GR86
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INLEIDING

EEN RIT DIE ELKE
VERWACHTING
OVERTREFT
Geniet van de spanning van onvervalst
rijplezier. Met zijn gespierde ontwerp en lage
zwaartepunt is de GR86 een topper voor
iedereen die begrijpt waarom autorijden zo
bijzonder is. Alles wordt duidelijk wanneer
auto en weg samensmelten tot een geheel.
De GR86 ademt vrijheid uit en maakt van
elke rit een avontuur.
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MET EEN
GLIMLACH
ACHTER
HET STUUR
Onze meest gegeerde GR86 coupé maakt
indruk door zijn uitstekende prestaties. Een
heel precieze besturing en een strak koetswerk
vormen de basis voor een voortreffelijke
wendbaarheid en controle. Tegelijk zorgen
het lagere zwaartepunt en het grote
tractievermogen er tijdens bochten voor dat
de auto elke stuurbeweging perfect volgt.
Geniet van het onvervalste rijplezier dat de
revolutionaire nieuwe viercilinderboxermotor
biedt. Onze lichtste vierzitscoupé ooit biedt
u keer op keer een echt onvergetelijke
rijervaring.
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Dankzij het lage zwaartepunt kan de GR86 bochten
moeiteloos de baas.

RIJDYNAMIEK

De GR86 heeft een lichtere, stijvere ophanging
waardoor hij moeiteloos manoeuvreert en vlot
reageert op elke stuurbeweging. Net zoals u van
een echte sportwagen zou verwachten.
5
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PRESTATIES

WAKU-DOKI*
SUPERSPANNENDE PRESTATIES

Een sportwagen die telkens een lach op
uw gezicht tovert. De GR86 verzekert een
ongeëvenaarde rijervaring die rechtstreeks
is geïnspireerd op Toyota’s gerenommeerde
erfgoed in de autosport. Dankzij deze expertise
kunt u rekenen op een vlotte, dynamische
rit met geavanceerde aerodynamische
componenten en opwindende prestaties.
De GR86 neemt de kenmerken van zijn
voorgangers over en zet de traditie voort:
met speciale sportbanden voor hoge
prestaties, een vooraan geplaatste motor
en achterwielaandrijving levert Toyota een
eersteklas ‘waku-doki’ sportcoupé.

Autosport in een nieuw ontwerp. De toonaangevende
aerodynamica van de GR86 is te danken aan
luchtuitlaten vooraan, spoilers ter hoogte van de
zijdorpels en een ducktail achterspoiler. Toyota’s rijke
ervaring in de autosport ligt aan de basis van deze
ontwikkelingen.

* Deze iconische Japanse uitdrukking vat het gevoel
achter Toyota’s Gazoo Racing erfgoed samen: dit is de
adrenaline en opwinding die door elke vezel van uw
lichaam stroomt als u iets superspannends gaat doen.
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SUPERIEURE
RACE-PRESTATIES
OP DE WEG
1. De handgeschakelde versnellingspook geeft u
een betere controle voor meer voeling met de weg.
2. In de TRACK-modus krijgt de meterdisplay een
typische racelook met rondetijden, toerentallen,
olietemperatuur en andere racegegevens.

Denk even aan alles wat u zo geweldig vindt
aan een sportwagen. Daar doet de Toyota GR86
nog een flinke schep bovenop. Krijg opnieuw
voeling met de weg dankzij talrijke functies die
de prestaties verbeteren en een grootse indruk
nalaten. Door de combinatie van een verbeterd
acceleratievermogen, een verhoogde schakeling
en koppeling, en een uitzonderlijk licht
koetswerk biedt de GR86 onvervalst rijplezier. De
TRACK-modus verzekert nog indrukwekkendere
raceprestaties, terwijl het lagere zwaartepunt en
de fijner afgestelde remmen garant staan voor
een veilig en uiterst responsief rijgedrag.
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2

1

PERFORMANCE
PRESTATIES
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De nieuwe motor van de Toyota GR86 met
een verbeterde in- en uitlaat levert een groter
vermogen en reageert sneller. Daarnaast is de
wrijving verlaagd zodat de motor een hoger
koppel biedt bij elke snelheid, met 250 Nm bij
3400 rpm.
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PRESTATIES

GEDREVEN
DOOR
PRESTATIES
Omdat de GR86 voortbouwt op Toyota’s
jarenlange expertise in de autosport, verheft
hij het rijplezier naar ongekende hoogten.
De nieuwe 2.4-litermotor biedt u nog meer
mogelijkheden dankzij het vermogen van 173 kW
en het onmiddellijk beschikbare koppel van
250 Nm. De GR86 pronkt met zijn nalatenschap
en bouwt voort op de baanbrekende kenmerken
van zijn voorgangers. Met de iconische
snelheid van een sportwagen sprint hij in
6,5 seconden van 0 tot 100 km. Het uitmuntende
D4S-brandstofinjectiesysteem scherpt de
motorprestaties verder aan. Plezier en prestaties
gaan bij de GR86 altijd hand in hand.

De GR86 erft de vooraan geplaatste, lichte
en compacte motor, maar krijgt een grotere
cilinderinhoud van 2.4 i.p.v. 2.0. Het resultaat?
Maximaal vermogen en een betere koppelcurve
voor nog pittigere acceleraties.
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MAAK EEN
STATEMENT

1

De knappe looks van de GR86 werden
ontworpen met een onverbiddelijke focus
op prestaties. Een breder postuur, elegante
aerodynamische luchtroosters vooraan en
luchtsleuven zorgen voor een uitstekende
wegstabiliteit. Nieuwe, slanke, horizontale
zijspoilers verlagen de rolweerstand, terwijl
de wielbogen en de achterspoiler de wagen
ook achteraan stabieler maken. De Toyota
GR86 eist alle aandacht op die een iconische
sportwagen verdient, dankzij zijn opvallend
gestroomlijnde design vanuit elke hoek. Maak
uw statement. Waar u ook gaat.
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1. Toyota innoveert voortdurend binnen de
autosport. De GR86 is uitgerust met luchtsleuven
vooraan voor betere prestaties en responsiviteit.
2. Het gespierdere, bredere achterprofiel zorgt
voor meer stabiliteit.

2

BUITENDESIGN
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INTERIEURDESIGN

ONZE FOCUS
LIGT OP U

Zoals het een echte sportwagen betaamt,
is het interieur van de GR86 volledig op u
gericht. Zo wordt autorijden nog veel leuker.
Door de nieuwe zitpositie hebt u een beter
zicht op de weg voor u. U zit dichter bij de
weg en dat verbetert uw zwaartepunt. Dankzij
de nieuwe horizontale dashboardopstelling
bent u volledig gefocust op de weg voor
u. Maar dat is lang niet alles! Het 4.2" TFTkleurenscherm en de nieuwe lcd-meters met
aparte ROAD- en TRACK-instellingen bieden
u een uitstekende connectiviteit en controle
tijdens het rijden.

Dankzij de lagere zitpositie in de GR86 bevindt u
zich dichter bij het zwaartepunt. Dit optimaliseert
de stabiliteit en het tractievermogen.

15

MEER
VERTROUWEN
BIJ ELKE
BOCHT
Geniet van speels rijplezier zonder in te boeten
aan veiligheid. De veiligheid die de Toyota GR86 u
biedt, is net zo groot als het plezier dat hij u geeft.
Tal van intelligente functies maken elke rit nog
beter. Dankzij veiligheidsfuncties zoals Parking
Support (RCTA), de achteruitkijkcamera en Blind
Spot Monitor, parkeert u moeiteloos, zelfs op
een krappe plaats. De GR86 is ook uitgerust
met Driver Assist Technology, dat bestaat uit het
Pre-Collision System (met remfunctie), Adaptive
Cruise Control en Lane Departure Alert (alleen bij
een automatische versnellingsbak). Dankzij de
sterke innovatiedrang van Toyota bent u onderweg
altijd in veilige handen.
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Gevaar schuilt in een klein hoekje. Maar niet
met de Blind Spot Monitor en de vele andere
veiligheidsfuncties van Toyota Driver Assist
Technology.

Het Pre-Collision remsysteem helpt aanrijdingen
te voorkomen en verzacht de impact in het slechtste
geval. Zo bent u elke dag veilig onderweg.
Met de Adaptive Cruise Control vertraagt of
versnelt de wagen intuïtief om een veilige
rijafstand aan te houden. Zo rijdt u nooit sneller
dan de aangegeven snelheidslimiet.
De Active High Beam garandeert een uitstekende
zichtbaarheid in het donker. Indien de functie
koplampen van tegenliggers of achterlichten
van andere voertuigen detecteert, past hij de
lichtbundel aan.

De intelligente Lane Departure Alert waarschuwt
u wanneer uw voertuig op het punt staat
de rijstrook te verlaten. Bij inschakeling helpt
de Radar Cruise Control de wagen om op de
rijstrook te blijven rijden door, indien nodig,
tegen te sturen.
De Leading Vehicle Notice waarschuwt u
wanneer het voertuig voor u vertrekt en u niet
tijdig reageert.

VEILIGHEID

De GR86 heeft een zeer stijve koetswerkstructuur.
Bijzonder sterke materialen rondom de cabine
en een schokabsorberende laag in het plafond
helpen de inzittenden te beschermen bij een
aanrijding. De buitenstructuur is speciaal
ontworpen om de energie-impact efficiënt te
absorberen en te verdelen.
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GR86
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VERSIES

Belangrijkste standaarduitrustingen
— 17" lichtmetalen velgen Machine Faced
(10-spaaks)
— Lichtsensor
— Buitenspiegels verwarmd en
elektrisch inklapbaar
— Automatische airconditioning - dual zone
— 3-spaaks lederen stuurwiel
— Schakelpaddles op stuurwiel (A/T)
— 8" multimediascherm
— Smartphone Integration
— Bluetooth® handenvrij systeem
— 7 SRS-airbags
— Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) (A/T)
— Double wishbone ophanging achteraan
— Torsen limited slip differential (LSD) lock
— Pre-Collision System met voetgangers& fietsersdetectie (A/T)
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Standaarduitrustingen
(in aanvulling van de GR86 versie)
— 18" lichtmetalen velgen (10-spaaks)
— Adaptive Front Light System (AFS)
— Comfortverlichting deur
— Aluminium pedalen
— Parkeersensoren achter met
automatisch remmen
— Dode hoek waarschuwing (BSM)
— Lederen en Suede zetelbekleding
— Verwarmde voorzetels
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VERSIES

GR86 SPORT

Naast de kenmerken van de GR86-uitrusting
heeft de Sport-uitrusting 18" lichtmetalen
velgen, verwarmde zetels en een
zetelbekleding in leder en Suede.
21

SPORT
De bumper vooraan, lateraal en
achteraan zijn in het ontwerp van
de GR86 geïntegreerd. Dit legt de
nadruk op het sportieve karakter
van de wagen.

1

1. Achterspoiler
Het ontwerp van uw wagen vloeit naadloos over
in de achterspoiler. Deze toevoeging zet de
uitmuntende prestaties en wegligging van de
GR86 in de kijker.
2. Luchtsleuven
Een subtiel accent om uw voorspatbord te
personaliseren.
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2

ACCESSOIRES

Deze stickers voor het dak, de
zijkant en de motorkap in zwart
of rood accentueren de bouw
van uw wagen.

23

BESCHERMING
EN VEILIGHEID
1. Toyota Protect
Voorzie uw wagen van een duurzame coating
die de lak, zijruiten en velgen beschermt
tegen vervuiling, weersinvloeden en andere
externe factoren. Toyota Protect zorgt voor een
moleculaire binding met het materiaal, waardoor
een bijzonder duurzame beschermingslaag
wordt gevormd. Dankzij zijn waterafstotende
eigenschappen voorkomt het ook eventuele
watersporen.
2. Beschermfolies
De beschermfolies beschermen de gevoelige
delen van de carrosserie. Beschikbaar voor de
deuren, bumpers en spiegelkappen.
3. Vloermatten in textiel
De vloermatten in textiel zijn sterk, praktisch
en gemakkelijk te reinigen. De mat van de
bestuurder heeft een speciale bevestiging zodat
hij niet wegschuift.
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1
3

2

ACCESSOIRES

1. Koﬀernet
Dit sterk, geweven net van zwart nylon heeft twee
compartimenten om kleine spullen veilig op
te bergen in de kofferruimte. U maakt het net
eenvoudig vast aan de voorgemonteerde zij- en
vloerhaken.
2. Windschermen
De windschermen zijn op maat gemaakt,
rekening houdend met het aerodynamische
design van uw wagen. Ze geleiden de
luchtstroom weg van de wagen zodat u geen last
hebt van harde wind en storend windgeruis.
3. Spatlappen
Deze spatborden zijn perfect op maat van de
wielbogen gemaakt en zorgen ervoor dat er
minder water, modder en stenen tegen het
koetswerk opspatten.

1

2

3

U kan het volledige assortiment accessoires
terugvinden tijdens het conﬁgureren van uw
nieuwe wagen op www.toyota.be
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Action Grey (P8Y) §

Ice Silver (G1U) §

Crystal White (KIX)*

KOETSWERKKLEUREN

* Parelmoer.
§

Crystal Black (D4S)*

Ignition Red (DCK)*

Sapphire Blue (WCH)*

Nitro Blue (DAR)

KOETSWERKKLEUREN

Metaalkleur.
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WIELEN
EN ZETELS
1

1. Zwart textiel
Standaard bij GR86
2. Zwart Ultrasuède met lederen zitting
Standaard bij GR86 SPORT
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2

WIELEN EN ZETELS

1

2

1. 17" Machine faced lichtmetalen
velgen (tienspaaks)
Standaard bij GR86
2. 18" lichtmetalen velgen (tienspaaks)
Standaard bij GR86 SPORT
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SPECIFICATIES
Benzine

CO2 & VERBRUIK

Benzine

2.4 l D-4S 6 M/T

2.4 l D-4S 6 A/T

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100km) (WLTP)

8.7

8.8

Lage snelheid (l/100km)

13.4

14.9

Gemiddelde snelheid (l/100km)

8.3

8.5

Hoge snelheid (l/100km)

7.4

7.2

Extra hoge snelheid (l/100km)

8.4

8.0

Aanbevolen brandstof

98 of meer (octaan)

98 of meer (octaan)

Inhoud brandstoftank (l)

50

50

Gecombineerde snelheid (g/km)

198

199

Lage snelheid (g/km)

304

339

Gemiddelde snelheid (l/100km)

187

194

Hoge snelheid (g/km)

168

162

Extra hoge snelheid (g/km)

191

182

Euroklasse

EURO 6 AP

EURO 6 AP

CO (mg/km)

286.3* / 377

301.4

THC (mg/km)

13.6* / 16.5

12.7

NMHC (mg/km)

11.2* / 13.4

10.4

NOx (mg/km)

7.5* / 7.8

5.8

Rookdeeltjes (mg/km)

0.07* / 0.22

0.07

Geluidsniveau in gebruik (dB)

69

67

Volgens de WLTP normen

CO2 uitstoten (g/km)

Diverse uitstoten

Het brandstofverbruik, CO₂ en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese wetgeving
gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op te nemen met Toyota Motor
Europe NV/SA. Het brandstofverbruik en CO₂-waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities, verkeer, voertuigconditie,
geïnstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO₂-uitstoot van de wagen.
* GR86 Sport.
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SPECIFICATIES

Benzine

Benzine

MOTOR

2.4 l D-4S 6 M/T

2.4 l D-4S 6 A/T

Motorcode

FA24

FA24

Aantal cilinders

4 cilinders horizontaal tegenover elkaar

4 cilinders horizontaal tegenover elkaar

Klepmechanisme

Dubbele bovenliggende nokkenas, 16 kleppen

Dubbele bovenliggende nokkenas, 16 kleppen

Brandstof systeem

D-4S

D-4S

Verplaatsing (cc)

2387

2387

Boring x slag (mm x mm)

94.0 x 86.0

94.0 x 86.0

Compressieverhouding

12.5:1

12.5:1

Maximaal uitgangsvermogen (pk)

235

235

Maximaal uitgangsvermogen (kW@tpm)

172/7000

172/7000

Maximaal koppel (Nm@tpm)

250/3700

250/3700

Maximale snelheid (km/u)

226

216

0–100 km/u (s)

6.3

6.9

Coëfficiënt van weerstand

0.276

0.276

Voorkant

MacPherson Strut

MacPherson Strut

Achterkant

Double Wishbone

Double Wishbone

Voorkant

Geventileerde schijf

Geventileerde schijf

Achterkant

Geventileerde schijf

Geventileerde schijf

PRESTATIE

VERING

REMMEN

A/T = Automatische transmissie

M/T = handgeschakelde versnellingsbak
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SPECIFICATIES
Benzine
2.4 l D-4S 6 M/T

2.4 l D-4S 6 A/T

Leeg gewicht (kg)

1271-1295

1296-1316

BUITENAFMETINGEN

2 deuren

Lengte (mm)

4265

Breedte (mm)

1775

Hoogte (mm)

1310

Spoor vooraan (mm)

1520

Spoor achteraan (mm)

1550

Overhang vooraan (mm)

860

Overhang achteraan (mm)

830

Wielbasis (mm)

2575

BINNENAFMETINGEN
Breedte (mm)

1480

Hoogte (mm)

1060

LAADVOLUME

32

Benzine

GEWICHT

Laadvolume (m³)

0.276

Bagagecapaciteit (VDA methode), tot achterdek, achterzetels omhoog (liter)

276

SPECIFICATIES

STUUR

2 deuren

Draaidiameter - band (m)

10.8

OFF ROAD
130

1310 mm

Minimale bodemvrijheid (mm)

1520 mm

830 mm

1775 mm

A/T = Automatische transmissie

2575 mm
4265 mm

860 mm

1550 mm
1775 mm

M/T = handgeschakelde versnellingsbak
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TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
Bij Toyota gaan we verder dan het
creëren van milieuvriendelijke
auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden.
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar
we zijn vastbesloten om positieve
en duurzame impact te maken.
Op onze maatschappij en op de
wereld als geheel.
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MILIEU

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-UITSTOOT
In 2050 willen we de CO2-uitstoot van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke uitstoot.

LIFE CYCLE – NUL CO₂-UITSTOOT
We werken aan meer milieuvriendelijke
designs – en analyseren en verfijnen deze
modellen totdat de impact op het milieu
zo laag mogelijk is, gedurende de gehele
levenscyclus*.

FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT
Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren
van door ons gebruikte technologieën
en schakelen we over op alternatieve
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker
gebruik te maken van duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK
We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen hergebruiken
of veilig kunnen terugvoeren in de lokale
watervoorraad.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING
Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota GR86 nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe
en innovatieve methoden om uw voertuig in
te leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren
we tal van andere groene initiatieven uit,
op onze eigen grond en in de wijdere wereld.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd
door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.
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GENIET ZORGELOOS
VAN UW TOYOTA
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GEMOEDSRUST

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*

Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar garantie biedt op zijn wagens? Als u uw wagen jaarlijks laat onderhouden
binnen het officiële net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een jaar lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. En dat
jaar na jaar, tot uw wagen 10 jaar wordt of 200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND*

Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële net van Toyota krijgt u bovendien ook telkens een jaar wegbijstand van Toyota
Eurocare. U kunt 24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer dan 30
Europese landen. Onze wegbijstand dekt de bestuurder, de passagiers, de wagen en een aanhangwagen of caravan.

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Met een onderhoud binnen het officiële net van Toyota kunt u op beide oren slapen: niet alleen worden uw garantie en uw
wegbijstand zo met een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker van de expertise van onze technici en van originele
wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender voor uw Toyota in uw onderhoudsboekje.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES

De wisselstukken en accessoires van Toyota worden met evenveel zorg, oog voor detail en kwaliteit vervaardigd als de wagens
van Toyota.
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TOYOTA
GAZOO
RACING
AAN DE TOP
Voor de Toyota GR86 is autosport zo veel
meer dan een bron van inspiratie. Het zit in
ons DNA en daar zijn we fier op! Als nieuwe
aanwinst in een lange reeks van succesvolle
sportwagens zoals de Toyota AE86 Super GT,
bouwt de Toyota GR86 voort op dit erfgoed.
De GR86 is doelbewust gebouwd om te
presteren, en is geïnspireerd op heel wat
belangrijke competities waaronder Super
Endurance, Rally Dirt Trial en Gymkhana.
Zijn voorganger op het racecircuit, de
GT86, genoot wereldwijde faam binnen de
autosport en won in twee klassen tijdens
de 24 Uur van de Nürburgring in 2012.
Met de GR86 maakt u deel uit van deze
legendarische geschiedenis.
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Hypercar Teams World Endurance Champions
November 2021: Toyota Gazoo Racing schreef
geschiedenis binnen endurance races als de eerste
wereldkampioen van het Hypercar-tijdperk met een
1-2-overwinning tijdens de 6 Uur van Bahrein.
Op deze memorabele dag won het team ook als
eerste elke race in een WEC-seizoen.

Manufacturers’ World Rally Champions
November 2021: het Toyota Gazoo Racing World
Rally Team behaalde een indrukwekkende
drievoudige zege in Monza: de constructeurstitel
met een 1-2-overwinning in de eindronde en de
rijders- en copiloottitel voor Sébastien Ogier en
Julien Ingrassia.

LEGENDARISCHE AUTOSPORT

Dakar Rally Champions
Januari 2022: rallyrijder Nasser Al-Attiyah en
en copiloot Mathieu Baumel van TOYOTA GAZOO
Racing loodsten hun GR DKR Hilux T1+ veilig
richting het eindpodium van de legendarische
44ste Dakar Rally met een recordtijd van 27 min.
en 46 sec.
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WWW.TOYOTA.BE
* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt
uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De
bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden
de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land
verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022
Toyota Belgium NV.
Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België.
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