiéru
Anténa v tvare žraločej plutvy
Spätné zrkadlá – elektricky ovládané vo farbe karosérie
Spätné zrkadlá – vyhrievané a elektricky sklopné
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Nárazníky vo farbe karosérie
Zadný nárazník s difúzorom
LED svetlomety pre denné svietenie
LED parkovacie svetlá
Bi–LED predné svetlomety s automatickým nastavovaním výšky
Ostrekovače svetlometov
Predné hmlové svetlá
Zadné kombinované svetlá LED
Tretie brzdové svetlo LED
Počet sedadiel – 4 (usporiadanie 2 + 2)
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Vyhrievanie predných sedadiel

–

Čalúnenie sedadiel textilné (čierne)
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná koža a Alcantara® (čierne alebo čierno‑červené)

–

Dozelena tónované okná s UV ochranou
Ľavý ciferník – rýchlomer
Prostredný ciferník
• otáčkomer
• displej s ukazovateľom rýchlosti
• kontrolka dosiahnutia max. otáčok ( je možné užívateľsky nastaviť)
• multiinformačný displej (celkové počítadlo najazdených km, denné počítadlo
najazdených km (A / B), vonkajšia teplota, okamžitá spotreba, priemerná spotreba,
nastavenie indikácie maximálnych otáčok motora, ukazovateľ odporúčaného radenia
prevodových stupňov

Dizajn exteriéru a interiéru
Prostredný ciferník
• otáčkomer
• displej s ukazovateľom rýchlosti
• ukazovateľ stavu paliva
• ukazovateľ odporúčaného radenia prevodových stupňov

Sport

Black Touch

–

–

Executive

Black Touch

/

/

–

–

–

Pravý ciferník
• ukazovateľ stavu paliva
• ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Pravý ciferník
• multiinformačný farebný 4,2" TFT displej (teplota chladiacej kvapaliny, teplota oleja,
napätie akumulátora, celkové počítadlo najazdených km, denné počítadlo najazdených
km (A / B), vonkajšia teplota, okamžitá spotreba, priemerná spotreba, nastavenie
indikácie maximálnych otáčok motora, ukazovateľ preťaženia G, ukazovateľ priebehu
krútiaceho momentu, stopky , prehľad zabehnutých časov na okruhu)

Executive

–

Nastavenie intenzity podsvietenia prístrojov
Čierna palubná doska
Karbónové dekory na palubnej doske

Pohodlie

Sport

Odkladacia schránka pred spolujazdcom
Vnútorné spätné zrkadlo – športové, bezrámčekové

–

Slnečné clony s kozmetickými zrkadlami
Osvetlenie kozmetických zrkadiel

–

Odkladací box medzi prednými sedadlami
Držiak nápojov v stredovej konzole
Držiaky fliaš v predných dverách
Elektrická zásuvka 12 V na stredovej konzole
Kryt batožinového priestoru
Osvetlenie batožinového priestoru
Trojramenný kožený volant / multifunkčný

/–

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožená hlavica radiacej páky
Radenie ovládačmi pod volantom (iba prevodovka 6 A/T)
Kožená rukoväť parkovacej brzdy
Klimatizácia – manuálna
Klimatizácia – automatická 2 zóny (vodič + spolujazdec)

–

Elektricky ovládané predné okná so sťahovaním jedným dotykom
Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)

–

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Smart Entry & Start

–

Imobilizér

Kolesá
Rozmer pneumatík
Rozmer diskov
Zliatinové disky kolies
Súprava na opravu pneumatík (bez hevera a kľúča na matice kolies)
TPWS (výstražný systém tlaku pneumatík)

Sport

Executive

Black Touch

205/55R16

215/45R17

215/45R17

16×6,5J

17×7JJ

17x7.5J

Audio

Sport

Executive

Black Touch

Multimediálny systém Toyota Touch® 2
• 6,1" dotykový displej
• rádio
• Bluetooth® hands‑free
• Bluetooth® streaming
• ovládanie iPod a MP3 prehrávača prostredníctvom dotykového displeja
Podpora MP3 a WMA
Externý vstup Aux‑in / USB
4 reproduktory vpredu
2 reproduktory vzadu

FARBY LAKU

K1X Biela – saténová**

DAR Modrá – azurová***

G1U Strieborná – ľadová*

M7Y Červená – žeravá

61K Sivá – tmavá*

K3X Modrá – vesmírna*

D4S Čierna – kryštalická*
* Metalický lak karosérie
** Perleťový lak karosérie
*** Metalický lak dostupný len pre výbavu Black Touch

ČALÚNENIE

Čalúnenie interiéru môžete voliť v čiernej alebo čierno‑červenej farebnej variácii. Materiálové prevedenie textilné
alebo v kombinácii prírodná koža a Alcantara® je závislé na stupni výbavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohonné ústrojenstvo
Typ motora

2,0 D–4S Boxer
plochý zážihový štvorvalec Boxer s protichodnými piestmi

Rozvodový mechanizmus

16 ventilov DOHC

Zdvihový objem (cm3)

1 998

Palivo

benzín

Maximálny výkon (kW (k)/ot. min-1)

147 (200) / 7 000

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. min-1)

205 / 6 400–6 600

Pohon
Diferenciál zadnej nápravy
Prevodovka

zadná náprava (RWD)
diferenciál s obmedzeným preklzom (LSD)*
6 M/T

6 A/T

Maximálna rýchlosť (km/h)

226

210

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

7,6

8,2

11,5

Rýchlosti

Spotreba paliva a emisie
Mesto (l/100 km)

12,1

Mimo mesta (l/100 km)

6,6

6,0

Kombinovaná (l/100 km)

8,6

8,0

Emisie CO2, kombinované (g/km)

196

Emisná norma

183
Euro 6c

Objem palivovej nádrže (l)

50

Rozmery a hmotnosti
Vonkajšie – dĺžka / šírka / výška (mm)

4 240 / 1 775 / 1 320

Rázvor (mm)

2 570

Previs – predný / zadný (mm)

845 / 825

Rozchod kolies – predný / zadný (mm)
Svetlá výška (mm)

1 520 / 1 540
120

Polomer otáčania – stopový / obrysový (m)

130
5,4 / 5,7

Interiér – dĺžka / šírka / výška (mm)

1 615 / 1 490 / 1 060

Celková hmotnosť (kg)

1 670

1 700

Prevádzková hmotnosť (kg)

1 312

1 335

433

440

Užitočná hmotnosť vozidla (kg)

Batožinový priestor
Objem (l)

243

Zavesenie kolies
Zavesenie kolies predné / zadné

MacPherson / dvojité lichoběžníkové

6 M/T = manuálna šesťstupňová prevodovka   6 A/T = automatická šesťstupňová prevodovka   * neplatí pre výbavu Sport s prevodovkou 6 A/T

VŠEOBECNÁ 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 100 000 kilometrov, 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.

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–Slovakia s.r.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: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

www.toyota.sk

www.toyota.sk/business‑plus

