
 TOYOTA 
GR SUPRA
MODELOVÝ ROK 2023

51 990 €

 

SO ŠPORTOVÝM DNA

Nízke ťažisko, optimálne rozloženie 
hmotnosti a extrémne tuhá 
konštrukcia karosérie.

LEGENDA 

Inšpirovaná bohatou históriou 
siahajúcou päť dekád dozadu  
prináša dokonalýí pôžitok z jazdy.

UŽ OD  



Platnosť cenníka od 1. 12. 2022

Toyota GR Supra Dynamic Executive Limited

2.0 Twin Scroll Turbo (258 k) 8st. automat, benzín 51 990 – –

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 8st. automat, benzín – 72 490 –

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 6st. manuál, benzín – 71 990 74 290

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Dodatočná výbava dostupná pre všetky verzie

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 1 199 €*

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

DOSTUPNÉ PAKETY:

PAKET SPORT  3 000 €
dostupný pre verziu: Dynamic

– Adaptívny podvozok (AVS)
– Aktívny športový diferenciál
– Športové pedále
– Predné brzdy Sport (348×36) – červené
– 4-piestikové predné brzdy s logom Supra
– Zadné brzdy Sport (345×24) – červené

VYBERTE SI FARBU KAROSÉRIE

D04 – Čierna
metalický lak, 900 €

D06 – Žltá
štandardný lak, bez príplatku

D12 – Matná biela
len pre Limited, bez príplatku

LB20 – Čierne čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža
Štandard pre výbavu Executive

LB40 – Béžové čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža
Štandard pre výbavu Limited

D14 – Šedá
metalický lak, 900 €

D13 – Modrá
metalický lak, 900 €

D05 – Červená
štandardný lak, 900 €

D01 – Biela
metalický lak, 900 €



SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ
Bezpečnosť Dynamic Executive Limited
Asistenčné systémy riadenia a brzdenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Sledovanie slepého uhla (BSM) –
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
Tempomat (CC) – –
Adaptívny tempomat (ACC) – MT
Adaptívny tempomat (ACC) s funkciou Stop&Go – AT –
Adaptívny podvozok (AVS) Sport
Aktívny športový diferenciál Sport
Bočné, čelné, hlavové, kolenný airbag vodiča
Držiak na hasiaci prístroj –
Sledovanie tlaku v pneumatikách a teploty pneumatík
Systém na detekciu prekážky (ICS) s automatickým zastavením pri parkovaní – AT –
Parkovacie senzory predné (6×) a zadné (6×) –
Núdzové volanie e-Call

Pohodlie Dynamic Executive Limited
Automatická dvojzónová klimatizácia
Head-up displej –
Digitálny prístrojový štít
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu s protišmykovou úpravou –
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Páčky radenia na volante AT –
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Automaticky sklápateľné a vyhrievané spätné zrkadlá
Štartovanie tlačidlom
Smart Entry & Start
Tlačidlo Stop Start
Funkcia Launch control –
Tlačidlo Sport - celková zmena charakteristiky vozidla –
Individuálne nastavenie športového režimu –
Dvojitý výfuk
Športové pedále Sport
Vypnutie kontroly trakcie
Ukazovateľ zaradeného rýchlostného stupňa
Ukazovateľ servisného intervalu
Predné brzdy (330×24), 1-piestikové – –
Zadné brzdy (330×20) – –
Predné brzdy Sport (348×36) – červené s logom Supra, 4-piestikové Sport
Zadné brzdy Sport (345×24) – červené Sport
Elektrická parkovacia brzda
Daždový senzor –
Sklopenie zrkadiel podržaním diaľkového ovládania –
Diaľkové otvorenie / zatvorenie okien –
Ozdobné hliníkové prahové lišty s logom Supra
Logo GR na zadnom nárazníku
Zadný športový difúzor –
Nápis Supra v červenej farbe – MT

Interiér Dynamic Executive Limited
Predné športové sedadlá s integrovanou opierkou hlavy
Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne – –
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne, el. ovládané bočnice, pamäťová funkcia –
Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca výškovo a pozdĺžne –
Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
Čalúnenie sedadiel Alcantara – –
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža - čierna – –
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža - béžová – –
Vyhrievanie predných sedadiel
Uchytenie detskej autosedačky ISOFIX na sedadle spolujazdca
Vrecká na zadnej strane oboch sedadiel
4× kotevný úchyt v batožinovom priestore –
2× držiak nápoja, textilné koberčeky
Osvetlenie a zrkadlá v slnečných clonách vodiča a spolujazdca
Karbónové obloženie stredového panelu –
Kožený multifunkčný športový volant



Pohonné ústrojenstvo
2.0 Twin Scroll Turbo (258 k) 
8st. aut. prevodovka, benzín

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

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k)
6st. manuálna prevodovka, benzín

Typ motora Radový štvorvalec Radový šesťvalec Radový šesťvalec

Ventilové ústrojenstvo
16 ventilov, DOHC, variabilné 
časovanie ventilov a variabilné 
časovanie vačkového hriadeľa

24 ventilov, DOHC, variabilné 
časovanie ventilov a variabilné 
časovanie vačkového hriadeľa

24 ventilov, DOHC, variabilné 
časovanie ventilov a variabilné 
časovanie vačkového hriadeľa

Vstrekovanie paliva Priame vstrekovanie Priame vstrekovanie Priame vstrekovanie
Preplňovanie 1 turbo typu twin Scroll 1 turbo typu twin Scroll 1 turbo typu twin Scroll
Zdvihový objem [cm3] 1998 2998 2998
Vŕtanie x zdvih [mm] 82,0 × 94,6 82,0 × 94,6 82,0 × 94,6
Kompresný pomer [:1] 10,2:1 11,0:1 11,0:1
Maximálny výkon [kW (k)/ot.min-¹] 190(258) / pri 5000 až 6500 250(340) / pri 5000 až 6500 250(340) / pri 5000 až 6500
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-¹] 400 pri 1550 až 4400 500 pri 1600 až 4500 500 pri 1600 až 4500
Prevodovka 8st. automatická 8st. automatická 6st. manuálna

Jazdný výkon
Maximálna rýchlosť  [km/h] 250 (s obmedzovačom) 250 (s obmedzovačom) 250 (s obmedzovačom)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 5,2 4,3 4,6

Spotreba paliva a emisie
Kombinovaná spotreba paliva  [l/100 km] 7,1 8,1 8,8
Kombinované emisie CO2 [g/km] 161 183 198
Emisná norma EURO 6D EURO 6D EURO 6D
Objem palivovej nádrže [l] 52 52 52

Batožinový priestor a hmotnosti
Celková hmotnosť [kg] 1710 1815 1793
Prevádzková hmotnosť [kg] 1470 1570 1548
Objem batožinového priestoru [l] 290 290 290

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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Multimédiá Dynamic Executive Limited
Multimediálny systém Toyota Touch 2 (8,8" displej) s navigáciou, DAB
Podpora Apple CarPlay* s navigáciou Connect EU
JBL prémiový soundsystém (12 reproduktorov) –
Bluetooth®, bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
USB vstup, zásuvka 12V
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami

Kolesá Dynamic Executive Limited
18" zliatinové disky kolies, 5x2-lúčové pneumatiky 255/40 R18 & 275/40 R18 – –
19" dvojfarebné zliatinové disky kolies, 5x2-lúčové pneumatiky 255/35 R19 & 275/35 R19 – AT –
19" tmavé kované zliatinové disky kolies, 10-lúčové pneumatiky 255/35 R19 & 275/35 R19 – MT
Súprava na opravu pneumatík
Zámok kolies - bezpečnostné matice

Osvetlenie Dynamic Executive Limited
LED trubice denného svietenia s integrovanými smerovými signálmi
LED predné svetlomety - 6× LED – –
Adaptívne LED predné svetlomety - 6× LED –
Automatické nastavenie výšky predných svetlometov
Lampa v schránke spolujazdca –
Osvetlenie pri nastupovaní a osvetlenie v kľučke dverí –
Osvetlenie batožinového priestoru
Športové zadné hmlové svetlá a LED cúvacie svetlo
Signalizácia núdzového brzdenia

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
AT – len pre automatickú prevodovku, MT – len pre manuálnu prevodovku



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

DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ  
TOYOTU GR SUPRA.


