Ceny (EUR vr. DPH)

Toyota GR Supra

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 8st. aut. prevodovka, benzín

Štandardná cena

69 990 €

Platnosť cenníka od 1. 3. 2019

ROK
UMOCNENÝ
SIEDMIMI
PREMIÉRAMI

LED svetlá denného
svietenia a LED adaptívne
svetlomety

19" zliatinové
disky kolies

8‑stupňová automatická
prevodovka

Automatická klimatizácia
(dvojzónová)

Vybrané prvky výbavy
|
|
|
|
|
|
|
|

19" zliatinové disky kolies
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatická klimatizácia (dvojzónová)
Premietanie informácií o jazde na čelné sklo (HUD)
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Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Adaptívne LED svetlomety
Predné športové sedadlá
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná koža a Alcantara®
Vyhrievanie predných sedadiel
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
Prémiová audio sústava JBL, 12 reproduktorov
Zadná parkovacia kamera

Farby laku

D01 – Biela***

D02 – Strieborná***

D05 – Červená Prominence**

D03 – Ľadovo sivá***

D06 – Výrazná žltá*

D04 – Čierna***

D07 – Modrá tmavá***

Príplatok za lak karosérie:
* Štandardný lak – bez príplatku    ** Štandardný lak 900 €    *** Metalický lak 900 €

Technické údaje
Motor

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 8st. aut. prevodovka

Maximálny výkon [k (kW)/ot. min ]

340 (250) pri 5000 až 6500

Kombinovaná spotreba paliva [l/100 km]

7,5

Kombinované emisie CO2 [g/km]

170

-1

Výkon, rozmery a hmotnosti
Maximálna rýchlosť [km/h]

250 (s obmedzovačom)

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s]

4,3

Vonkajšia dĺžka / šírka / výška [mm]

4379 / 1854 / 1292

Celková hmotnosť [kg]

1815

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

