
GT86
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Εντυπωσιακή
Σχεδίαση

Παγκόσμια
Κληρονομιά

GT86.
Το νέο GT86 σχεδιάστηκε από μια ομάδα 
ανθρώπων παθιασμένων με τη σπορ 
οδήγηση, με ένα μόνο στόχο: τη γνήσια 
οδηγική απόλαυση. 

 «Γεννημένο από πάθος, όχι από τεχνοκράτες».

Απολαυστική
Οδήγηση

Εξαιρετικές
Επιδόσεις
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Σχεδίαση. 
Οι τολμηρές, αεροδυναμικές γραμμές του νέου GT86 
αναδεικνύονται από το ιδιαίτερο έμβλημα ‘86’, 
αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιαστικού DNA του 
αυτοκινήτου. Οι φανατικοί του drifting θα 
αναγνωρίσουν στο έμβλημα ‘86’ το αποτύπωμα από 
τέσσερα ελαστικά που πλαγιολισθαίνουν, ενώ ο 
αριθμός συμβολίζει επίσης τη διάμετρο και τη διαδρομή 
εμβόλου (86mm) του κινητήρα boxer. Το έμβλημα ‘86’ 
είναι εμφανές στο λογότυπο με τα δύο πιστόνια στα 
εμπρός φτερά, στο τιμόνι, καθώς και στο πίσω τμήμα 
του αυτοκινήτου. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι 86mm είναι 
και η εσωτερική διάμετρος στις διπλές εξατμίσεις. 

Ένα αγωνιστικό σχέδιο ‘T’ (Toyota) αφήνει το στίγμα του 
στην πρόσθια μάσκα, στα σχέδια ανθρακονημάτων του 
ταμπλό, του ταχύμετρου και του στροφόμετρου, στα 
πατάκια, ακόμα και στην προαιρετική επένδυση 
δέρματος Alcantara® των καθισμάτων. 

Με standard ζάντες αλουμινίου 17", πίσω αεροτομή και 
χρωμιωμένες διπλές απολήξεις εξάτμισης, το πιο 
συμπαγές σπορ coupe στον κόσμο έχει τόσο δυναμική 
εμφάνιση όσο και χαρακτήρα. 

Εμφάνιση που προδιαθέτει για 
μεγάλες συγκινήσεις…
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Οδήγηση. 
Το νέο GT86 δημιουργήθηκε με ένα και μόνο 
σκοπό: τη γνήσια οδηγική απόλαυση. 

Το σύστημα κίνησης έχει τοποθετηθεί 
τόσο χαμηλά και ο κινητήρας, αντίστοιχα, 
στην ιδανικότερη δυνατή θέση, ώστε 
να προκύπτει ένα εξαιρετικά χαμηλό 
κέντρο βάρους με τη βέλτιστη κατανομή. 
Η κίνηση -στους πίσω τροχούς, όπως 
σε κάθε καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο- 
τελειοποιείται με το διαφορικό 
περιορισμένης ολίσθησης τύπου Torsen®. 

Στην πράξη, το GT86 ανταμείβει 
πλουσιοπάροχα τον οδηγό του με εξαιρετική 
δυναμική συμπεριφορά, με υψηλή 
ανταπόκριση στους οδηγικούς χειρισμούς 
και με ένα πλατύ χαμόγελο μόνιμα 
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

«Με χαμηλό κέντρο βάρους, 
ο οδηγός βρίσκεται ξανά σε 
στενή επαφή με τον δρόμο».

Χαμηλό κέντρο βάρους  Με πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, 460 mm, 
το GT86 προσφέρει γνήσια οδηγική απόλαυση. 



98

Επιδόσεις. 
Το ελαφρύ, ανθεκτικό αμάξωμα του GT86 
παίρνει ζωή από ένα δίλιτρο ατμοσφαιρικό 
κινητήρα boxer 200 DIN hp, τοποθετημένο 
μπροστά με την νέα τεχνολογία ψεκασμού 
Toyota D-4S.

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του 
άμεσου ψεκασμού και του ψεκασμού θύρας, 
η τεχνολογία D-4S απογειώνει τις επιδόσεις 
του κινητήρα σε κάθε επίπεδο στροφών, για 
πλούσια ισχύ και ροπή.  

 

«Σπινθήρας. Ανάφλεξη. Το πάθος 
για οδήγηση ξυπνά».

A/T = Αυτόματο κιβώτιο M/T = Μηχανικό κιβώτιο * Μικτός κύκλος. 

2.0
λίτρα D-4S boxer  6 M/T

Κινητήρας

2.0
λίτρα D-4S boxer  6 A/T

7.6
0 – 100", χλμ./ώρα

Επιτάχυνση

8.2
0 – 100", χλμ./ώρα

200
DIN hp

161
Ίπποι/τόννο βάρους

Ισχύς

200
DIN hp

158
Ίπποι/τόννο βάρους

205
Nm στις 6.600 σ./λ.

Ροπή

205
Nm στις 6.600 σ./λ.

7.8
λίτρα ανά 100 χλμ.*

Κατανάλωση

7.1
λίτρα ανά 100 χλμ.*
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Ασφάλεια. 
Το νέο GT86 θωρακίζεται με μια πληθώρα 
χαρακτηριστικών ασφάλειας για να 
νιώθετε ξέγνοιαστοι: 7 αερόσακοι SRS 
(συμπεριλαμβανομένου αερόσακου  γονάτων 
οδηγού), καθίσματα με Σύστημα Μείωσης 
Τραυματισμού Αυχένα (WIL), Σύστημα 
Πρόσφυσης Οχήματος (TRC) και ABS με 
Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης (EBD). 

Επιπλέον, το GT86 διαθέτει Σύστημα 
Ευστάθειας Οχήματος (VSC) με Normal ή Sport 
mode ανάλογα με το οδηγικό σας στυλ, και 
Snow mode με το Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων   
για αυξημένη ευαισθησία αλλαγών σχέσεων 
και πιο άμεσο έλεγχο επιτάχυνσης σε χιόνι ή 
ολισθηρές συνθήκες. 

Αερόσακοι (SRS)  Το GT86 
εφοδιάζεται με 7 αερόσακους 
συμπεριλαμβανομένου 
αερόσακου γονάτων οδηγού.  

Σύστημα Ευστάθειας Οχήματος 
(VSC)  Υποστηρίζοντας το 
οδηγικό σας στυλ, το σύστημα VSC 
ρυθμίζεται σε δύο προγράμματα 
οδήγησης: Normal ή Sport.

Απολαύστε διαδρομές με ασφάλεια. 
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Άνεση. 
Κάθε λεπτομέρεια του GT86 έχει μελετηθεί 
για να προσφέρει πηγαία απόλαυση. 
Η «ετοιμοπόλεμη» καμπίνα διαθέτει τον πρώτο 
frameless καθρέπτη οδηγού για πλήρη 
ορατότητα, διάκοσμο σε αισθητική 
ανθρακονημάτων και διθέσιους 
διακόπτες αεροπορικού τύπου. 
Τα σπορ καθίσματα προσφέρουν 
μέγιστη πλευρική στήριξη στις 
στροφές, ενώ στηρίζουν ακόμη 
και τα γόνατα για κορυφαία 
αίσθηση σπορ οδήγησης. 

«Σχεδίαση που εκφράζει πάθος και 
προσοχή στη λεπτομέρεια».



1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Έλεγχος. 
Τα οδηγοκεντρικά χειριστήρια βρίσκονται σε 
θέση εύκολης πρόσβασης, όπως το Toyota 
Touch, το Cruise control και το σύστημα 
αυτόματου διζωνικού κλιματισμού. Το τιμόνι 
διαθέτει εργονομική λαβή και είναι το 
μικρότερο από κάθε μοντέλο Toyota. Τα 
ελαφριά αλουμινένια πεντάλ βρίσκονται σε 
ιδανική θέση, όπως και ο κοντός επιλογέας 
ταχυτήτων. 

Η διάταξη του ταμπλό προσφέρει άριστη 
ορατότητα και αναγνωσιμότητα των οργάνων 
στον οδηγό. Το μπουτόν εκκίνησης του 
κινητήρα βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα 
για άμεση αναχώρηση. Πιέστε και ξεκινήστε! 

1. Σύστημα Toyota Touch, με έγχρωμη οθόνη αφής 6.1” και 
δυνατότητες multimedia.

2.  Όργανα ελέγχου – Σπορ αναλογικά όργανα υψηλής ευκρίνειας 
και εντυπωσιακής σχεδίασης.

3. Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού – Το GT86 
εφοδιάζεται με διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού που 
προσφέρει στην καμπίνα την κατάλληλη θερμοκρασία.  

4. Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι – Άμεσες αλλαγές 
ταχυτήτων στο τιμόνι με χειριστήρια τύπου F1 , στο αυτόματο κιβώτιο.

5. 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο – Πλήρως εξελιγμένο, με επιλογέα 
κοντών διαδρομών, για άμεση απόκριση και ομαλές αλλαγές 
σχέσεων. Η αναλογία σχέσεων έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να 
συνδυάζει οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική συνείδηση. 

6. 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο – Ακαριαία απόκριση για αλλαγές 
ταχύτητας σε 0,2’’. Με επιλογή Sport mode για άμεση επιτάχυνση 
και ακόμη πιο επιθετική αίσθηση. Με επιλογή Snow mode για 
προσαρμογή της ισχύος σε ολισθηρό οδόστρωμα. 

«Από την πρώτη στιγμή, ο στόχος ήταν 
ο οδηγός να νιώσει ξανά ... οδηγός».
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Επιλογές εσωτερικού.

Μαύρο ύφασμα με κόκκινες λεπτομέρειες 
Εκδόσεις C και T. Με μαύρο εσωτερικό 
και προαιρετικά με κόκκινα ένθετα 
σε τιμόνι, λεβιέ, χειρόφρενο και 
χειρολαβές.

Μαύρο Alcantara® με δέρμα
Έκδοση Premium. Με μαύρο εσωτερικό. 
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Επιλογές εσωτερικού.

Μαύρο & κόκκινο Alcantara® με δέρμα 
Έκδοση Premium, με κόκκινα ένθετα 
σε τιμόνι, λεβιέ, χειρόφρενο και 
χειρολαβές.

Μαύρο ύφασμα με κόκκινες λεπτομέρειες 
Εκδόσεις C και T.  Με μαύρο εσωτερικό 
και προαιρετικά με κόκκινα ένθετα 
σε τιμόνι, λεβιέ, χειρόφρενο και 
χειρολαβές.
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Χρώματα.

37J Λευκό*

D4S Μαύρο* H8R Βαθύ πορτοκαλί *

D6S Ασημί* E8H Μπλε*

61K Σκούρο γκρι *

C7P Κόκκινο

* Μεταλλικό χρώμα. 
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Αξεσουάρ.

Απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota για λεπτομέρειες σχετικά με την  γκάμα Αξεσουάρ. 

Αγωνιστικές Ρίγες Οροφής  Μια πρόσθετη προσωπική πινελιά που τονίζει τις 
ανάγλυφες καμπύλες του αυτοκινήτου. Διατίθενται σε γυαλιστερό μαύρο ή ασημί.
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Αξεσουάρ.

Επικοινωνήστε με τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota για λεπτομέρειες σχετικά με την γκάμα Αξεσουάρ. 

Καλύμματα “ Carbon-Look” για Εξωτερικούς Καθρέπτες.  
Αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου 
και δίνουν ιδιαίτερο στυλ στην επιβλητική εξωτερική 
εμφάνιση του GT86.   

Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης. Με τέσσερις 
αισθητήρες υπερήχων  στον πίσω προφυλακτήρα και 
ηχητική ειδοποίηση, παρκάρετε με ευκολία, άνεση και 
ασφάλεια.

7. Σύστημα πλοήγησης Toyota Touch & Go. 
Aναβαθμίζει το ηχοσύστημα Touch του GT86 και γίνεται 
ένας πλήρως ενσωματωμένος κόμβος πολυμέσων με 
πανευρωπαϊκή καθοδήγηση διαδρομών και ποικίλες 
λειτουργίες για το ταξίδι. Περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη 

με μεγέθυνση χάρτη 
— Βάσεις δεδομένων με σημεία ενδιαφέροντος και 

αγαπημένους προορισμούς 
— Εξειδικευμένες εφαρμογές ταξιδιού

χαρτών Ευρώπης και Ρωσίας και επιλογή 14 γλωσσών 
για τις οδηγίες πλοήγησης.

— Διαισθητικά χειριστήρια πλοήγησης σε οθόνη αφής 
— Γρήγορη κύλιση στους χάρτες και τα μενού, 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2.0 l D-4S boxer

6 A/T
2.0 l D-4S boxer
6 M/T

Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία) 

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 7.1 7.8

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 9.6 10.4

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 5.7 6.4

Διοξείδιο του Άνθρακα, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία) 

Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.) 164 181

Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.) 223 240

Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.) 131 148

Εκπομπές ρύπων (Οδηγία Ε.Ε. EC715/2007 όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά 
από την EC566/2011J) 

Euro class Euro 5J Euro 5J

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) 286.2 236

Υδρογονάνθρακες, HC (μγρ./χλμ.) 51.4 38.5

Hydrocarbons, NMHC (mg/km) 42.8 31.5

Οξείδια του αζώτου, NΟx (γρ./χλμ.) 12.0 16.4

Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου,
NΟx (γρ./χλμ.) – –

Σωματίδια, PM (μγρ./χλμ.) 0.52 0.41

Θόρυβος

dB(A) 73.4 72.5

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.0 l D-4S boxer
6 A/T     6 M/T

Κωδικός κινητήρα FA20

Κύλινδροι 4 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων 16 βαλβίδες, 
2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC)

Τροφοδοσία Άμεσος ψεκασμός D-4S

Κυβισμός (κ. εκ.) 1998

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) 86 x 86

Σχέση συμπίεσης 12.5 : 1

Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.) 200

Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.) 147/7000

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 205/6400–6600

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2.0 l D-4S boxer
6 A/T

2.0 l D-4S boxer
6 M/T

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) 210 226

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) 8.2 7.6

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (Cd) 0.27 0.27

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Αεριζόμενα δισκόφρενα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Διπλά ψαλίδια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 2.0 l D-4S boxer
6 A/T

2.0 l D-4S boxer
6 M/T

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος (χλστ.) 4240 4240

Πλάτος (χλστ.) 1775 1775

Ύψος (χλστ.) 1425 1425

Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.) 1520 1520

Πίσω μετατρόχιο (χλστ.) 1540 1540

Εμπρός πρόβολος (χλστ.) 845 845

Πίσω πρόβολος (χλστ.) 825 825

Μεταξόνιο (χλστ.) 2570 2570

Κύκλος στροφής ελαστικών (μέτρα) 5.4 5.4

Εσωτερικές διαστάσεις

Εσωτερικό μήκος (χλστ.) 1615 1615

Εσωτερικό πλάτος  (χλστ.) 1490 1490

Εσωτερικό ύψος (χλστ.) 1060 1060

Χώρος αποσκευών

Χώρος αποσκευών με τις πίσω θέσεις όρθιες 
(λίτρα) 243 243

Βάρη

Μέγιστο μικτό βάρος (κιλά) 1700 1670

Απόβαρο (κιλά) 1263 –1298 1240 –1275

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντες αλουμινίου 17’’ (10 ακτίνων) l  

Kit επιδιόρθωσης ελαστικού l

14
25

 χ
λσ
τ.

1520 χλστ.

1775 χλστ.

2570 χλστ.

4240 χλστ.

845 χλστ.

1540 χλστ.

1775 χλστ.

825 χλστ.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θορύβου καταγράφονται 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για βασικό 
όχημα παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό 
όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές 
κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν 
από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες 
οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, 
κ.ά.) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές CO2 ενός οχήματος. 

A/T = Αυτόματο κιβώτιο M/T =Μηχανικό κιβώτιο
l = Βασικός εξοπλισμός ¡ = Προαιρετικός εξοπλισμός − = Δε διατίθεται
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Eξοπλισμός.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ‘C’ ‘T’ Premium

Διπλή χρωμιωμένη εξάτμιση  l l l

Πίσω αεροτομή  l l l

Χερούλια και εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα 
του αμαξώματος  l l l

Ηλεκτ. ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι 
εξωτ. καθρέπτες  l l l

Φώτα ημέρας LED  l l l

Φώτα υψηλής κένωσης HID  l l l

Πλυστικό σύστημα φωτιστικών σωμάτων  l l l

Πίσω φώτα πέδησης LED  l l l

Εμπρός και πίσω προβολείς ομίχλης  l l l

Αισθητήρας βροχής  l l l

Αισθητήρας φωτός  l l l

Υαλοκαθαριστήρες με ηλεκτρική ρύθμιση  l l l

Φιμέ τζάμια  l l l

ΑΝΕΣΗ ‘C’ ‘T’ Premium

Σύστημα Έξυπνης Εισόδου χωρίς κλειδί (θύρες οδηγού, 
συνοδηγού, αποσκευών)  l l l

Μπουτόν Εκκίνησης χωρίς κλειδί  l l l

Cruise control  l l l

Δερμάτινα καθίσματα    –    – l

Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα    –    – l

Υποστήριξη γονάτων  l l l

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων  l l l

Δερμάτινο χειρόφρενο  l l l

Δερμάτινο λεβιέ ταχυτήτων  l l l

Δερμάτινες χειρολαβές  l l l

Κόκκινα ένθετα στο χειρόφρενο, το τιμόνι, το λεβιέ και 
τις χειρολαβές

 ¡  ¡  ¡ 

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Α/Τ)  l l l

Πεντάλ με επίστρωση αλουμινίου  l l l

Σκιάδια οδηγού/συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό  l l l

Αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων  l l l

Μαρσπιέ  l l l

Μηχανικά ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ'ύψος και τηλεσκοπικά  l l l

Εμπρός πατάκια  l l l

Φωτισμός καμπίνας στην είσοδο  l l l

Immobiliser  l l l

ΑΝΕΣΗ ‘C’ ‘T’ Premium

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός  l l l

Ηλεκτροχρωματικός frameless καθρέπτης οδηγού   l l l

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός  l l l

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ‘C’ ‘T’ Premium

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch (Radio / CD / mp3, 
Bluetooth, USB / aux-in)     –   l l

Σύστημα πλοήγησης Toyota Touch & Go     –   ¡ ¡

6 ηχεία  l l l

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ‘C’ ‘T’ Premium

Ενεργητική ασφάλεια

Σύστημα Ευστάθειας Οχήματος (VSC) με επιλογές On / 
Sport / Off  και Snow mode (A/T)  l l l

Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (BA)  l l l

Σύστημα Πρόσφυσης Οχήματος (TRC)  l l l

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφορική 
κλίση (HAC)  l l l

Παθητική ασφάλεια

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης  l l l

Ολοκληρωμένο Σύστημα 7 SRS αερόσακων  l l l

Κάθισμα με σύστημα Μείωσης Τραυματισμού Αυχένα (WIL)  l l l

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ‘C’ ‘T’ Premium

Ενεργητική ασφάλεια

Σύστημα ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης (EBD)  l l l

Πίσω μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (LSD) 
τύπου Torsen®  l l l
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Γλωσσάριο.
Ανακαλύψτε περισσότερα για την τεχνολογία του GT86. 

Ο ελαφρύς δίλιτρος boxer κινητήρας τοποθετείται 
μπροστά και υιοθετεί την τεχνολογία Toyota D-4S, 
συνδυάζοντας άμεσο και έμμεσο ψεκασμό (στους 
κυλίνδρους και στους αυλούς εισαγωγής) για 
περισσότερη ισχύ και ροπή με μειωμένα επίπεδα 
κατανάλωσης και εκπομπών CO2. 

Αντί συμβατικού κλειδιού, το Σύστημα Έξυπνης Εισόδου 
και Εκκίνησης περιλαμβάνει έναν πομποδέκτη, μέσω 
του οποίου οι πόρτες ξεκλειδώνουν τραβώντας τη λαβή, 
και κλειδώνουν πάλι πιέζοντας ένα μπουτόν. Για να 
ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον κινητήρα, απλά πιέστε 
το μπουτόν Start/Stop -αρκεί μόνο να έχετε το κλειδί 
Smart Entry στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Ο αισθητήρας φωτός παρακολουθεί τα επίπεδα 
φωτισμού και ενεργοποιεί αυτόματα τους προβολείς 
όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 

Σε μια σύγκρουση με χαμηλές ταχύτητες -κατά κανόνα 
οπίσθια- τα καθίσματα WIL και τα προσκέφαλα 
προστατεύουν το κεφάλι και την πλάτη. Αυτό μειώνει 
τον κίνδυνο τραυματισμού από τράνταγμα. 

Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών στο 
φρενάρισμα. Το EBD συμπληρωματικά βελτιστοποιεί 
την κατανομή πέδησης μεταξύ των τροχών για 
διαφορετικά φορτία. Σε συνδυασμό, τα δύο συστήματα 
συμβάλλουν στη διατήρηση του ελέγχου διεύθυνσης 
στο δυνατό φρενάρισμα.

Σε μια έντονη επιτάχυνση που προκαλεί απώλεια 
πρόσφυσης των τροχών -με αποτέλεσμα να αρχίσουν 
να σπινάρουν- το TRC μειώνει αυτόματα την ελκτική 
ισχύ και ελέγχει την πίεση πέδησης βοηθώντας στην 
ανάκτηση της πρόσφυσης.

Οι προβολείς HID χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια 
και ο φωτισμός τους είναι διπλάσιος σε ένταση σε 
σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου. Αυτό 
κάνει την οδήγηση το βράδυ ασφαλέστερη -κυρίως σε 
κακές καιρικές συνθήκες. Οι προβολείς εφοδιάζονται 
με αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης για να μην 
θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς.

Το BA ανιχνεύει ένα φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης 
και εφαρμόζει πρόσθετη πίεση πέδησης. Έτσι το ABS 
λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. 

2.0 l D-4S boxer Σύστημα Έξυπνης Εισόδου και Εκκίνησης 
(οδηγού, συνοδηγού και χώρου αποσκευών)

Αισθητήρας φωτός 

Καθίσματα με Ενεργά Προσκέφαλα (WIL) ABS με Ηλεκτρονικό Κατανεμητή Πέδησης (EBD)

Σύστημα Πρόσφυσης Οχήματος (TRC) 

Προβολείς υψηλής κένωσης HID 

Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (BA) Toyota Touch
Το Toyota Touch είναι μία μοναδική προηγμένη μονάδα 
πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 6.1” και πληθώρα 
δυνατοτήτων για τον οδηγό, όπως ο έλεγχος του 
ηχοσυστήματος και των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου 
και η συνδεσιμότητα με USB, Bluetooth και i-pod/mp3 
players. Προαιρετικά αναβαθμίζεται με το σύστημα 
πλοήγησης Touch n’ Go. 
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Ως κάτοχοι ενός GT86 μπορείτε να απολαμβάνετε 
την ξεγνοιασιά που σας προσφέρει η παγκόσμια φήμη 
της Toyota για ποιότητα και αξιοπιστία.

Ευφυής σχεδίαση 
Το GT86 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Τα 
εξαρτήματα που απαιτούν έλεγχο είναι λιγότερα και δεν 
χρειάζονται συχνά service, καθώς έχουν αναβαθμιστεί 
ώστε να είναι πιο ανθεκτικά. Η τεχνολογία του GT86 
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση, με αποτέλεσμα 
οι εργατοώρες να ελαχιστοποιούνται. Τέλος, με την 
ανταγωνιστική τιμολόγηση των ανταλλακτικών Toyota, 
το κόστος συντήρησης του GT86 είναι το χαμηλότερο 
δυνατό.

Service Ποιότητας Toyota
Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται εδώ για να σας 
βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα 
service. 

Το GT86 σας χρειάζεται έναν πλήρη έλεγχο Υγείας 
και Ασφάλειας, ανάλογα με το οδηγικό στυλ και τις 
συνθήκες, κάθε δύο χρόνια ή κάθε 30.000 km (όποιο 
προηγηθεί). 

Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι απαραίτητος κάθε
 χρόνο ή κάθε 15.000 km (όποιο προηγηθεί).

Ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota 
Είμαστε σίγουροι ότι κάθε GT86 είναι τόσο 
άψογα κατασκευασμένο, ώστε να είμαστε σε 
θέση να προσφέρουμε 6 χρόνια ή 180.000 χλμ. 
εγγύηση, για κάθε μηχανικό μέρος του 
αυτοκινήτου.

Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή 
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη 
βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του 
αμαξώματος που έχουν βαφτεί, που οφείλεται σε 
ελάττωμα των υλικών, για περίοδο 3 χρόνων, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.

Αντισκωριακή εγγύηση 
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota περιλαμβάνει 
αντισκωριακή εγγύηση 12 χρόνων, ανεξάρτητα από τα 
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει και καλύπτει οποιαδήποτε 
διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά και εξωτερικά) 
που οφείλεται σε ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

Χαμηλότερο κόστος επισκευών
Το GT86 είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής από ατύχημα. 
Στοιχεία που απορροφούν ενέργεια ενσωματώνονται 
στους προφυλακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα 
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης και τμήματα 
του αμαξώματος που συνήθως υφίστανται ζημιές 
είναι βιδωμένα και όχι συγκολλημένα. Συνεπώς, το 
μέγεθος της ζημιάς περιορίζεται και τα κατεστραμμένα 
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται ή 
επισκευάζονται εύκολα. Τέλος, αυτό μεταφράζεται σε 
πολύ μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Toyota Eurocare
Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός στις 
διαδρομές που θα κάνετε με το νέο σας GT86. 
Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό πρόγραμμα οδικής 
βοήθειας 3 χρόνων “Toyota Eurocare”, σας καλύπτει 
σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης 
ή ατυχήματος, το πρόγραμμα “Toyota Eurocare” 
είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και εύκολα 
ώστε εσείς να συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

Υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 
H πρωτοποριακή υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 
δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη ικανοποίηση και 
εξυπηρέτησή σας, που συνοδεύει την αγορά του νέου σας 
Toyota. Μια υπηρεσία κατά την οποία, κάθε κάτοχος Toyota, 
του οποίου το αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή διάρκειας 
πάνω από μία ημέρα, δικαιούται δωρεάν αυτοκίνητο 
αντικατάστασης για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του 
δικού του. Παράλληλα, η Toyota δεσμεύεται για τον ακριβή 
χρόνο επισκευής και παράδοσης του δικού σας GT86 και 
τον ακριβή προϋπολογισμό του κόστους εργασιών.

Αξεσουάρ Toyota 
Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα, ποιότητα και 
προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα αυτοκίνητα Toyota. 
Κατασκευασμένα ειδικά για το Toyota σας, έχουν 
άριστη εφαρμογή, προβάλλουν το προσωπικό στυλ 
και αναβαθμίζουν την άνεση και την πρακτικότητα. 
Επειδή έχουν δοκιμαστεί κάτω από τις πιο σκληρές 
συνθήκες, μπορείτε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην 
αξιοπιστία και αντοχή τους. Για μεγαλύτερη διασφάλιση, 
όλα τα γνήσια αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 3-ετή 
εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο*.

 * Ελέγξτε με τον  Έμπορο ειδικές λεπτομέρειες της εγγύησης.

3Πλήρης 
Έλεγχος 
Υγείας & 
Ασφάλειας

Εγγύηση 
Αξεσουάρ3Οδική 

βοήθεια

ετής6Εγγύηση 
Οχήματος 

ετής ετής*Μειωμένο 
κόστος 
ανταλλακτικών 
& εργατοωρών

Σχεδίαση που 
ελαχιστοποιεί 
τις απαιτήσεις 
συντήρησης
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GT86.
Το πνεύμα της σπορ κληρονομιάς της 
Toyota, με κύριο εκπρόσωπο το θρυλικό 
2000GT, συνεχίζεται ως φόρος τιμής 
στη διαχρονική σχεδίασή του. Το GT86 
δημιουργήθηκε για να πυροδοτήσει το 
πάθος και των πιο απαιτητικών οπαδών του 
αυτοκινήτου. 

Το νέο Toyota GT86. Η επόμενη γενιά 
θρυλικών σπορ αυτοκινήτων Toyota.

Για την Toyota, η ποιότητα είναι τρόπος ζωής. 
Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί 
να γίνει καλύτερο.



Εστιάστε το smartphone ή την webcam σας στο γραφικό και 
ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το GT86.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες 
στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό 
που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην 
περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό 
των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών 
χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2011 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο 
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί 
να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe. 

GT8600009-12 

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν 
την εμπειρία οδήγησης του GT86 ή αν θέλετε 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.toyota.gr/gt86


