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 – 2.0 l Turbo benzines 258 LE, 8 fokozatú 
automata váltó

 – Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos és kerékpárosok felismeréssel (PD)

 – Supra Command fejegység: 
8,8" TFT színes monitor

 – Navigációs rendszer, Európa térkép, 
3D térképnézet

 – LED fényszórók
 – Sebességtartó automatika

 – Audió rendszer, DAB rádió, 4 hangszóró
 – Intelligens kulcsrendszer
 – Fűthető első ülések
 – Tolatókamera dinamikus 
parkolási‑segédvonalakkal

 – Automata légkondicionáló (kétzónás)
 – 18" kéttónusú könnyűfém keréktárcsák
 – Alcantara ülésborítás, sportülések elöl, 
elektromos deréktámasszal

DYNAMIC
Az alapfelszereltség néhány tétele

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele
(a Dynamic felszereltségen felül)

 – 3.0 Turbo benzines 340 LE, 8 fokozatú 
automata váltó

 – Adaptív sebességtartó automatika 
(tempomat) (ACC)

 – LED adaptív fényszórók
 – Holttér monitor (BSM)
 – Elektromos ülésállítás az első üléseknél
 – Változtatható karakterisztikájú 
lengéscsillapítók

 – Kettős sport kipufogó és diffúzor
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Head‑Up Display (HUD)
 – JBL prémium hangrendszer
 – 19" kovácsolt fekete, mart hatású 
könnyűfém keréktárcsák

 – Bőr ülésborítás (természetes és 
szintetikus bőr)

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

17 565 000

22 760 000

Ft

Ft

LISTA ÁR:

LISTA ÁR:
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DYNAMIC
2.0 Turbo benzines 258 LE,  
8 fokozatú automata váltóval

ISMERJE MEG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!

Egy autó, mely kifejezetten 
a vezetés élményére született

50 évvel a háta mögött az új Toyota GR Supra 
név egyet jelent a vezetés színtiszta örömével. 
Az alacsony tömegközéppont, az optimális 
tömegelosztás és a rendkívül merev 
karosszériaváz együtt a teljesítmény, azaz egy 
vérbeli sportautó lelke.

Gazdag felszereltség

Kényelem, biztonság és funkcionalitás. 
Alapfelszereltség tartalmazza többek között 
a Toyota Safety Sense biztonsági rendszert, 
LED fényszórókat, LED ködzárófényt, 
intelligens kulcsrendszert és automata 
kétzónás légkondicionálót.

Eltéveszthetetlenül sportautó

18" kéttónusú könnyűfém keréktárcsák, az Active 
Sound Control, a Supra márkejel hátul csak 
fokozza a hatást.

Érdekli ez a változat?

Kérjük, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével!

Ha valami mást keres, ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon olyan 
GR Suprát, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

Ft

Dynamic 2.0 Turbo benzines 258 LE,  
8 fokozatú automata váltóval

17 565 000
LISTAÁR:
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Modellév: 2020 Az árlista 2021. március 1‑től érvényes a készlet erejéig.

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

* metálfényezés

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

D02 Gleccser szürke*
315 000 Ft

D01 Fehér ásvány*
315 000 Ft

D05 Érzéki vörös*
160 000 Ft

D04 Fekete zafír*
315 000 Ft

D06 Sivatagi homoksárga*
felár nélkül

D03 Kék szikla
315 000 Ft

TEKINTSE MEG A KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS AZ ÜLÉSEKET

19" kovácsolt fekete, mart hatású 
könnyűfém keréktárcsák
Alapfelszereltség: Executive

18" kéttónusú könnyűfém 
keréktárcsák
Alapfelszereltség: Dynamic

Bőr ülésborítás (természetes és 
szintetikus bőr)
Alapfelszereltség: Executive

Alcantara ülésborítás, 
sportülések elöl
Alapfelszereltség: Dynamic

Ajtók 
száma

Motor Telj. (LE) Váltó Kivitel Katashiki SFX
Bruttó listaár 
(Regadóval, 

27% ÁFÁ-val)

Regisztrációs 
adó

Vegyes átlagf.
(l/100km)

CO2 (g/km)
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

3 2.0 Turbo benzines 258 AT8 Dynamic DB21L‑ZTLW 01 17 565 000 Ft 185 000 Ft nincs 
adat 8,2 nincs 

adat 187,5

3 3.0 Turbo benzines 340 AT8 Executive DB41L‑ZRLW A2 22 760 000 Ft 400 000 Ft nincs 
adat 8,2 nincs 

adat 187,5

8 A/T= 8 fokozatú automata sebességváltó. 
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot, 27% ÁFÁ‑t.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
DYNAMIC 2.0 TURBO BENZINES

DINAMIKA  – Vezetési módok, normál és sport

 – Active Sound Control

 – Kormánykerékről választható sport mód

 – Hásó differenciálmű nyitott

 – Fix kakarkterisztikájú lengéscsillapítók

 – Első féknyereg szürke, féktárcsa d330 × 24 mm

 – Hátsó féknyereg, féktárcsa d330 × 20 mm

AUDIÓ  – Supra Command fejegység: 8,8" TFT színes monitor

 – Távirányítós menüvezérlés, forgókapcsolóval

 – Audió rendszer DAB, 4 hangszóró

 – Antenna

 – Mikrofon, vezető oldalon

 – Bluetooth telefon és audió kapcsolat

 – USB a középkonzolon

 – Csak vezetékes telefontöltő

 – Navigációs rendszer

 – Európa térkép

 – 3D térképnézet

 – Tolatókamera

KÉNYELEM ÉS BELTÉR  – Tempomat, sebességtartó automatika

 – Elektromos parkolófék

 – Intelligens kulcsrendszer (smart key)

 – Elektromos ajtózár csomagtér ajtó

 – 2 db intelligens kulcs

 – Esőérzékelős ablaktörlő

 – 3db fekete ablakmosó fúvóka

 – Automata 2 zónás légkondi

 – Sport ülések

 – Alcantara ülésborítás

 – Elektromos deréktámasz vezető és utas oldalon

 – 12V csatlakozó a középkonzolon

 – Ülésfűtés vezető‑ és utasülés

 – Ülések háttámláján zseb

 – Kézi ülésállítás vezető‑ és utasülés

 – Nyomógombos indítás

 – Kormánykeréken távirányító gombok, audió, kommunikáció

 – Sebességi fokozat kijelzés

 – Szerviz intervallum indikátor

 – Aluminium küszöbborítás

 – Supra szőnyegek

 – Ezüst műszerfalbetétek

 – Kalaptartó

KÜLSŐ  – Kipufogó és diffúzor

 – Üzemanyagtank térfogata 53 liter

 – Hátsó spoiler nélkül

 – Toyota márkajel hátul

 – Supra márkajel hátul

 – LED fényszórók

 – Automata fényszóró magasságállítás

 – Fényszórómosó nélkül

 – LED irányjelzők elöl

 – Ködlámpa nélkül

 – DLR – LED‑es nappali fény

 – LED‑es 3. féklámpa

 – LED‑es ködzárófény

 – Külső tükör el.áll., el. behajth., elektrokromatikus a vezető oldalán

 – Belső tükör elektrokromatikus

BIZTONSÁG  – PCS – radaros automata fékező rendszer

 – TRC – elektronikus kipörgésgátló

 – VSC – elektronikus járműstabilitásvezérlő

 – Kipattanó motorháztető

 – Vészfékezéskor jelző vészvillogó

 – Térdlégzsák vezető és utas, oldal‑ és függönylégzsákok 

vezető és utas, egylépcsős nyitású légzsákok vezető és utas

 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés

 – Alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető jelzés

 – LDA (sávelhagyásra figyelmeztetés)

 – Táblafelismerő rendszer

VAGYONBIZTONSÁG  – Kerékőr  – Indításgátló

KORMÁNY  – Bőr kormánykerékborítás

 – Pillangókapcsolók a kormánykeréken

 – Kormánykerék mélységében és magasságban állítható

 – Kormányrásegítés és változó áttételű kormánymű

KEREKEK  – Elöl: 225/40 R18 gumiabroncs; Hátul: 275/40 R 18 gumiabroncs

 – 18" kéttónusú könnyűfém felni

 – Toyota márkajel felniközépen

 – Defektjavító szett
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EXECUTIVE 3.0 TURBO BENZINES

FELSZERELTSÉG 
A DYNAMIC 
SZERELTSÉGEN FELÜL

 – Hásó differenciálmű korlátozott zárású  

 – Változtatható kakarkterisztikájú lengéscsillapítók  

 – Első féknyereg piros, féktárcsa d348x36 mm  

 – Hátsó féknyereg piros, féktárcsa d345x24 mm  

 – Elöl: 255/35 R19 gumiabroncs; Hátul: 275/35 R 19 

gumiabroncs  

 – 19" kovácsolt fekete/mart könnyűfém felni  

 – Kipufogó és diffúzor ‑ kettős Sport  

 – LED adaptív fényszórók  6 szegmensből áll

 – AHB fényszóró rendszer  

 – Parkolásérzékelők elöl 2+4, hátul 6  

 – Csomagtérben csomagrögzítő gyűrűk.  

 – Memória csomag külső tükrök beállításához

 – Elektromos csatlakozó a csomagtérben  

 – USB csatlakozó 2 db elöl a műszerfalon  

 – Vezeték nélküli telefontöltő töltő

 – Adaptív tempomat radaros (ACC)  

 – Kormánykeréken távirányító gombok, audió, kommunikáció, 

adaptív tempomat  

 – Toyota Safety Sense ‑ vezető támogató rendszer  

 – BSM ‑ holttér figyelő  

 – HUD ‑ szélvédőre vetített infomáció  

 – Külső tükör el.áll., el. behajth., elektrokromatikus a vezető 

oldalán, BSM LED, memóriás  

 – Karbonmintás műszerfalbetétek  

 – Bőr ülésborítás  

 – Elektromos ülésállítás vezető‑ és utasülés  

 – JBL prémium audió rendszer DAB, 12 hangszóró  

 – Mikrofon, vezető és utas oldalán  

 – Kesztyűtartóvilágítás  

 – Belépőfény
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

A részletes műszaki adatokért látogasson 
el a www.toyota.hu honlapraCsomagtér térfogata Fordulókör átmérője

290 l 10,4 m

Üzemanyag-fogyasztás
2.0 Turbo benzines
258 LE 8 A/T

3.0 Turbo benzines
340 LE 8 A/T

Kombinált [liter/100 km] 7,4–7,6 8,2

Károsanyag-kibocsátás CO2
Kombinált [g/km] 168–172 188

Emisszió besorolás EURO 6DG EURO 6DG

Motor
Legnagyobb teljesítmény 
[LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 258 (190)/5000–6500 340 (250)/6500

Legnagyobb nyomaték 
[Nm/percenkénti ford. sz.] 400/1550–4400 500/1600–4500

Gyorsulás
0–100 km/órára [mp] 5,2 4,3



A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag‑fogyasztás és a CO2‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai 
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél.

Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását 
és a CO2‑kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai  jellegű tényezők (pl. környezeti  feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok 
(pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint 
az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO2‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs 
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések 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 
Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU

JELENTKEZZEN 
TESZTVEZETÉSRE 
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA 
GR SUPRÁT VÁLASZTANI!


