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Legendarne coupé

GT86 to hołd złożony motoryzacyjnej legendzie aut sportowych – Toyocie 2000GT – klasycznemu dwumiejscowemu coupé z lat 60.
Najnowsze GT86 nawiązuje także do sukcesów niezapomnianej Toyoty AE86 z lat 80., która dzięki swym znakomitym właściwościom
jezdnym odegrała istotną rolę w historii driftingu, stając się jednym z najbardziej popularnych aut do tego typu jazdy. Nawiązując do tej
barwnej przeszłości, GT86 łączy w sobie tradycję i innowacje na miarę XXI wieku, stając się samochodem sportowym oferującym najlepszą
możliwą relację przyjemności z jazdy i emocji z nią związanych do ceny.

Najlepszym przykładem
przeplatania się historii
z nowoczesną technologią
jest najświeższy projekt
Kuby Przygońskiego, który
przygotował swoje nowe auto
driftowe właśnie na bazie
GT86, a wcześniej korzystał
z Toyoty AE86.

218 km/h
Nowy
rekord Guinnessa
prędkości w drifcie
Kuby Przygońskiego
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Sportowy styl

Wygląd GT86 jest odzwierciedleniem drzemiącej w nim mocy. Odważna i aerodynamiczna stylistyka nadwozia zawiera w sobie cały japoński
kunszt i precyzję wykonania każdego szczegółu spotęgowane wysmakowanym minimalizmem formy. GT86 to mistrzostwo sportowego
designu, elegancja i emocje w czystej postaci. Wystarczy przyjrzeć się, z jaką dokładnością zostały spasowane poszczególne elementy karoserii
czy wnętrza oraz jaką uwagę poświęcono kształtom i doborowi materiałów tworzących całość, a noga sama dociska się do podłogi.
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Potęga detali

Wyjątkowy styl to suma pieczołowicie przemyślanych i zaprojektowanych detali. Dopracowano każdy szczegół, jak chociażby logo „86”,
które ułożone w charakterystyczny kształt czterech opon w poślizgu i wkomponowane w dwa tłoki odzwierciedla charakterystykę silnika
typu boxer, gdzie średnica i skok tłoka wynoszą równe 86 milimetrów. Logo to zdobi boczne atrapy, a jego uproszczona wersja – kierownicę
i tył samochodu. Co więcej, wewnętrzna średnica końcówki rury wydechowej ma także dokładnie 86 milimetrów.
Odważną, aerodynamiczną stylistykę podkreśla dodatkowo wzór w kształcie litery T umieszczony na grillu, jako imitacja karbonu na desce
rozdzielczej, prędkościomierzu i obrotomierzu, dywanikach podłogowych, a nawet na fotelach z elementami alcantary. Dzieło wieńczą 17"
felgi aluminiowe, tylny spojler i dwie chromowane rury wydechowe, sprawiając, że wygląd tego najbardziej kompaktowego sportowego
coupé jest naprawdę zniewalający.
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Dynamika jazdy

Nowe GT86 zostało zaprojektowane z myślą o tym, by dawać kierowcy maksymalną przyjemność z jazdy. Układ napędowy został
ulokowany maksymalnie nisko, a silnik przesunięto do tyłu. Dzięki temu środek ciężkości znajduje się wyjątkowo nisko, na wysokości
475 mm, a zoptymalizowany rozkład mas dla przodu i tyłu samochodu wynosi 53/47. Teraz możesz poczuć prawdziwą dynamikę
i emocje podczas pokonywania zakrętów.
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Najwyższe obroty

O porywających osiągach GT86 możesz przekonać się dzięki niezwykle lekkiej konstrukcji nadwozia, umieszczonemu z przodu
2-litrowemu silnikowi typu boxer o mocy 200 KM oraz opracowanej przez Toyotę technologii D-4S (pośredni i bezpośredni układ
wtryskowy). Bez wątpienia zachwycisz się ogromną mocą i doskonałym momentem obrotowym, a dodatkowo niskim spalaniem jak na auto
sportowe, wynoszącym w trasie zaledwie 6,4 l/100 km.

2,0 BOXER
0–100 km/h

Maks. prędkość

Moc

7,6 s

226 km/h

200 KM

Moment obrotowy

Zużycie paliwa w trasie

205 Nm przy 6400 obr./min

6,4 l na 100 km
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Idealne wnętrze

Wnętrze samochodu stworzono z myślą o przeżywaniu największych emocji. Najmniejsza dostępna w samochodach Toyoty kierownica
o średnicy tylko 365 mm pozwala prowadzić auto pewnie i bez wysiłku, a przełączniki utrzymane w stylistyce samochodu wyścigowego są
czytelne i dostępne w każdej chwili. Lekkie aluminiowe pedały zostały perfekcyjnie umiejscowione, natomiast krótka dźwignia zmiany biegów
idealnie dopasowuje się do dłoni kierowcy. Dodatkowo można błyskawicznie uruchomić auto za pomocą specjalnego przycisku na środkowej
konsoli. Podczas pokonywania zakrętów sportowe fotele gwarantują stabilne oparcie boczne na całej długości ciała kierowcy. Co ciekawe, to
4-osobowe coupé ma dość duży bagażnik, dlatego swobodnie będziesz mógł się spakować nawet na dłuższy wyjazd. Dzięki temu – mimo że
to auto typowo sportowe – GT86 zachowuje wysoki poziom komfortu zarówno podczas codziennej jazdy, jak i na torze wyścigowym.
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Rozsądek i bezpieczeństwo

Nowe GT86 posiada niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, jednocześnie nieprzytłaczające kierowcy nadmiarem
i ingerencją w sposób jazdy. Do podstawowych należą: 7 poduszek powietrznych (w tym poduszka kolanowa kierowcy), fotele z systemem
ochrony kręgosłupa (WIL) czy kontrola trakcji (TRC). GT86 posiada także system stabilizacji toru jazdy (VSC), który działa w trybie
normalnym lub sportowym, dopasowując się do stylu prowadzenia kierowcy, a wersje z automatyczną skrzynią biegów – także tryb jazdy
po śniegu zapewniający lepszą kontrolę nad przyspieszaniem na śliskiej nawierzchni. Teraz możesz pozwolić sobie na jeszcze więcej.
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Indywidualne wyposażenie

GT86 to istotny element Twojego życia, dlatego powinien być taki jak Ty i maksymalnie dostosowywać się do Twoich potrzeb.
Do Twojej dyspozycji jest wiele pakietów stylizacyjnych i dodatkowych elementów wyposażenia, które nadadzą Twojemu GT86
niepowtarzalny charakter.

Pakiet SMART
System „Inteligentny kluczyk”,
tempomat, uruchamianie przyciskiem
START/STOP.

Pakiet AERO
Nakładki przedniego i tylnego zderzaka,
spojlery boczne i duży spojler na tylnej klapie.

Create Your Car

Pasy dachowe i boczne
Dostępne w czarnym lub srebrnym kolorze
nadadzą autu indywidualny charakter.

Nakładki na lusterka boczne

System audio JBL

Wykonane z materiału o wyglądzie

Wzmacniacz DSP o mocy 440 W

karbonu podkreślą wyjątkowy,

i 9 głośników zapewniają niepowtarzalną

sportowy charakter samochodu.

9

akustykę wewnątrz samochodu.

Gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare

Toyota zadbała o jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, dając 3-letnią gwarancję. Dzięki systemowi
Assistance Toyota Eurocare właściciel GT86 zyskuje również 3-letni program pomocy drogowej.
• Toyota Eurocare działa w 44 krajach Europy.
• Obsługa jest całodobowa i działa przez 365 dni w roku.
• W przypadku awarii Toyota Eurocare zadba o naprawę.
• Jeżeli naprawa potrwa więcej niż jeden dzień, Toyota Eurocare
zorganizuje powrót do domu lub dostarczy samochód zastępczy
(powyżej 50 km od miejsca zamieszkania).

Dodatkowo za sprawą programu BIS Gwarancja Serwisowa można przedłużyć gwarancję
o kolejny rok lub 2 lata. Wybierając jeden z trzech pakietów: OPTIMUM, STANDARD lub
PREMIUM, każdy właściciel Toyoty korzysta nawet z 5-letniej ochrony swojego auta.
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Atrakcyjne finansowanie

Toyota jest jednym z nielicznych producentów w branży motoryzacyjnej, który posiada swój własny bank. Toyota Bank gwarantuje
bezpieczeństwo i unikalnie konkurencyjne warunki finansowania zakupu nowego samochodu. Spośród wielu ciekawych propozycji
możesz wybrać najbardziej dostosowaną do Twoich wymagań finansowych.

dla ciebie dla twojej firmy
kredyt niska rata
kredyt 50/50

Toyota business standard
Toyota business leasing
Toyota smartplan

