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JAZDA, KTORÁ 
PREDČÍ VŠETKY 
OČAKÁVANIA
Vychutnajte si vzrušenie a nefalšovanú 
radosť z jazdy. Vďaka svojmu svalnatému 
dizajnu a nízkemu ťažisku je model GR86 
autom pre skutočných vodičov, ktorí vedia, 
čím je jazda výnimočná – okamihom 
precíznosti, keď sa auto a cesta spoja 
v jedno. Model GR86 prináša slobodu, 
ktorá oživí každú cestu. 
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Nízke ťažisko modelu GR86 uľahčuje prejazd zákrutami.Naše závideniahodné kupé GR86 priťahuje 
obdivovateľov kvôli svojmu vynikajúcemu 
jazdnému výkonu. Precíznejšie riadenie a tuhá 
karoséria zaručujú vynikajúcu ovládateľnosť 
a kontrolu nad vozidlom, zatiaľ čo nižšie 
ťažisko a vynikajúca priľnavosť v zákrutách 
zaisťujú, že vozidlo zareaguje na každý 
váš pokyn. 

Vychutnajte si nefalšované vzrušenie z jazdy 
s revolučným novým štvorvalcovým motorom 
typu boxer s horizontálne uloženými 
protibežnými piestami. Naše najľahšie 
štvormiestne kupé všetkých čias prináša 
skutočne vzrušujúci zážitok z jazdy.

ÚSMEV ZA 
VOLANTOM

JAZDNÁ DYNAMIKA

Model GR86 využíva tuhšie zavesenie kolies, 
ktoré zdokonaľuje jazdné vlastnosti 
a zaisťuje skvelú odozvu riadenia typickú 
pre športové vozidlo.
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WAKU-DOKI*

Jazda, ktorá vám vyčarí úsmev na tvári, 
kedykoľvek. Model GR86 prináša jedinečný 
zážitok z jazdy, ktorý priamo nadväzuje 
na slávne dedičstvo značky Toyota 
v motoristickom športe. Tieto skúsenosti 
sa premietajú do aktívnej a dynamickej 
jazdy s pokročilými aerodynamickými 
komponentmi a výkonom, ktorý vám 
rozbúši srdce. Táto generácia modelu GR86 
stavia na vlastnostiach a dedičstve svojich 
predchodcov. Spolu s vysokovýkonnými 
športovými pneumatikami a konfiguráciou 
s motorom vpredu a pohonom zadných kolies 
si užijete naše doteraz najvzrušujúcejšie kupé.

Motoršport pre každého. Model GR86 využíva 
špičkovú aerodynamiku vrátane predných 
výduchov vzduchu, bočných prahových spojlerov 
a zadného spojlera typu „ducktail“ vyvinutého 
využitím skúseností z pretekov.

* Táto kultová japonská fráza zosobňuje pocit, ktorý sa skrýva 
za dedičstvom tímu Toyota Gazoo Racing – v preklade 
znamená vzrušenie, ktoré rozbúši srdce, príval adrenalínu 
z čistého, nefalšovaného vzrušenia z jazdy.

VÝKON

VÝKON, KTORÝ VÁM ROZBÚŠI SRDCE
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VÝKON

1. Po prepnutí do režimu TRACK sa ukazovatele 
zmenia na pretekársky motív so zobrazením času 
na kolo, otáčok, teploty oleja a ďalších informácií 
pre vodiča.
2. Manuálne radenie ponúka vylepšené ovládanie, 
aby ste opäť cítili prepojenie s vozovkou.

VRCHOLNÝ 
PRETEKÁRSKY 
VÝKON 
NA CESTE

Všetko, čo viete o športových autách a máte 
na nich radi – ešte viac zdokonalené. 
Vďaka množstvu funkcií na zdokonalenie 
výkonu navrhnutých tak, aby ste pocítili viac, 
sa znovu spojíte s cestou. Model GR86 
ponúka surové vzrušenie z jazdy – kombináciu 
vylepšenej reakcie na stlačenie plynového 
pedála, lepšie radenie a prácu so spojkou 
spolu s výnimočne ľahkou karosériou. 
Režim TRACK môžete využiť na zvýšenie 
výkonu počas pretekov, zatiaľ čo nižšie ťažisko 
a citlivejšie brzdy sú zárukou bezpečnej 
a mimoriadne dynamickej jazdy.

1

2
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SKUTOČNÝ 
VÝKON

Toyota GR86 využíva roky skúseností z pretekov 
a radosť z jazdy posúva na úplne novú úroveň. 
Nový 2,4-litrový motor prináša ešte viac zábavy. 
Výkon dosahuje úroveň 172 kW a skvelý 
krútiaci moment vrcholí v okamihu hodnotou 
250 Nm. Model GR86 hrdo predvádza svoje 
dedičstvo z motoristického športu a vychádza 
z prelomových funkcií svojich predchodcov. 
Vychutnajte si kultovú rýchlosť športového auta 
so zrýchlením z 0 na 100 km za 6,3 sekundy. 
Dokonalý systém vstrekovania paliva D4S zvyšuje 
výkon a pocit z motora. Cieľom je zábava, 
no s výkonom, ktorý narástol.

Model GR86 zdedil vpredu uložený, ľahký a kompaktný 
motor. Jeho zdvihový objem sa zväčšil z 2,0 na 2,4 litra 
pre maximálny výkon, lepší priebeh krútiaceho momentu 
a lepšie zrýchlenie.

VÝKON

Motor v novej Toyote GR86 má zdokonalené 
nasávanie aj výfuk, aby sa zvýšil výkon a odozva 
pohonnej jednotky pri súčasnom znížení trenia. 
Motor má vyšší krútiaci moment v celom rozsahu 
otáčok a pri 3 400 ot./min. ponúka 250 Nm. 
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VYJADRITE 
SVOJ NÁZOR

DIZAJN EXTERIÉRU

1. Podľa oddelenia inovácií motoristického športu 
je Toyota GR86 vybavená prednými vetracími 
otvormi pre vyšší výkon a odozvu pri ovládaní.
2. Mohutný, širší zadný profil zvyšuje stabilitu.

Nápaditý, skvelý vzhľad modelu GR86 využíva 
dizajn s ohľadom na výkon. Širší vzhľad, 
elegantné aerodynamické spojlery pod 
predným nárazníkom a vetracie otvory 
zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť prednej 
časti k vozovke. Nové, elegantné horizontálne 
bočné spojlery pomáhajú znižovať náklony, 
zatiaľ čo rebrá na zadných blatníkoch 
a zadný spojler zlepšujú stabilitu zadnej 
časti. Toyota GR86 priťahuje pozornosť 
z každého uhla – a toto kultové pretekárske 
auto si ju zaslúži, aj vďaka nápadným 
aerodynamickým tvarom. Kamkoľvek 
sa vydáte, budete stredobodom pozornosti.

1 2
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DIZAJN EXTERIÉRU

PRE VODIČOV

GR86 je auto pre skutočných vodičov. 
V intuitívnom interiéri navrhnutým okolo 
vás sa nachádzajú prvky, vďaka ktorým 
bude jazda zábavou. Nová poloha 
za volantom rozšíri zorné pole, priblíži vás 
k ceste a vylepší ťažisko. Vďaka novému 
horizontálnemu usporiadaniu palubnej 
dosky sa môžete sústrediť iba na cestu 
vpredu. A to nie je všetko. 4,2-palcový 
farebný TFT multi-informačný prístrojový štít 
a nové LCD ukazovatele so samostatným 
nastavením pre jazdu na ceste a na okruhu 
ponúkajú vynikajúcu konektivitu a ovládanie 
počas jazdy.

Vďaka nižšej polohe za volantom budete 
v modeli GR86 sedieť bližšie k ťažisku kvôli 
skvelej stabilite a priľnavosti
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SUVERÉNOM 
V KAŽDEJ 
ZÁKRUTE

So systémom monitorovania mŕtveho uhla 
a súborom ďalších vynikajúcich bezpečnostných 
prvkov z radu technológii Toyota na asistenciu 
vodičovi nikdy nestratíte cestu z dohľadu.

Systém brzdenia na zabránenie kolízie pomáha 
predchádzať nehodám a zmierňuje poškodenie, 
čím podporujú bezpečnú jazdu.
Adaptívny tempomat sa používa na intuitívne 
zrýchľovanie a spomaľovanie vozidla, aby ste 
si zachovali bezpečný odstup od vozidla vpredu 
a neprekročili povolenú rýchlosť.
Aktívne diaľkové svetlá zaisťujú vynikajúcu 
viditeľnosť pri jazde v noci. Dokážu rozpoznávať 
svetlomety protiidúcich vozidiel a koncové svetlá 
vozidiel vpredu, a podľa toho upraviť lúč svetiel.

Systém výstrahy pri zmene jazdného 
pruhu: Inteligentný systém udržiavania 
v jazdnom pruhu vás upozorní, ak systém 
zaznamená, že vozidlo pravdepodobne vybočí 
zo svojho jazdného pruhu. Radarový tempomat 
pomáha vozidlu zostať v jazdnom pruhu 
pomocou malej sily pôsobiacej na volant proti 
smeru jazdy.
Upozornenie na rozjazd vozidla v premávke 
upozorní vodiča, keď sa vozidlo vpredu rozbehne.

Hravosť a zábava, bez kompromisov v oblasti 
bezpečnosti. Toyota GR86 je rovnako bezpečná 
aj vzrušujúca, s množstvom inteligentných 
pomocníkov, ktoré vylepšia každú jazdu. 
S bezpečnostnými prvkami v štandardnej výbave, 
ako je napríklad pomoc pri parkovaní so zadnou 
parkovacou kamerou alebo systém monitorovania 
mŕtveho uhla, je parkovanie na zložitých miestach 
jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Model GR86 
je tiež vybavený technológiou asistencie vodičovi 
EyeSight, ktorej súčasťou je systém na predchádzanie 
kolíziám vrátane brzdenia, adaptívny tempomat 
a systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu 
(len s automatickou prevodovkou). Vďaka skvelým 
inováciám od spoločnosti Toyota získate prístup 
ku všetkým bezpečnostným funkciám a ešte viac. 

BEZPEČNOSŤ

Model GR86 má mimoriadne tuhú štruktúru 
karosérie. Vysokopevné materiály okolo kabíny 
a priečka na absorbovanie síl nárazu vo vnútornej 
časti strechy pomáhajú chrániť cestujúcich 
v prípade kolízie. Vonkajšia štruktúra karosérie 
bola navrhnutá tak, aby účinne absorbovala 
a presmerovala energiu nárazu.
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STUPNE VÝBAV

Vybrané prvky štandardnej výbavy
 — 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
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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

STUPNE VÝBAV

EXECUTIVE

Navyše k prvkom vo výbave Dynamic si vychutnáte 
18" zliatinové disky kolies a vyhrievané sedadlá 
čalúnené kombináciou kože a semišu.
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PRÍSLUŠENSTVO

1. Zadný spojler
Zadný spojler hladko ladí s aerodynamickými 
tvarmi vozidla a dotvára pocit vysokého výkonu. 
Dizajn účelne odráža vynikajúci výkon 
a ovládateľnosť vozidla.

2. Vetracie otvory
Jemné zvýraznenie na prispôsobenie predných 
vzduchových vetracích otvorov.

Predné, bočné a zadné lemy 
zapadajú do dizajnu modelu 
GR86 a dopĺňajú ho, pričom 
zdokonaľujú individuálny 
vzhľad inšpirovaný športom.

Čierno-červené nálepky na strechu, 
boky a kapotu zvýrazňujú 
vytvarované línie vozidla.

POLEP EXTERIÉRU 
VOZIDLA

ŠPORTOVÉ 
DOPLNKY

2

1
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PRÍSLUŠENSTVO

BEZPEČNOSŤ 
NA PRVOM MIESTE

OCHRANA 
VOZIDLA

1. Toyota ProTect
Ochráňte svoje vozidlo pomocou tvrdej 
keramickej vrstvy, ktorá chráni lak, bočné okná 
a zadné sklo pred znečistením, poveternostnými 
vplyvmi a inými vonkajšími hrozbami.

2. Ochranné fólie na kľučky dverí/
Ochranná fólia na zadný nárazník
Spoľahlivá ochrana, ktorá pomáha predchádzať 
drobnému poškriabaniu laku okolo kľučiek dverí 
alebo zadného nárazníka pri vykladaní batožiny. 
Sú vyrobené z odolnej priehľadnej samolepiacej 
fólie a vytvarované tak, aby presne sedeli.

3. Textilné podlahové koberčeky
Originálne textilné koberčeky sú pevné, praktické 
a ľahko sa čistia. Koberček vodiča je vybavený 
špeciálnym uchytením, ktoré zabraňuje jeho 
pokĺznutiu počas používania.

4. Súprava predných a zadných lapačov nečistôt
Špeciálne vytvarované tak, aby sa prispôsobili 
podbehom kolies a minimalizovali rozstrekovanie 
vody, blata a kameňov na karosériu vozidla.

1. Vertikálna sieť do batožinového priestoru 
Silná, tkaná, čierna nylonová sieť s dvomi 
priehradkami na bezpečné uchytenie malých 
predmetov v batožinovom priestore vozidla. 
Sieť sa precízne pripevní na vopred pripravené 
háčiky na bokoch a na podlahe.

2. Veterné deflektory
Veterné deflektory sú ideálne v prípade, 
ak radi jazdíte s otvorenými oknami. 
Sú na mieru navrhnuté tak, aby ich tvar 
zodpovedal aerodynamickým obrysom 
vozidla. Smerujú prúd vzduchu, aby vás nerušil 
nadmerný hluk vetra a prievan.

3. Parkovací asistent
Zadný parkovací asistent s ultrazvukovými 
senzormi a zvukovým upozornením v interiéri 
pre jednoduchšie parkovanie.

4. Bezpečnostné matice kolies
Matice kolies vyrobené z tvrdenej ocele poskytujú 
trvalú ochranu pre vaše zliatinové disky kolies.

1 1 
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* Metalický lak
** Perleťový lak

FARBY 
KAROSÉRIE
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DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

1. Čierna látka 
Štandard pre výbavu Dynamic
2. Čierny semiš Ultrasuede® s koženými bočnicami 
Štandard pre výbavu Executive 

1. 17" zliatinové brúsené disky kolies (10-lúčové)
Štandard pre výbavu Dynamic
2. 18" kované zliatinové disky kolies (10-lúčové)
Štandard pre výbavu Executive

DISKY KOLIES 
A ČALÚNENIE

1

2

1 2
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTREBA A EMISIE
  Benzín  
2.4 l D-4S 6 M/T

  Benzín  
2.4 l D-4S 6 A/T

Spotreba paliva (príslušné právne predpisy)

Kombinovaná rýchlosť (l/100 km) 8,7 8,8

Nízka rýchlosť (l/100 km) 13,4 14,9

Stredná rýchlosť (l/100 km) 8,3 8,5

Vysoká rýchlosť (l/100 km) 7,4 7,2

Mimoriadne vysoká rýchlosť (l/100 km) 8,4 8,0

Odporúčané oktánové číslo paliva min. 98 min. 98

Objem palivovej nádrže (litre) 50 50

Oxid uhličitý, CO2 (podľa platnej legislatívy)

Kombinovaná rýchlosť (g/km) 198 199

Nízka rýchlosť (g/km) 304 339

Stredná rýchlosť (g/km) 187 194

Vysoká rýchlosť (g/km) 168 162

Mimoriadne vysoká rýchlosť (g/km) 191 182

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 v znení a doplnení podľa EÚ 2018/1832)

Emisná norma EURO 6 AP EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO (mg/km) 286,3* / 377 301,4

Uhľovodíky, THC (mg/km) 13,6* / 16,5 12,7

Uhľovodíky, NMHC (mg/km) 11,2* / 13,4 10,4

Oxidy dusíka, NOx (mg/km) 7,5* / 7,8 5,8

Pevné častice (mg/km) 0,07* / 0,22 0,07

Úroveň hluku pri jazde (dB(A)) 69 67

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli podľa požiadaviek nového európskeho nariadenia WLTP ES 2017/1151 
v platnom znení. Konečnú spotrebu paliva a hodnoty CO2 pre jednotlivé konfigurácie vozidla je možné vypočítať podľa objednanej voliteľnej výbavy. Hodnoty spotreby paliva a CO2 
vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože spotrebu paliva a emisie CO2  ovplyvňuje štýl jazdy, ako aj iné faktory ako podmienky na ceste, premávka, 
stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď. Podrobnejšie informácie o novej testovacej metóde WLTP nájdete na stránke: 
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

* Výbava Executive.

MOTOR
  Benzín  
2.4 l D-4S 6 M/T

  Benzín  
2.4 l D-4S 6 A/T

Kód motora FA24 FA24

Počet valcov 4-valcový typu boxer 4-valcový typu boxer

Ventilový rozvod 16-ventilový rozvod DOHC 16-ventilový rozvod DOHC

Palivový systém D-4S D-4S

Zdvihový objem (cm3) 2387 2387

Vŕtanie × zdvih (mm × mm) 94,0 × 86,0 94,0 × 86,0

Kompresný pomer 12,5:1 12,5:1

Maximálny výkon (koní) 235 235

Maximálny výkon (kW pri ot./min.) 172/7000 172/7000

Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) 250/3700 250/3700

VÝKON

Maximálna rýchlosť (km/h) 226 216

0–100 km/h (s) 6,3 6,9

Koeficient odporu vzduchu 0,276 0,276

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson

Vzadu Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotúče Odvetrávané kotúče

Vzadu Odvetrávané kotúče Odvetrávané kotúče

A/T = Automatická prevodovka   M/T = Manuálna prevodovka
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TECHNICKÉ ÚDAJE

13
10

 m
m

1520 mm

1775 mm

2575 mm

4265 mm

860 mm 1550 mm

1775 mm

830 mm

A/T = Automatická prevodovka   M/T = Manuálna prevodovka

TECHNICKÉ ÚDAJE

HMOTNOSŤ
  Benzín  
2.4 l D-4S 6 M/T

  Benzín  
2.4 l D-4S 6 A/T

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1271–1295 1296–1316

VONKAJŠIE ROZMERY 2-dverová verzia

Vonkajšia dĺžka (mm) 4265

Vonkajšia šírka (mm) 1775

Vonkajšia výška (mm) 1310

Rozchod predných kolies (mm) 1520

Rozchod zadných kolies (mm) 1550

Predný previs (mm) 860

Zadný previs (mm) 830

Rázvor kolies (mm) 2575

VNÚTORNÉ ROZMERY

Vnútorná šírka (mm) 1480

Vnútorná výška (mm) 1060

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Objem batožinového priestoru (m³) 0,276

Objem batožinového priestoru podľa normy VDA, meraný po kryt batožinového 
priestoru so vzpriamenými zadnými sedadlami (litrov) 276

RIADENIE 2-dverová verzia

Priemer otáčania – stopový (m) 10,8

TERÉN

Min. svetlá výška (mm) 130
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VÝZVA 1
NOVÉ VOZIDLO – NULOVÉ EMISIE CO2
Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO2 z našich 
vozidiel o 90 % v porovnaní s úrovňami v roku 
2010. Aby sme to dosiahli, budeme podporovať 
vývoj vozidiel s nízkymi alebo nulovými emisiami 
uhlíka a urobíme všetko, čo je v našich silách, 
aby sme zvýšili využívanie týchto vozidiel.

VÝZVA 6 
VYBUDOVANIE BUDÚCEJ SPOLOČNOSTI 
V SÚLADE S PRÍRODOU
Aby sme zachovali a zdokonalili naše súžitie 
so svetom prírody, organizujeme zalesňovanie 
a výsadbu stromov, zelené mestské programy 
a iné environmentálne iniciatívy – na našich 
vlastných pozemkoch aj v širšom svete. 
Naším cieľom je vytvoriť spoločnosť, v ktorej 
budú ľudia a príroda spolunažívať v harmónii. 

VÝZVA 5 
ZRIADENIE SPOLOČNOSTI A SYSTÉMOV 
VYUŽÍVAJÚCICH RECYKLÁCIU
Na výzve týkajúcej sa recyklácie zdrojov 
pracujeme už 40 rokov. Výsledkom je, že 95 % 
materiálov použitých na výrobu každej jednej 
Toyoty GR86 možno znovu použiť a obnoviť. 
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby 
vrátenia vášho vozidla, keď napokon príde 
na „koniec svojej cesty“.

VÝZVA 4 
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY
Aby sme minimalizovali spotrebu vody, v našich 
výrobných závodoch sme začali zbierať dažďovú 
vodu. Taktiež sme vyvinuli metódy čistenia, 
aby sa použitá voda mohla buď znova použiť, 
alebo bezpečne vrátiť do miestnych zdrojov.

VÝZVA 3 
VÝROBA – NULOVÉ EMISIE CO2
Pri znižovaní emisií uhlíka v našich výrobných 
závodoch sa zameriavame na zlepšovanie 
používaných technológií a na prechod 
na alternatívne zdroje energie. Zaviazali sme sa, 
že naše výrobné zariadenia budú energeticky 
účinnejšie s využívaním obnoviteľných zdrojov 
energie, napríklad slnečnej a veternej energie, 
ako aj energie s nízkymi emisiami uhlíka, 
ako je vodíková energia.

VÝZVA 2
ŽIVOTNÝ CYKLUS – NULOVÉ EMISIE CO2
Pracujeme na vytváraní vozidiel šetrnejších 
k životnému prostrediu – a potom ich 
analyzujeme a zdokonaľujeme, aby sme 
zabezpečili čo najnižší vplyv na životné 
prostredie počas celého životného 
cyklu vozidla*.

TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTÁLNA 
VÝZVA A ŽIVOTNÝ 
CYKLUS
V spoločnosti Toyota chceme ísť nad 
rámec nulového vplyvu na životné 
prostredie a svet chceme zanechať 
v lepšom stave, než sme ho našli. 
Aby sme to dosiahli, stanovili sme 
si šesť výziev, ktoré musíme splniť 
do roku 2050. Každá z nich prináša 
samostatné problémy, ale zaviazali 
sme sa, že na spoločnosť a prírodu 
ako celok budeme vplývať pozitívne 
a udržateľne.

ENVIRONMENTÁLNA

* Metodika LCA spoločnosti Toyota, ktorá sa používa na hodnotenie našich osobných vozidiel, bola preskúmaná 
a schválená organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s normami ISO14040/14044.

Podrobnejšie informácie o environmentálne 
výzve Toyota nájdete na stránke:  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/ 
feel/environmental-sustainability 
alebo sa obráťte na svojho predajcu Toyota.
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DOKONALÁ 
ISTOTA 
S TOYOTOU

Podrobnejšie informácie o istotách nájdete na stránke www.toyota.sk

* U svojho predajcu si overte konkrétne podrobnosti o záruke.   § Zahrnutá bude aj preprava do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. 3-ročná záruka/záruka 
na neobmedzený počet najazdených kilometrov okrem toho kryje chyby a povrchovú koróziu spôsobené výrobnou chybou. Na každú novú Toyotu sa vzťahuje 12-ročná 
antikorózna záruka na perforáciu panelov karosérie spôsobenú výrobnou chybou materiálu alebo spracovania. 

KVALITNÝ SERVIS
Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty 
musíte absolvovať najmenej raz ročne / každých 
15 000 km (podľa toho, čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Všetky vozidlá Toyota sú navrhnuté 
a skonštruované tak, aby sa minimalizovali 
náklady na údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY
Aby sme zaistili kvalitu značky Toyota, 
vo vašom vozidle sa používajú iba originálne 
a schválené komponenty.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Každá nová Toyota je krytá trojročnou zárukou / 
zárukou na 100 000 km*, ktorá pokrýva všetky 
poruchy spôsobené výrobnou chybou§.

DODATOČNÁ BEZPEČNOSŤ
Komplexný bezpečnostný systém Toyota odolá 
prísnemu 5-minútovému pokusu o vniknutie 
do vozidla, ktoré vykonávajú poisťovne.

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si pokojnú jazdu s cestnou 
asistenčnou službou Toyota Eurocare 
v 40 európskych krajinách počas 3 rokov.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
Príslušenstvo Toyota je navrhnuté 
a vyrobené s rovnakou starostlivosťou, 
kvalitou a pozornosťou k detailom ako samotné 
vozidlá Toyota. Ak si príslušenstvo zakúpite 
spolu s vozidlom, na všetky druhy príslušenstva 
sa vzťahuje trojročná záruka.

PEACE OF MIND
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DEDIČSTVO 
TÍMU TOYOTA 
GAZOO 
RACING

Vďaka Toyote GR86 nie je motošport len 
našou inšpiráciou, ale hrdou súčasťou 
našej DNA. Toyota GR86 sa pripája do 
dlhého radu úspešných športových 
predkov vrátane Toyoty AE86 Super GT 
a stavia na tomto dedičstve. Model GR86 
je jednoznačne skonštruovaný pre vysoký 
výkon a inšpiroval sa dedičstvom pretekania 
vrátane podujatí Super Endurance, Rally 
Dirt Trial a Gymkhana. Jeho okruhový 
predchodca GT 86 sa tešil celosvetovému 
uznaniu konkurentov, keď v roku 2012 
zvíťazil v dvoch triedach na 24-hodinových 
pretekoch na Nürburgringu. Staňte sa 
súčasťou kultovej histórie s modelom GR86.

Majstri sveta rely v kategórii značiek aj jednotlivcov
November 2021: Tím TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Team dosiahol v Monze nádherné 
majstrovské trojnásobné víťazstvo, pričom si zaistil 
titul značiek s prvým a druhým miestom 
v poslednom kole šampionátu a titul jednotlivcov 
pre Sébastiena Ogiera a Juliena Ingrassia.

Víťazstvo na rely Dakar
Január 2022: Nasser Al-Attiyah z tímu TOYOTA GAZOO 
Racing a spolujazdec Mathieu Baumel priviezli svoju 
Toyotu GR DKR Hilux T1+ v záverečnej etape kultovej 44. 
Rely Dakar bezpečne domov a v celkovom hodnotení 
zvíťazili o 27 minút 46 sekúnd.

Majstri sveta vo vytrvalostných súťažiach WEC Hypercars
November 2021: Tím TOYOTA GAZOO Racing sa zapísal 
do histórie vytrvalostných pretekov, keď ako prví v ére 
vozidiel Hypercar v 6-hodinových pretekoch v Bahrajne 
obsadili prvé a druhé miesto. V tento významný deň 
tento tím ako prvý vyhral všetky preteky v sezóne WEC.

DEDIČTVO MOTOŠPORTU
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Všetky informácie v tejto brožúre boli správne v čase tlače podľa nášho najlepšieho svedomia. Podrobnosti o technických údajoch a vybavení uvedené v tejto brožúre podliehajú 
miestnym podmienkam a požiadavkám, a preto sa môžu líšiť od modelov, ktoré sú k dispozícii vo danej  krajine. Podrobnosti o miestnych špecifikáciách a vybavení vám poskytne 
váš miestny predajca. • Farby karosérie sa môžu mierne líšiť od fotografií v tejto tlačenej brožúre. • Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny 
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