
GT86



Design Heritage

GT86.

De Toyota GT86 is ontworpen door een team 

van echte autoliefhebbers die slechts één 

doel voor ogen hadden: puur rijplezier. 

“Fun to drive.”

Rijplezier Prestaties
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“Looks that thrill…”
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Design.

De stoere, aerodynamische styling van de 

GT86 wordt onderstreept door een exclusief 

‘86’ logo op de voorspatborden en het 

stuurwiel. Het logo is een directe verwijzing 

naar de technische eigenschappen van de 

boxermotor. Zo is zowel de boring als de slag 

van deze motor exact 86 mm. Een fraai detail 

is ook het unieke ‘T’ raster van de grille, dat in 

het interieur terugkeert op het dashboard, 

de middenconsole en het instrumentarium.

Met 17" lichtmetalen velgen, een achterspoiler 

en dubbele chromen uitlaatsierstukken is ’s 

werelds meest compacte sportcoupé niet alleen 

fraai, maar ook uitgesproken functioneel. 
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Rijplezier.

De GT86 heeft maar één doel – puur rijplezier. 

Zo is de aandrijfl ijn met oog op een optimale 

gewichtsverdeling en balans zo laag en zo 

ver mogelijk naar achteren geplaatst. Daarbij 

hebben de stoelen een relatief lage zitpositie 

van slechts 40 centimeter boven het wegdek, 

wat eveneens bijdraagt aan het dynamische 

karakter. De GT86 is een rijdersauto pur sang 

met een indrukwekkende combinatie van 

een voortreff elijke wegligging, lichtvoetige 

dynamiek en superieure stuureigenschappen.
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“Dankzij het lage zwaartepunt 

staat de bestuurder in direct 

contact met het wegdek.”
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“Herontdek je passie voor autorijden.”
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Prestaties.

Met zijn lichtgewicht carrosserie en een 

voorin geplaatste 2,0 liter boxermotor die 

mede dankzij Toyota’s D-4S technologie een 

vermogen van 147 kW (200 pk) ontwikkelt, 

heeft de GT86 meer dan genoeg vermogen 

en koppel.

Laag zwaartepunt

Met een ultralaag zwaartepunt van 460 mm staat de GT86 garant voor puur rijplezier. 

* M/T = Handgeschakeld, A/T = Automaat

Motor

2,0
liter (6 versnellingen 
M/T of A/T*)

Vermogen

147 

kW (200 pk)

Koppel

205
Nm
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Veiligheid.

Met oog op uw gemoedsrust beschikt 

de GT86 over een uitgebreide reeks 

veiligheidsvoor-zieningen: 7 SRS airbags 

(waaronder een knieairbag voor de bestuurder) 

en een Torsen® Limited Slip Diff erentieel dat 

onder alle omstandigheden optimale grip 

garandeert. Eveneens standaard zijn Vehicle 

Stability Control* (VSC) met een Normal en 

een Sport modus, Traction Control* (TRC), 

bandenspanningcontrolesysteem en ABS 

in combinatie met Electronic Brake force 

Distribution (EBD).

* Uitschakelbaar.

Supplemental Restraint 

System (SRS) airbags 

De GT86 is voorzien van 

7 airbags, waaronder een 

knieairbag voor de bestuurder. 

Geventileerde remschijven 

helpen de remklauwen koel te 

houden, wat de remprestaties 

ten goede komt. 

“Toonaangevende veiligheid.”
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Comfort.

Elk detail van de GT86 staat in dienst 

van opwindend rijplezier. Voorbeelden 

daarvan zijn het ergonomisch gevormde 

stuurwiel, de carbon-look afwerking en 

de tuimelschakelaars die afkomstig 

lijken uit de cockpit van een vliegtuig. 

De sportstoelen bieden maximale 

steun in snelle bochten. Er zitten 

zelfs twee kniekussens tegen de 

zijkanten van het dashboard voor 

situaties waarin de bestuurder 

comfortabel de grenzen van 

zijn auto op kan zoeken.

Lederen bekleding is leverbaar als dealeroptie in diverse kleuren en uitvoeringen. 

Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / 

kunstleder.
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“Een design waarin een speels karakter 

wordt afgewisseld met veel oog voor detail.”
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“Het idee was vanaf het eerste begin om de 

bestuurder maximaal rijplezier te geven.”

14



Controle.

Volledig gericht op de bestuurder, alle 

bedieningselementen binnen handbereik, 

inclusief het praktische Toyota Touch® 

multimediasysteem, cruise control en 

de climate control met twee gescheiden 

klimaatzones. Zowel het stuurwiel als 

de pedalen van lichtgewicht aluminium 

stimuleren een sportieve zithouding, met 

de kort schakelende versnellingspook die 

als vanzelf in de hand van de bestuurder 

valt. Zelfs het dashboard biedt met 

duidelijk afl eesbare wijzerplaten in 

één oogopslag volledig overzicht.

1. Toyota Touch® is een multimedia systeem met radio/CD speler 

en 6,1" touch screen. 

2. Automatische airconditioning – De GT86 is uitgerust met 

een automatische airconditioning met 2 zones, die zorgt voor 

een aangenaam constante temperatuur. 

3. Handgeschakelde zesversnellingsbak – Deze nieuw 

ontwikkelde transmissie staat garant voor korte, soepele 

schakelovergangen. Daarbij zijn de overbrengingsverhoudingen 

afgestemd op maximaal rijplezier.

1.

2.

3.

15



Velgen en bekleding

17" lichtmetalan velgen

Lederen bekleding is leverbaar als dealeroptie in diverse kleuren 

en uitvoeringen. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen 

zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder.

Luxe stoff en bekleding, zwart met rode bies
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Lakkleuren

* Parelmoer lak. § Metallic lak.

K1X Crystal White Pearl*

D4S Crystal Black§

H8R Fusion Orange§

G1U Ice Silver§

E8H Galaxy Blue§

61K Dark Grey§

C7P Lightning Red
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Accessoires

Neem contact op met uw Toyota dealer voor de volledige reeks accessoires of bezoek www.toyota.nl

Striping Sport benadrukt de gewelfde contouren van
uw auto, leverbaar in hoogglans zwart of zilver.
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Striping GT om uw auto een persoonlijk accent te
geven, in hoogglans zwart of zilver.
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Accessoires

Neem contact op met uw Toyota dealer voor de volledige reeks accessoires of bezoek www.toyota.nl

1. Beschermingsstrip op achterbumper (transparante 
fi lm) Transparante folie helpt beschadigingen van de lak 
van de achterbumper bij het in- en uitladen te voorkomen.

2. Carbon look spiegelkappen versterken het sportieve 
karakter van uw auto.

3. Beschermfi lm set deurgreep (transparante fi lm) 
(2 stuks) Voor bescherming van de lak bij intensief 
dagelijks gebruik.

4. Parkeersensorset achter kit (4 sensoren) maakt 
parkeren eenvoudig met ultrasone sensoren en 
geluidssignalen.

5. Spatlappenset voor en achter Geschikt voor montage 
bij de voor- en achterwielen.

6. JBL premium sound met 440 watt en 9 speakers voor 
fantastisch geluid.

3.1. 5.

4. 6.2.
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7. Toyota Touch & Go® navigatie breidt het Touch 
audiosysteem van de GT86 uit tot een geïntegreerde 
multimedia interface, met onder meer route-informatie 
voor heel West-Europa en tal van nuttige functies die uw 
lange reis veraangenamen. Inclusief kaartmateriaal voor 
Rusland en 14 verschillende talen voor de gesproken 
route-aanwijzingen.

— Intuïtieve touch-screen bediening.
— Snel scrollen en inzoomen.
— Lane guidance, waarschuwing maximumsnelheid 

en snelheidscontroles.
— Database met bezienswaardigheden en favoriete 

bestemmingen.
— Online zoekfunctie via Google voor plaatselijke 

bezienswaardigheden.
— Handige travel apps beschikbaar via my.toyota.eu

7.6.

6.
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Woordenlijst

Maak kennis met de technologie van de GT86.

De lichtgewicht en voorin geplaatste 2,0 liter 
boxermotor die mede dankzij Toyota’s D-4S 
technologie een vermogen van 147 kW (200 pk) 
ontwikkelt, brengt de GT86 meer dan genoeg 
vermogen en koppel.

Met dit systeem kunt u de auto openen en starten zonder 
dat u de sleutel uit uw tas of jas hoeft te halen. Uw auto 
registreert dat de sleutel in de buurt is en ontgrendelt de 
portieren zodra u de portiergreep aanraakt. Om u in het 
donker bij te lichten, wordt zelfs de interieurverlichting 
ingeschakeld. Zodra u bent ingestapt, start u de motor 
door op de startknop te drukken. Door de portiergreep 
licht aan te raken doet u de GT86 op slot.

De schemersensor registreert de lichtsterkte en 
activeert automatisch de verlichting bij invallende 
duisternis of in een tunnel.

Dankzij ABS houdt u uw auto tijdens het remmen onder 
controle omdat de remkracht zodanig wordt verdeeld 
dat alle wielen grip houden. Daarbij zorgt EBD voor een 
optimale verdeling van de remkracht over de vier wielen. 
Beide systemen voorkomen op die manier dat de wielen 
kunnen blokkeren en stellen u in staat om tijdens het 
remmen eff  ectiever obstakels te ontwijken.

HID Xenon koplampen verbruiken minder energie en 
zijn meer dan twee keer zo fel vergeleken met halogeen 
verlichting. Dit zorgt voor meer veiligheid tijdens 
nachtelijke ritten en in het bijzonder in combinatie met 
slecht weer. De herkenbare koplampen beschikken over 
een systeem dat de lichtstraal automatisch aanpast om 
verblinding van tegenliggers te voorkomen.

De functie Brake Assist biedt uitkomst wanneer u 
snel het rempedaal intrapt, zonder dat u de maximale 
remkracht benut. Het systeem berekent hoe snel en hoe 
hard het rempedaal wordt ingetrapt, om vervolgens de 
remkracht te vergroten indien de situatie dat verlangt.

2.0 l D-4S VVT-i Full smart entry-systeem met startknop

Schemersensor

ABS met EBD (Electronic Brake force Distribution) High Intensity Discharge (HID) Xenon koplampen

Brake Assist (BA)
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Bij een aanrijding van achteren worden bovenlichaam
en hoofd van de voorpassagiers opgevangen door de 
WIL stoelen en hoofdsteunen. Hiermee wordt de kans 
op een whiplash sterk gereduceerd.

Indien u onverhoopt te snel accelereert en de 
voorwielen hun grip verliezen en doorslippen, zal 
TRC automatisch het motorvermogen verlagen 
tot het moment dat de wielen weer grip hebben.

Whiplash Injury Lessening (WIL) stoelen

 Traction Control (TRC) 

Toyota Touch®
Toyota Touch® is een multimediasysteem met radio/CD 
speler en 6,1" touch screen.
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Als GT86 rijder bent u verzekerd van Toyota’s 

wereldwijde reputatie op het gebied van 

kwaliteit en service.

Een van de zaken die uw Toyota 
dealer u zal uitleggen, is hoe het GT86 
onderhoudsprogramma werkt. Het is 
heel simpel: uw GT86 heeft maar eens in 
de twee jaar een grote onderhoudsbeurt 
nodig, of na elke 30.000 km. Elk jaar 
of na elke 15.000 km is een kleine 
onderhoudsbeurt voorgeschreven. Kijk 
op www.toyota.nl voor de adviesprijzen 
voor onderhoud. Hier vindt u overzichtelijk 
wat elke onderhoudsbeurt kost.

Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot een 
minimum te beperken. Er zijn minder 
onderdelen die onderhoud nodig hebben, 
terwijl er bovendien steeds duurzamere 
materialen worden gebruikt. Minstens 
zo belangrijk is dat de technologische 
snufjes van de GT86 gemakkelijk 
bereikbaar zijn gemaakt om de tijd 
die aan onderhoud wordt besteed zo 
kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen 
van Toyota, maakt dat uw GT86 tegen 
de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

De GT86 is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot 
een minimum te beperken. Zo zijn in 
de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk bij de 
meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen 
die gemakkelijk beschadigen zijn niet 
gelast, maar vastgeschroefd. Op die 
manier wordt eventuele schade tot een 
minimum beperkt, terwijl beschadigde 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon.

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 
en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 
om uw auto een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 
u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 
dan ook een garantietermijn van drie jaar, 
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota 
heeft gekocht.

Onderhoudsprogramma Intelligent ontwerp Originele Toyota onderdelen Toyota accessoires
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De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een 
materiaal- of constructiefout bij normaal 
gebruik gedurende een periode van 3 
jaar of 100.000 km, afhankelijk van welke 
limiet het eerst wordt bereikt, en zonder 
kilometerbeperking tijdens het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot 
gevolg heeft dat er niet meer met de auto 
gereden kan worden en door de garantie 
wordt gedekt.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, worden 
zonder kilometerbeperking door de 
garantie gedekt gedurende 3 jaar.

De garantietermijn voor doorroesten 
van binnenuit van de carrosserie 
ten gevolge van materiaal- of 
constructiefouten bedraagt 12 jaar 
zonder kilometerbeperking.

Rijdt u in een Toyota, dan bent u 
verzekerd van vele zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens 
fabrieksvoorschrift in onderhoud blijft 
bij uw Nederlandse Toyota dealer, altijd 
een beroep doen op Toyota Pechhulp. 
De hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
u in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, dan biedt 
het Toyota Pechhulp programma u advies 
en hulp om uw weg te kunnen vervolgen.

Bij afl evering van uw GT86, ontvangt 
u van uw Toyota dealer het GT86 
Paspoort. Daarin staat alles wat u wilt 
weten over uw GT86. Het is niet zomaar 
een handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw 
GT86. Uw Toyota dealer zal uiteraard 
ook een en ander aan u demonstreren. 
Mocht u naderhand toch nog een vraag 
hebben, dan kunt u altijd bij uw Toyota 
dealer terecht.

Uitgebreide garantie Toyota Pechhulp GT86 Paspoort
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Voor Toyota, is kwaliteit een keuze. 

Niets is zo goed dat het niet voor 

verbetering vatbaar is.
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GT86.

Met deze eigentijdse sportcoupé geeft 

Toyota een even fraai als passend eerbetoon 

aan de legendarische 2000GT, die symbool 

staat voor de sportieve historie van het merk. 

De GT86 is ontworpen om de passie van de 

echte autoliefhebber tot leven te wekken. 

De Toyota GT86. De volgende generatie van 

legendarische sportauto’s van Toyota.
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De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en 

specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende 

specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als

gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg 

is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van 

welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-86000, november 2014.

11/14/GT86/NL/WEB

Voor meer informatie over Toyota, bel gratis 

0800-0369 (op werkdagen van 9–17 uur) 

of bezoek www.toyota.nl


