GR SUPRA

TOYOTA GR SUPRA

Legenda powróciła. W procesie tworzenia nowej Toyoty GR Supry
nie liczyły się wyłącznie osiągi czy średni czas okrążenia.
Priorytetem były emocje, jakie towarzyszą osobie,
która siada za kierownicą tego auta.

SKONDENSOWANE
EKSTREMUM
Przed rozpoczęciem prac główny projektant Toyoty
GR Supry Nobuo Nakamura w bardzo oszczędny
sposób przedstawił swojemu zespołowi koncepcję
„skondensowanego ekstremum”. Chciał, aby jego
projektanci mogli bez skrępowania wyrazić własną
wizję prawdziwie sportowego samochodu w naprawdę
oryginalnych stylizacjach, wykorzystując do tego bogate
dziedzictwo Toyoty.
„Skondensowane ekstremum” odnosi się bezpośrednio
do nadwozia samochodu, na którego wygląd wpływają
trzy elementy: krótki rozstaw osi z dużymi felgami
i szerokim rozstawem kół, dwuosobowa kabina
oraz długa maska.
Połączenie aerodynamiki rodem ze sportów motorowych
ze współczesnym, mocarnym wyglądem sprawiło,
że nowa Toyota GR Supra emanuje czystymi osiągami
nawet podczas postoju.
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Nobuo Nakamura
GŁÓWNY INŻYNIER
„Wiedziałem, że moją misją jest zaprojektowanie
auta, które swoim wyglądem będzie wywoływało
ekscytację fanów samochodów sportowych.
Wykorzystanie 6-cylindrowego rzędowego
silnika z przodu i napędu na tylne koła – rzadko
spotykane w obecnych autach – pozwoliło wyjść
poza granice standardowych samochodów”.

PROJEKT
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POCZUJ EMOCJE

6

7

DUSZA
TOYOTY SUPRY
Toyota Supra jest obecna w motoryzacyjnej
popkulturze od ponad 40 lat i cieszy się
ugruntowaną pozycją legendy wśród
fanów sportowych samochodów, kina i gier
komputerowych. Dzięki długiej, pociągłej
masce, kompaktowemu nadwoziu i dachowi
z dwoma wybrzuszeniami nowa Toyota
GR Supra sięga do swoich korzeni z lat
sześćdziesiątych i kultowej Toyoty 2000GT.
Podobieństwo nie ogranicza się jednak
tylko do wyglądu zewnętrznego. Każda
generacja Toyoty Supry była wyposażona
w rzędowy 6-cylindrowy silnik montowany
z przodu i układ napędu na tylną oś.
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2000GT
1967

A40
1978

DZIEDZICTWO

A60
1981

A70
1987

A80
1993
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NIESAMOWITE
WRAŻENIA Z JAZDY
Toyota GR Supra doskonale sprawdza się zarówno
w ruchu drogowym, jak i na torze wyścigowym.
Turbodoładowany 3-litrowy silnik generuje
340 KM i 500 Nm momentu obrotowego, pozwalając
przyspieszać od 0 do 100 km/h w 4,3 s i rozpędzić się
do prędkości 250 km/h. Nowy silnik 2.0 Twin-Scroll
Turbo ma moc 258 KM i maksymalny moment
obrotowy na poziomie 400 Nm. Oba silniki są
dostępne z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów.
Wszystko to składa się na nowe rasowe auto sportowe,
którym możesz poruszać się na co dzień i które budzi
niesamowite emocje w tych, którzy zasiadają za jego
kierownicą.
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Wysoka moc hamowania

Active Sound Design

Toyota GR Supra w wersji Executive została
wyposażona w 19" kute felgi aluminiowe
w kolorze czarnym i srebrnym oraz
przednie klocki hamulcowe Brembo, które
pozwalają kierowcy w pełni wykorzystywać
potencjał tego dynamicznego auta.

Toyota GR Supra jest dostępna z systemem
Active Sound Design. Tryb Normal zapewnia
wyrafinowane brzmienie silnika podczas
codziennej jazdy. Tryb Sport zakłada
ekscytująco wysokie tony i inspirowane
wyścigami wystrzały podczas redukcji biegu.

OSIĄGI

BENZYNA

BENZYNA

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Moc: 258 KM
Średnie zużycie paliwa: 7,3 l/100 km
Średnia emisja CO2: 167 g/km
Przyspieszenie 0–100 km/h: 5,2 s
Dostępność: Dynamic

Moc: 340 KM
Średnie zużycie paliwa: 8,1 l/100 km
Średnia emisja CO2: 185 g/km
Przyspieszenie 0–100 km/h: 4,3 s
Dostępność: Executive
8 A/T = 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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ARCHITEKTURA

AERODYNAMIKA
INSPIROWANA
WYŚCIGAMI
Zespół TOYOTA GAZOO Racing odegrał kluczową
rolę w szlifowaniu osiągów Toyoty GR Supry.
Najnowsza wersja auta czerpie inspirację z rozwiązań
inżynierii sportów motorowych, aby osiągnąć
optymalne parametry oporu powietrza i docisku
aerodynamicznego oraz idealne rozłożenie masy
pomiędzy przodem a tyłem auta.

Perfekcyjna konstrukcja
Każdy detal nadwozia Toyoty GR Supry został
zaprojektowany tak, by redukować opór powietrza.
Dach z podwójnym wybrzuszeniem zapewnia
doskonałe właściwości aerodynamiczne,
a niska i szeroka maska generuje optymalną
siłę docisku. Przyczepność gwarantują także
umieszczone pod samochodem specjalne
płetwy regulujące przepływ powietrza.

Lekka, lecz niezwykle sztywna rama Toyoty GR Supry
została wykonana z kompozytu aluminium i stali,
co zapewnia precyzję w pokonywaniu zakrętów.
Aluminiowe wahacze i łożyska obrotowe zmniejszają
masę samochodu, zwiększając przyczepność.
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POCZUJ
RÓWNOWAGĘ
Nowa Toyota GR Supra została zaprojektowana
jako auto sportowe. Aby zapewnić doskonałą
charakterystykę prowadzenia, zastosowano
zasadę złotego podziału w stosunku rozstawu osi
i rozstawu kół. Nowy model Supry oferuje idealną
wartość 1,55.
Rozkład masy pomiędzy przednią i tylną osią
wynosi równe 50:50. W połączeniu z lekką i sztywną
konstrukcją nadwozia i nisko położonym środkiem
ciężkości otrzymujemy auto zapewniające niezwykłą
moc, zwinność i precyzję prowadzenia.
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50: 50

Złoty współczynnik

Doskonała równowaga

Optymalną równowagę między zwinnością
a stabilnością osiąga się wówczas, gdy
stosunek rozstawu osi do rozstawu kół
mieści się między 1,5 a 1,6. Toyota GR Supra
ma „złoty współczynnik” równy 1,55.

Toyota GR Supra osiąga idealny rozkład masy
na przód i tył w proporcji 50:50, dzięki czemu
można cieszyć się neutralnym prowadzeniem
i praktycznie nieograniczoną przyczepnością.

PROWADZENIE
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TECHNOLOGIA

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
W ZASIĘGU RĘKI
Kokpit Toyoty GR Supry został
zaprojektowany z myślą o kierowcy
i zainspirowany jednoosobowymi
autami wyścigowymi. Wyświetlacz
HUD i cyfrowe wskaźniki ulokowane
wokół kierownicy zapewniają dostęp
do wszystkich informacji potrzebnych
podczas jazdy.
System multimedialny z 8,8" ekranem
umożliwia dostęp do nawigacji, aplikacji
Toyota Supra Connect, muzyki i zestawu
głośnomówiącego.

Najważniejsze informacje
w zasięgu wzroku

Tryby dopasowane
do Twojego nastroju

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej
szybie (HUD) pokazuje informacje
o prędkości, systemie multimedialnym
i nawigacji w polu widzenia kierowcy.

Przełączaj pomiędzy dwoma trybami jazdy.
Silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, układ
kierowniczy i mechanizm różnicowy dostosują
się do preferowanego przez Ciebie stylu jazdy.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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TOYOTA SUPRA
CONNECT
Siedząc za kierownicą modelu Toyota
GR Supra, nie chcesz, żeby cokolwiek
Cię rozpraszało. Dlatego właśnie
wprowadziliśmy aplikację Toyota Supra
Connect, szereg połączonych usług,
które sprawią, że podróż stanie się
przyjemniejsza.
Dzięki aplikacji i portalowi Toyota Supra
Connect możesz zdalnie sterować
i aktywować różne funkcje.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub
chcesz skorzystać z usługi Concierge,
możesz to zrobić bezpośrednio z menu
w systemie multimedialnym. Aktywując
aplikację Apple CarPlay™, możesz
bezpiecznie i wygodnie korzystać
z wielu swoich ulubionych aplikacji
podczas jazdy.
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CONNECT
Aplikację Toyota Supra Connect
można pobrać bezpośrednio
z Apple App Store na telefon
iPhone. Wystarczy utworzyć
konto, aby uzyskać dostęp
do szeregu powiązanych
usług, takich jak „Znajdź mój
samochód” lub „Zamknij/
Odblokuj mój samochód”.

MyT to usługa, która pozwala
wygodnie zaplanować serwis,
zarezerwować przegląd
lub zorganizować naprawy
za pośrednictwem smartfonu.
Wszystko, co musisz zrobić,
aby aktywować MyT, to pobrać
aplikację, utworzyć konto
i zarejestrować pojazd.

POŁĄCZ SIĘ

Zdalne sterowanie

Przydatne funkcje i usługi

Integracja ze smartfonem

Aplikacja Toyota Supra Connect na telefonie
iPhone umożliwia zdalną kontrolę nad
samochodem. Jeśli chcesz sprawdzić poziom
paliwa, zasięg i przebieg, po prostu otwórz
aplikację. Za jej pośrednictwem możesz też
zablokować lub odblokować drzwi, włączyć
reflektory lub zmienić ustawienia nawiewu.
Co więcej, umożliwia ona wysłanie następnego
celu podróży do systemu nawigacyjnego
z telefonu za pomocą jednego dotknięcia.

Concierge potrafi lokalizować restauracje,
rezerwować hotele, a nawet aktualizować
informacje o zaplanowanych lotach.
eCall automatycznie powiadomi służby
ratunkowe w razie poważnego wypadku.
Breakdown Call umożliwi kontakt
z asystentem drogowym w przypadku,
gdy pojazd wymaga pomocy technicznej.

Apple CarPlay™ to bezpieczny sposób
korzystania z aplikacji i map dostępnych
w telefonie iPhone. Dla Twojej wygody
Apple CarPlay™ przenosi funkcjonalność
Twojego iPhone’a na 8,8" ekran dotykowy.
Toyota GR Supra posiada najnowszą
technologię Apple CarPlay™, dzięki czemu
nie ma potrzeby stosowania kabli.

Obecnie oferowany jest tylko Apple CarPlay™,
Android Auto™ nie jest dostępny.
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KOMFORTOWE
WNĘTRZE
Dzięki asymetrycznej konsoli środkowej, fotelom
inspirowanym wyścigami i zaawansowanym
technologiom wnętrze nowego modelu Toyota
GR Supra jest bardzo komfortowe i czuć w nim
sportowego ducha. Podgrzewane fotele kierowcy
i pasażera utrzymane w stylistyce sportowej
zapewniają wygodną jazdę nawet podczas
pokonywania zakrętów.
Dwustrefowa klimatyzacja wyposażona została
w dotykowe przełączniki z pamięcią dla każdej operacji.
Centralny wyświetlacz multimedialny o przekątnej
8,8" może być obsługiwany jako ekran dotykowy lub
za pomocą pokrętła.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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Delektuj się muzyką

Czas na relaks

Nową Toyotę GR Suprę w wersji Executive
wyposażono w 12-głośnikowy system
nagłośnienia Premium Audio JBL
i stację do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej.

Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera
są utrzymane w stylistyce sportowej
i posiadają elektryczną regulację
podparcia odcinka lędźwiowego.

WNĘTRZE
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

Układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów

Układ ostrzegania
o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC)

Układ ostrzega o zagrożeniach, wspomaga
hamowanie, a w razie braku reakcji ze strony
kierowcy sam zatrzymuje auto. Dodatkowa
funkcja pozwala mu z dużą dokładnością
wykrywać niezmotoryzowanych uczestników
ruchu, którzy pojawią się przed autem.

Układ określa pozycję auta względem linii
na jezdni, wykorzystując do tego czułą
kamerę. Jeśli Twój pojazd zacznie zmieniać
pas ruchu bez użycia kierunkowskazu,
system wyemituje ostrzeżenie dźwiękowe
i wizualne na kolorowym wyświetlaczu
na tablicy wskaźników, a w przypadku
braku reakcji sam skoryguje tor jazdy.

W aucie o tak bezkompromisowych osiągach
bezpieczeństwo jest priorytetem. Toyota GR
Supra została wyposażona w Pakiet Safety+,
który składa się z systemu monitorowania
martwego pola w lusterkach (BSM) i układu
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC).
Nowa Supra to pewność prowadzenia – niezależnie
od warunków na drodze.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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Wybrane elementy
wyposażenia standardowego:

ŻYCIE PEŁNE
EMOCJI
Toyota GR Supra w wersji Dynamic ma wszystko,
co pozwala czerpać radość z jazdy. Tapicerka
z alcantary z elementami skóry w kolorze czarnym,
18" felgi aluminiowe w kolorze czarnym i srebrnym,
system nawigacja oraz pełen zestaw aktywnych
systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense
wyznaczają nowe standardy.
Opcjonalny Pakiet Sport wzbogaca wersję Dynamic
o system aktywnego zawieszenia (AVS), aluminiowe
pedały, aktywny sportowy mechanizm różnicowy
oraz sportowe przednie i tylne hamulce z zaciskami
w kolorze czerwonym.
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— 18" felgi aluminiowe w kolorze czarnym
i srebrnym
— Selektor trybów jazdy
— Podwójne końcówki układu wydechowego
— Światła główne i tylne w technologii LED
— Tapicerka z alcantary z elementami skóry
w kolorze czarnym
— Manetki zmiany biegów
— Sportowe, podgrzewane fotele kierowcy
i pasażera
— Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów

DYNAMIC
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KOMFORT I OSIĄGI
Toyota GR Supra w wersji Executive została stworzona
z myślą o najbardziej wymagających kierowcach,
dla których ważny jest zarówno komfort, jak i osiągi.
Skórzane fotele, system Premium Audio JBL,
wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)
oraz inteligentne systemy monitorowania martwego
pola w lusterkach (BSM) i ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) pozwolą Ci
cieszyć się każdą sekundą jazdy na torze i w mieście.
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Wybrane elementy
wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji
Dynamic)
— Tempomat adaptacyjny (ACC)
— System adaptacyjnego doświetlania zakrętów
(AFS)
— System monitorowania martwego pola w
lusterkach (BSM)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
pojazdu (RCTA)
— Pamięć ustawień fotela kierowcy

— System aktywnego zawieszenia (AVS)
— Wyświetlacz projekcyjny na przedniej
szybie (HUD)
— System Premium Audio JBL
— 19" kute felgi w kolorze czarnym
i srebrnym
— Tapicerka skórzana (skóra naturalna
i syntetyczna)

EXECUTIVE
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W CENTRUM
UWAGI
Twoja Toyota GR Supra zawsze będzie
w centrum uwagi – niezależnie od tego,
który z dostępnych kolorów wybierzesz.

C2Y Ice Grey
lakier metalizowany

A96 White
lakier metalizowany

A61 Prominence Red
lakier podstawowy
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KOLORY

475 Black
lakier metalizowany

A83 Silver
lakier metalizowany

B21 Lightning Yellow
lakier podstawowy
Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.
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SPORTOWA
I WYRAFINOWANA
Współzawodnictwo jest wpisane w DNA Toyoty GR Supry.
Wygodne fotele i najwyższej jakości tapicerki zapewniają
komfortową jazdę. 18" felgi aluminowe lub 19" kute felgi
podkreślają sportowy charakter auta.

Tapicerka skórzana
(skóra naturalna i syntetyczna)
Standard w wersji Executive
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Tapicerka z alcantary
z elementami skóry w kolorze czarnym
Standard w wersji Dynamic

FOTELE I FELGI

19" kute felgi
w kolorze czarnym i srebrnym
Standard w wersji Executive

18" felgi aluminiowe
w kolorze czarnym i srebrnym
Standard w wersji Dynamic
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DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA (UE 715/2007 Z PÓŹN. ZM. I AKTAMI WYKONAWCZYMI)

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Średnie zużycie paliwa [l/km]

7,3

8,1

Zalecane paliwo

Pb 95 lub więcej

Pb 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [l]

52

52

Średnia emisja CO2 [g/km]

167

185

Norma emisji spalin

EURO 6DG

EURO 6DG

SILNIK

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Liczba i układ cylindrów

4, rzędowy

6, rzędowy

System wtrysku paliwa

bezpośredni wtrysk paliwa

bezpośredni wtrysk paliwa

Pojemność skokowa [cm³]

1998

2998

Średnica × skok [mm × mm]

82,0 × 94,6

82,0 × 94,6

Stopień sprężania

10,2:1

11,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

258 (190)/5000–6500

340 (250)/5000–6500

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

400/1550–4400

500/1600–4500

OSIĄGI

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Maksymalna prędkość [km/h]

250

250

0–100 km/h [s]

5,2

4,3

Promień zawracania [m]

5,2

5,2

ZAWIESZENIE

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

wielowahaczowe

wielowahaczowe

HAMULCE

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Przód

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

8 A/T = 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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DANE TECHNICZNE

2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T

3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T

Masa własna [kg] min./maks.

1395/1470

1495/1570

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1710

1815

Długość [mm]

4379

4379

Szerokość [mm]

1854

1854

Wysokość [mm]

1299

1294

Rozstaw osi [mm]

2470

2470

Zwis przedni [mm]

958

958

Zwis tylny [mm]

951

951

Prześwit [mm]

119

115

Pojemność bagażnika [l]

290

290

1294/1299 mm

MASY I WYMIARY

951 mm
1854 mm

2470 mm
4379 mm

958 mm
1854 mm
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Dynamic

Executive

Podgrzewane lusterka zewnętrzne





Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne





Automatycznie ściemniające się lusterko zewnętrzne od strony kierowcy





Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne





Gniazdo 12 V w konsoli centralnej





Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

–



System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)





Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)





Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi





Przednie czujniki parkowania

–



Tylne czujniki parkowania

–



Uruchamianie silnika przyciskiem





Selektor trybów jazdy





Manetki zmiany biegów





System oświetlenia wnętrza





Oświetlenia przestrzeni wokół drzwi

–



Oświetlenie przestrzeni na nogi

–



Oświetlenie schowka

–



System aktywnego zawieszenia (AVS)





Aluminiowe pedały





Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–



Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

–



Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki

–



 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

OŚWIETLENIE

Dynamic

Executive

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)





Światła do jazdy dziennej w technologii LED





Światłowód w technologii LED w lampach przednich





Światła główne w technologii LED





Tylne światła w technologii LED





Automatyczna regulacja świateł głównych





System adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFS)

–



STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Dynamic

Executive

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym





Aluminiowe nakładki progowe





Podwójne końcówki układu wydechowego





Chromowana końcówka rury wydechowej



–

Wykończenie końcówki rury wydechowej ze szczotkowanej stali nierdzewnej

–



KOŁA I OPONY

Dynamic

Executive

Zestaw naprawczy opony





18" felgi aluminiowe w kolorze czarnym i srebrnym



–

19" kute felgi w kolorze czarnym i srebrnym

–



WYGLĄD WNĘTRZA

Dynamic

Executive

Cyfrowy prędkościomierz





Cyfrowy obrotomierz





Wykończenie konsoli centralnej w kolorze ciemnoszarym



–

Wykończenie konsoli centralnej o strukturze karbonu

–



35

WYPOSAŻENIE
FOTELE

Dynamic

Executive

Fotele w stylistyce sportowej





Tapicerka z alcantary z elementami skóry w kolorze czarnym



–

Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)

–



Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera





Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera





Manualna regulacja fotela kierowcy i pasażera



–

Elektryczna regulacja fotela kierowcy i pasażera

–



Regulacja wysokości fotela kierowcy





Regulacja wysokości fotela pasażera

–



Pamięć ustawień fotela kierowcy

–



SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI

Dynamic

Executive

4 głośniki



–

12 głośników

–



Port USB 1,5 A



–

Port USB 2,1 A

–



System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem





Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (8,8")





Funkcja rozpoznawania głosu





System nawigacji





Toyota Supra Connect





System Premium Audio JBL

–



 Standard



Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Dynamic

Executive

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera





Kurtyny powietrzne





Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy





Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC)





Wspomaganie kierownicy o zmiennym przełożeniu (VGRS)





Elektryczny hamulec postojowy





System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)





System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)





Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów





Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)





Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)





Adaptacyjne automatyczne światła drogowe (AHB)





Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu





Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu





System Stop&Start





Tempomat



–

Tempomat adaptacyjny (ACC)

–



System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

–



System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

–



Aktywny sportowy mechanizm różnicowy





Sportowe przednie i tylne hamulce z zaciskami w kolorze czerwonym





DODATKOWA OCHRONA

Dynamic

Executive

Immobilizer





Czujniki przechyłu systemu alarmowego





PAKIET DODATKOWY

Dynamic

Executive

Pakiet Sport: system aktywnego zawieszenia (AVS), aluminiowe pedały, aktywny sportowy
mechanizm różnicowy, sportowe przednie i tylne hamulce z zaciskami w kolorze czerwonym





TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane
wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych
aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy,
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
S-KATALOG-SUPRA (08.2020)

