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Formaterv Hagyomány

GT86.
Az új GT86 tervezői olyan szenvedélyes 
autórajongók, akiknek egyetlen célja volt: 
megteremteni az autóvezetés vegytiszta 
örömét. 

„Szenvedélyből épült – nem pedig kompromisszumokból.”

Vezetési élmény Teljesítmény
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Izgalmas látvány…
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Formaterv.
A feltűnő és áramvonalas GT86 stílusához remekül 
illik a külön ehhez a modellhez alkotott, exkluzív 
’86’ logo. Az emblémán négy driftelő gumiabroncs 
formálja meg a ’86’-os számot, ami nemcsak a 
modell nevére utal, hanem a boxermotor szintén 
86 mm-es furatára és löketére is. A két dugattyú 
között ábrázolt, jellegzetes logo megjelenik az első 
sárvédőkön, a kormánykeréken és az autó hátulján 
is. Ezek után aligha meglepő, hogy a kipufogóvég 
belső átmérője is pontosan 86 mm.

A Toyota ’T’ dizájnja sok helyen feltűnik az autón 
– többek közt a hűtőrácson, a műszerfal, a sebes-
ségmérő és a fordulatszámmérő szénszál-hatású  
mintázatán vagy a szőnyegeken, sőt még az 
opcionális Alcantara® üléskárpitokon is.

17 colos könnyűfém keréktárcsáival, látványos 
légterelőjével és krómozott, dupla kipufogó-
végződésével a világ legkompaktabb sportkupé-
jának formavilága éppen olyan erőteljes, mint 
amilyen célszerű.
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Vezetési élmény.
A GT86 tervezői egyetlen célra koncentráltak –  
a vezetés magával ragadó élményére.

A hajtáslánc a lehető legmélyebbre, a motor 
pedig egészen hátra került, így a tömegközép-
pont rendkívül alacsony és a súlyelosztás is 
optimális. Márpedig pontosan ez kell a remek 
irányíthatósághoz és a lélegzetelállító vezetési 
élményhez.
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„Az alacsony tömegközéppontnak 
köszönhetően a vezető újra kap-
csolatba került az úttal.”
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„Újra felszítja a vezetés szenvedélyét”
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Teljesítmény.
Könnyű szerkezetű karosszéria és előre 
beépített, 200 lóerős, 2,0 literes boxermotor 
a Toyota D-4S közvetlen befecskendezéses 
technológiájával… A GT86 remek teljesítmé-
nyére és nyomatékára mindig számíthat!

Alacsony tömegközéppont Rendkívül alacsony, 460 mm-es 
tömegközéppont a vezetés vegytiszta öröméért

A/T= Automata váltómű                    M/T = Manuális váltómű * Kombinált ciklusban.

2,0 literes  
D-4S boxer 6 M/T

Motor

2,0 literes   
D-4S boxer 6 A/T

7,6 másodperc 
0–100 km/órára

Gyorsulás

8,2 másodperc 
0–100 km/órára

200
LE

161
LE/tonna

Teljesítmény

200
LE

158
LE/tonna

205 Nm  
6600/perc fordulatnál

Forgatónyomaték

205 Nm  
6600/perc fordulatnál

7,8
liter/100 km*

Üzemanyag-fogyasztás

7,1
liter/100 km*
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Biztonság.
A GT86 gazdag biztonsági felszerelése igazán 
megnyugtató: hét SRS légzsák (köztük vezető-
oldali térdlégzsák), ostorcsapás-jellegű nyaksé-
rülések ellen védő (WIL) ülések, Kipörgésgátló 
(TRC) és Blokkolásgátló Fékrendszer (ABS) 
Elektronikus Fékerőelosztóval (EBD).

Emellett a GT86 Járműstabilitás-vezérlő Rend-
szerrel (VSC) is fel van szerelve, amelynek 
Normal és Sport beállításai révén saját vezetési 
stílusához igazíthatja az autó menetdinamikáját. 
Az automata váltó a Snow üzemmódban fino-
mabban kapcsolja a fokozatokat, így az autó 
biztonságosabban gyorsít a havas vagy csúszós 
utakon.

SRS légzsákok A GT86-ban hét 
légzsák – köztük vezetőoldali 
térdlégzsák is – óvja az autóban 
ülők testi épségét.

Járműstabilitás-vezérlő Rend-
szer (VSC) A menetdinamikát  
saját stílusához szabhatja, hiszen 
a VSC rendszer Normal és Sport 
beállítást is kínál.

Élvezze az autózást teljes biztonságban!
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Komfort.
A GT86 minden porcikájából a lendület és 
a sebesség izgalma árad. A kormánykerék 
funkcionális és remek fogású, a kárpitok 
mintázata a szénszálas anyagok textúrájára 
emlékeztet, a kapcsolók pedig a repülő-
gépek műszerfalát idézik. Éles kanya-
rokban jó szolgálatot tesznek a kiváló 
oldaltartású sportülések, akárcsak 
a térdtámaszok.
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„Dizájn, amely egyszerre sugall szenvedélyt 
és átgondolt részletmegoldásokat.”
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„A kezdetektől arra törekedtünk, hogy az irányí-
tást teljes egészében a vezető kezébe adjuk.”
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Irányítás.
A vezetőközpontú műszerfalon minden köny-
nyen elérhető – legyen akár a Toyota Touch, 
akár a sebességtartó automatika vagy a két-
zónás automata klímaberendezés kapcsolója. 
A valaha készített legkisebb kormánykerékkel 
tökéletesen uralhatja az autót. Az alumínium 
pedálok elhelyezése tökéletes, a rövid úton 
kapcsolható váltókar pedig pontosan kézre 
esik.

A műszeregység egyetlen pillantással áttekint- 
hető és leolvasható. A motorindító gombot  
a közép-konzolra építettük, így gyorsan és 
könnyen használhatja. Csak nyomja meg   
és már indulhat is!

1. Toyota Touch – 6,1 colos, színes érintőképernyős multimédia 
berendezés.

2. Kétzónás automata klímaberendezés – A GT86 kétzónás 
automata klímarendszere mindig kellemes szinten tartja a kabin 
hőmérsékletét. 

3. 6 fokozatú manuális váltó – Az új fejlesztésű, rövid úton 
kapcsolható váltómű gyorsan és simán vált. Az áttételezés 
optimális egyensúlyt teremt a dinamikus és környezettudatos 
autózás között.

1.

2.

3.
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Keréktárcsák és kárpitok

17” könnyűfém keréktárcsa 
(10 küllős) 
Alapfelszereltség

Fekete szövetülés piros 
betéttel
Alapfelszereltség

Fekete bőr és Alcantara® 
ülésborítás
Opciós felszereltség

Fekete és piros bőr és 
Alcantara® ülésborítás
Opciós felszereltség
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Színek

37J Szaténfehér*

D4S Kristályfekete*

H8R Narancs* 

D6S Érme ezüst* 

E8H Galaxiskék* 

61K Sötétszürke* 

C7P Villámpiros

*Metál fényezés
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Tartozékok

A tartozékok teljes kínálatáról érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!

Az oldalsó csíkozás kihangsúlyozza az autó körvonalait. 
Fekete vagy ezüst színben rendelhető.
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A fekete vagy ezüstszínű sávok igazi egyéniséggel 
ruházzák fel az autót.
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Tartozékok

A tartozékok teljes kínálatáról érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!

1. A hátsó lökhárító védőfóliája észrevétlenül is haté-
kony védelmet nyújt a karcolások ellen.  

2. A szénszálas hatású tükörház-borítás sportos egyé-
niség varázsával ruházza fel az autót. 

3. A kilincsek mögötti védőfólia megóvja a fényezést az 
apró karcolásoktól.

4. Kényelmes parkolás hátsó parkolássegítő rendszer 
ultrahangos érzékelőkkel és utastéri hangjelzéssel.

5. Az első-hátsó sárfogó gumik kordában tartják a 
latyakot és a vízpermetet.

6. Tökéletes akusztika JBL prémium hangrendszer  
440 wattos DSP erősítővel és 9 hangszóróval. 

3.1. 5.

4. 6.2.
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7. Toyota Touch & Go navigációval kiegészítheti a GT86 
Touch audiorendszerét, így a már meglévő multimédiás 
szolgáltatások mellett  összeurópai útvonal-meghatá-
rozással és számtalan utazástervezési funkcióval fej-
lesztheti autója képességeit. A rendszer teljes térké- 
pes lefedettséget kínál Európában és Oroszországban. 

— Könnyen kezelhető, érintőképernyős navigáció
— A térképek és a menük gyors görgetése és térkép-zoom
— Sávszintű útmutatás, figyelmeztetés a sebességkorlá-

tozásokra és a telepített traffipaxokra*
— POI-pontok és kedvenc helyek adatbázisa
— Online Google-keresés a helyi POI-pontokhoz
— Különleges utazástervezési alkalmazások letölthetők  

a my.toyota.eu honlapról

* Ahol a helyi jogszabályok ezt megengedik.

7.6.

6.
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 2,0 l D-4S boxer   

6 A/T
2,0 l D-4S boxer 
6 M/T

Üzemanyag-fogyasztás (direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km) 7,1 7,8

Városi (liter/100km) 9,6 10,4

Országúti (liter/100km) 5,7 6,4

Széndioxid, CO2 (direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 164 181

Városi (g/km) 223 240

Országúti (g/km) 131 148

Kipufogógázok (direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 5 Euro 5

Szénmonoxid, CO (mg/km) 286,2 236

Szénhidrogének, THC (mg/km) 51,4 38,5

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 42,8 31,5

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 12,0 16,4

Részecskék, PM (mg/km) 0,52 0,41

Zaj (elhaladási) direktíva alapján)

dB(A) 73,4 72,5

MOTOR 2,0 l D-4S boxer 
6 A/T     6 M/T

Motor kód FA20

Hengerek száma, elrendezése 4, boxer

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer D-4S közvetlen befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1998

Furat x löket (mm x mm) 86 x 86

Sűrítési arány 12,5 : 1

Legnagyobb teljesítmény LE 200

Legnagyobb teljesítmény (KW/percenkénti fordulatszám) 147/7000

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám) 205/6400–6600

TELJESÍTMÉNY 2,0 l D-4S boxer 
6 A/T

2,0 l D-4S boxer 
6 M/T

Végsebesség (km/óra) 210 226

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 8,2 7,6

Légellenállási együttható 0,27 0,27

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Hűtött tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson típusú

Hátul Kettős keresztlengőkaros

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, 
alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfele-
lően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a 
Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos 
egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya 
és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
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MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 2,0 l D-4S boxer 
6 A/T

2,0 l D-4S boxer 
6 M/T

Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4240 4240

Teljes szélesség (mm) 1775 1775

Teljes magasság (mm) 1425 1425

Nyomtáv (mm) elöl 1520 1520

Nyomtáv (mm) hátul 1540 1540

Túlnyúlás elöl (mm) 845 845

Túlnyúlás hátul (mm) 825 825

Tengelytáv (mm) 2570 2570

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,4 5,4

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 1615 1615

Teljes szélesség (mm) 1490 1490

Teljes magasság (mm) 1060 1060

Csomagtér

VDA csomagtér térfogata, kalaptartóig, hátsó 
üléstámlák a helyükön (liter) 243 243

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 1700 1670

Saját tömeg (kg) 1241-1298 1200-1275

GUMIK ÉS KEREKEK

17” könnyűfém keréktárcsák (10 küllős) 

Gumijavító készlet 

14
25

 m
m

1520 mm

1775 mm

2570 mm

4240 mm

845 mm

1540 mm

1775 mm

825 mm

A/T = Automata váltómű M/T = Manuális váltómű
 = Alap  = Opció − = Nem választható
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Felszereltség
KÜLSŐ

Dupla sport  kipufogók 

Króm kipufogóvég 

Hátsó spoiler 

Fényezett külső kilincsek 

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött 

LED Nappali fény 

HID (xenon) fényszórók 

Fényszórómosó 

Első ködfényszórók 

Szürkületérzékelő 

Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl 

Árnyékoló sáv a szélvédő tetején 

Zöld, hővisszaverő üvegek 

Légterelő az első lökhárítón 

Légterelő a hátsó lökhárítón 

Oldalszoknya 

KÉNYELEM

Intelligens nyitási és indítási rendszer (vezető, utas, csomagtartó) 

Bőr kézifékkar 

Vörös bőrbetét a kézifékkaron 

Aluminium sport pedálok 

Bőr sebességváltógomb 

Vörös bőrbetét a sebességváltógombon 

Háromküllős bőr kormánykerék 

Vörös bőrbetét a kormánykeréken 

Sebességváltó pillangókapcsolók a kormányon *

Keret nélküli visszapillantó tükör 

Napellenző a vezető- és utasoldalon 

Megvilágított piperetükrök a napellenzőben 

Automatikus fényszóró-magasság állítás 

Sebességtartó automatika 

Aluminium küszöbborítás 

Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop 

Textil szőnyeg elöl 

Térdtámasz 

Kétzónás, automata légkondicionáló 

Elektromos ablakemelő elöl 

Küszöbvilágítás 

Beszállást segítő rendszer 

Pollenszűrő 

Immobilizer 

* nem elérhető a kézi váltós modellnél
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ 

Toyota Touch 

Toyota Touch & Go 

6 hangszóró 

ÜLÉSEK

Fekete szövetülés piros betéttel 

Fekete bőr és Alcantara® ülésborítás 

Fekete és piros bőr és Alcantara® ülésborítás 

Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon 

BIZTONSÁG

Aktív biztonság

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD) 

TORSEN® Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű (LSD) 

Jármű stabilitás vezérlő  (VSC) 

Fékasszisztens (BA) 

Kipörgésgátló (TRC) 

Passzív biztonság

Előfeszítő és överő határoló 

Teljes légzsák rendszer (SRS) - 7 légzsák 

Ostorcsapás-jellegű nyaksérüléseket mérséklő (WIL) ülések 

 = Alap  = Opció
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Szószedet
Ismerje meg jobban a GT86-ba épített technológiákat!

A könnyű és előre helyezett, 2,0 literes boxermotor a 
Toyota D-4S technológiájával egyesíti a közvetlen és a 
hagyományos szívócsonk befecskendezést a nagyobb 
teljesítmény a nyomaték és a kedvezőbb üzemanyag-
fogyasztás érdekében mialatt a CO2 kibocsátást ala-
csonyan tartja.  

Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és 
indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs 
megérintésével nyithatja, a motort pedig gombnyomás-
sal indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy az 
elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja.

A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső fény-
erőt, és ha szükséges automatikusan felkapcsolja a 
fényszórókat.

Az ABS megakadályozza a kerekek blokkolását féke-
zéskor. Az EBD mindezt a fékerő optimális elosztásával 
egészíti ki az egyes kerekek közt, kiegyenlítve az eltérő 
terheléseket. A két rendszer együttes működése haté-
konyan segít Önnek, hogy autóját még erős fékezés 
közben is biztonságosan kormányozhassa.

A rendkívül hatékony HID fényszórók több mint kétszer 
olyan erős fényt bocsát ki, mint a hagyományos halogén 
lámpák, viszont kevesebb energiát is fogyaszt. Így éjsza-
ka Ön nagyobb biztonságban autózhat – akár rossz idő-
járás esetén is. E különleges fényszórókhoz automatikus 
szintszabályozás tartozik, hogy ne vakítsák el a szembe-
jövőket.

A BA érzékeli, ha Ön vészfékezésre kényszerül, és azon-
nal maximális fékerőt biztosít, miközben az ABS is teljes 
hatékonysággal működhet.

2,0 l D-4S boxer motor Intelligens nyitási és indítási rendszer

Szürkületérzékelő

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval 
(EBD)

Nagy intenzitású ívkisüléses (HID) fényszórók

Vészfékasszisztens (BA)
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Az első üléseket úgy alakítottuk ki, hogy csökkentsék a 
fej visszacsapódását, azaz ráfutásos balesetben mérsé-
keljék a nyakra nehezedő terhelést.

Hirtelen gyorsításkor a kerekek elveszíthetik tapadá-
sukat és kipöröghetnek: ezt a TRC azonnal felismeri, 
s automatikusan csökkenti a motor teljesítményét, 
valamint szabályozza a fékerőt, hogy az autó vissza-
nyerje a tapadást.

Ostorcsapás-jellegű nyaksérüléseket mérséklő (WIL) 
ülések

Kipörgésgátló (TRC)

Toyota Touch
A Toyota Touch 15,5 cm átmérőjű*, színes érintőké-
pernyője fejlett multimédia-szolgáltatásokat kínál és 
ugyanúgy megjeleníthetők rajta a járműinformációk, 
mint a tolatókamera által közvetített kép.

 * Néhány funkció csak egyes modelleken érhető el.
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A GT86 tervezése és gyártása során ügyeltünk arra, 
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon. 
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul 
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk 
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a GT86 
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra 
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota 
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy 
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja GT86 
autóját optimális üzemi állapotban.

Intelligens tervezés
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója 
karbantartási programját.

A GT86 teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb 
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilo-
méterenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb 
következik be), míg évente vagy 15 000 kilométerenként 
(amelyik hamarabb következik be) egy köztes ellenőrzés 
szükséges.

Toyota minőségi szerviz
A 3 éves garancia minden rendeltetésszerű használat 
során jelentkező gyártási és összeszerelési hibára kiterjed. 
Az első évben kilométer-korlátozás nélkül, azt követően 
pedig további két évig, illetve 100 000 megtett kilométe-
rig érvényes (attól függően, hogy melyik feltétel teljesül 
korábban). 

Amennyiben a GT86 garanciális hiba következtében mű-
ködésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota 
szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

A 3 éves, felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia  
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba miatt 
– jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési hibára kiter-
jed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül érvényes.

A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia a karosszéria 
bármely fémből készült elemének (belülről kifelé történő) 
átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben 
meghatározott kivételekkel), ha az gyártási vagy össze-
szerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia kilométer-
korlátozás nélkül érvényes.

Átfogó garancia

A GT86-tal a Toyota globálisan elismert 
minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat is élvezheti .

Időszakos 
teljes 
átvizsgálás 3átfogó 

garancia

évAlacsony  
fenntartási  
költségek
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A GT86-ot úgy terveztük meg, hogy minimálisra szorít-
hassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhá-
rítókba energiaelnyelő elemeket építettünk, a költsé-
gesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett 
területektől távolabbra helyeztük, a gyakran sérülő 
elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel 
rögzítettük. Mindezek eredményeként csökkenthető 
a sérülés mértéke, és a sérült alkatrészeket könnyű 
eltávolítani, cserélni vagy javítani. Végeredményben 
mindez az alkatrészárak és a munkadíjak csökkenését  
is eredményezi.

Toyota eredeti alkatrészek

A GT86 védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok 
kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal 
magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az 
indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb 
biztosítótársaságai.

További biztonság

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint 
40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisz-
tencia-szolgáltatást három éven át*. Amennyiben prob-
lémája támadna GT86 gépkocsijával, a Toyota Eurocare 
számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne 
kelljen idő előtt befejeznie utazását.

Toyota Eurocare
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figye-
lemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépko-
csikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön Toyotájához, 
és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktiku-
sabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigo-
rúbb tesztnek vetettük alá, teljes mértékben bizonyos 
lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül 
pedig minden eredeti Toyota tartozékra három év 
garanciát§ kínálunk.

Toyota tartozékok 

 * Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év. 
 § Márkakereskedőjével ellenőrizzék a garancia részletes feltételeit!

3tartozék-
garancia3országúti 

segélyszolgálat

év* év§Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség
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GT86.
A Toyota sportautóinak legszebb hagyo-
mányait a legendás 2000GT modell időtlen 
formavilága őrzi. A GT86 ugyanebben 
a szellemben fogant, hogy újra felszítsa 
az autózás szerelmeseiben szunnyadó 
szenvedélyt.

Toyota GT86. A Toyota legendás sport-
autóinak legújabb generációja.

A Toyota számára a minőség munkastílus. 
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehet-
ne még jobbá tenni!
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www.toyota.hu

A GT86 tesztelésével vagy további információkkal 
kapcsolatosan keresse fel Toyota márkakereskedőjét 
vagy látogasson el honlapunkra.

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az 
ábrára és ismerje meg még jobban a GT86-ot.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A prospektusban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin 
látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Motor 
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