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Belangrijkste uitrusting GT86Belangrijkste uitrusting GT86
STANDAARDUITRUSTING SPORT

EXTERIEUR
• Buitenspiegels in carrosseriekleur, elektrisch verstelbaar, 

inklapbaar en verwarmbaar
• Bumpers in carrosseriekleur

INTERIEUR
• Achterbank neerklapbaar
• Airconditioning, climate control met gescheiden klimaatzones
• Armsteun tussen de voorstoelen 
• Cruise control
• Dorpelbeschermers, aluminium
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Opbergvakken in de portieren
• Smart entry met startknop 
• Sportpedalen, aluminium
• Sportstoelen
• Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar
• Stoel passagier met instapfunctie naar achterbank
• Stuurbekrachtiging
• Stuurwiel, leder, in hoogte en lengte verstelbaar
• Versnellingspookknop en handrem leder

VEILIGHEID & BEVEILIGING
• Achterlichten, LED
• Bi-LED koplampen met automatische hoogteverstelling
• Kniekussens op binnenkant deur en middenconsole 

bestuurderszijde

BANDEN & VELGEN
• 17” lichtmetalen velgen ‘Sport’ zwart gepolijst

NAVIGATIE & MULTIMEDIA
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem
• Radio/CD-speler met MP3-afspeelmogelijkheid

STANDAARDUITRUSTING SPORT UNLIMITED (extra t.o.v. Sport)

EXTERIEUR
• Remmen voor én achter ‘Brembo’

INTERIEUR
• Bovenzijde teller unit voorzien van suède
• Instrumentenpaneel voorzien van suède
• Stoelbekleding leder en alcantara
• Stoelverwarming voor 

BANDEN & VELGEN
• 17” lichtmetalen velgen ’Sport Unlimited’ zwart gepolijst

STANDAARDUITRUSTING BLACK EDITION (extra t.o.v. Sport Unlimited)

EXTERIEUR
• ‘Nitro Blue’, signaallak

BANDEN & VELGEN
• 17” lichtmetalen velgen ‘Black Edition’ zwart
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GT86 modeljaar 2019 2 | 12

Prijzen GT86 1 mei 2018Prijzen GT86 1 mei 2018

AUTOMAAT Consumenten-
adviesprijs (€)

Fiscale 
waarde (€)

Bedrag
BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Netto Cat.prijs
ex. BTW (€)

kW/pk CO2 
uitstoot $

Energie-
label

2.0 D-4S Sport Automaat 57.850,- 57.020,- 6.041,23 22.211,- 28.767,77 147/200 183 G

2.0 D-4S Sport Unlimited Automaat 61.195,- 60.365,- 6.621,77 22.211,- 31.532,23 147/200 183 G

2.0 D-4S Black Edition Automaat 61.795,- 60.965,- 6.725,90 22.211,- 32.028,10 147/200 183 G

HANDGESCHAKELD

2.0 D-4S Sport 62.225,- 61.395,- 5.767,19 28.165,- 27.462,81 147/200 196 G

2.0 D-4S Sport Unlimited 65.225,- 64.395,- 6.287,85 28.165,- 29.942,15 147/200 196 G

2.0 D-4S Black Edition 65.825,- 64.995,- 6.391,98 28.165,- 30.438,02 147/200 196 G

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES Consumentenadviesprijs
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs
excl. BTW (€)

Metallic lak 795,- 657,02

Parelmoer lak 995,- 822,31

MEERPRIJS DEALEROPTIES*

Lederen bekleding, diverse kleuren en uitvoeringen vanaf 1.725,- 1.425,62

Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. lederen bekleding) 300,- 247,93

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem 795,- 657,02

Toyota ProTect exterieurbehandeling 355,- 293,39

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer, 5x veiligheidsvest, EHBO kit, gevarendriehoek) 50,- 41,32

Meerprijs luxe kentekenplaten 19,- 15,70

* De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na aanvraag 
kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / 
kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

$ De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO2 
gerelateerde BPM. In deze prijslijstis dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment 
van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto catalogusprijzen 
en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatiebehorende bij de datum van deze 
prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. 

Consumentenadviesprijs is inclusief € 830,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 744,90 voor afl everbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 39,- leges, 
€ 6,10 registratiekosten en € 40,- recyclingbijdrage.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 3 jaar fabrieksgarantie (max. 100.000 km, waarbij in het eerste 
jaar géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen 
tegen doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt. Zolang uw Toyota volgens 
fabrieksvoorschrift in onderhoud blijft bij de Nederlandse Toyota dealer kunt u altijd een beroep doen op 
Toyota Pechhulp (het 24 uurs pechhulpprogramma van Toyota in bijna geheel Europa).
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Prijzen accessoires

PAKKETTEN

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

Actieprijs 50,- (normale prijs 68,-)
Klantvoordeel 18,- 

LEDEREN BEKLEDING Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Exclusive lederen bekleding 1.725,-

Aanvullende optie i.c.m. lederen bekleding:

Stoelverwarming voorstoelen 300,-

VELGEN EN BANDEN

Lichtmetalen velg 17” donkergrijs 3.310,-

Lichtmetalen velg 18” 10 spaaks antraciet (4 stuks excl. banden) 1.650,-

Lichtmetalen velg 18” type SF2 (4 stuks excl. banden) 1.856,-

Lichtmetalen velg 18”  Titanium (4 stuks excl. banden) 1.049,-

YOKOHAMA Band 225/40ZR18 92Y S.drive E.C.74.3** (4 stuks) 808,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Dashcam 251,-

JBL Premium Sound 440 W  9 speakers 1.708,-

Pioneer subwoofer 413,-

Portable navigatiesysteem TomTom v.a. 140,-

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem 795,-

Automatische ritregistratie CL1010 253,-

TRANSPORT

Sneeuwkettingen 49,-

SPORT EN STYLING

Carbon spiegelkappen 278,-

Striping GT grijs 382,-

Striping GT matzwart 224,-

Striping Sport grijs 221,-

Striping Sport matzwart 229,-

Striping Sport special edition matzwart 443,-

Verlagingsset 503,-

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak 22,-

Beschermfi lm deurgreep transparant (2 stuks) 63,-

Beschermstrip achterbumper (transparante fi lm) 120,-

Laadvloerbescherming 182,-

Parkeerhulpcamera touch 2 410,-

Parkeersensorset achter (4 sensoren), in kleur 463,-

Spatlappenset voor en achter 179,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder.  
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

Prijzen accessoires
Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Alarminstallatie klasse 2 AA04 incl. certifi ceringskosten 900,-

Alarminstallatie klasse 3 AA04 incl. certifi ceringskosten 1.066,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) 403,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) 303,-

Voertuigvolgsysteem Excellent plus TT04 (incl. 1 transponder) 968,-

Extra transponder t.b.v. voertuigvolgsysteem Excellent plus 61,-

GEZIN

Frame ISOFIX MINI / MIDI 478,-

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13kg) 215,-

Kinderzitje DUO PLUS ISOFIX G1 (9 tot 18kg) 340,-

Kinderzitje KID G2/G3 (15 tot 36 kg) 166,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 297,-

Kinderzitje MIDI G1 (9 tot 18 kg) alleen i.c.m. frame ISOFIX MINI en MIDI 478,-

Kinderzitje MINI G0 (2 tot 13kg) 478,-

CAR CARE

Toyota ProTect exterieurbescherming 356,-

Toyota ProTect interieurbescherming 106,-

Toyota ProTect velgenbescherming 66,-

VEILIGHEID

Brandblusser 1kg 20,-

Car window cleaner - all season 15,-

EHBO kit 14,-

Gevarendriehoek 8,-

Safety Hammer (oranje) 11,-

Safety Hammer Evolution (grijs) 16,-

Toyota bandenreparatieset 88,-

Veiligheidstas (EHBO kit, veiligheidsvest en gevarendriehoek) 28,-

Veiligheidsvest 4,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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UitrustingUitrusting
EXTERIEUR SPORT SPORT UNLIMITED BLACK EDITION

Achterlichten, LED ● ● ●

Bi-LED koplampen met automatische hoogteverstelling ● ● ●

Brandstofvulopening en bagageruimte van binnenuit te openen ● ● ●

Buitenspiegels in kleur carrosserie, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar ● ● ●

Bumpers in kleur carrosserie ● ● ●

Dagrijverlichting, LED ● ● ●

Diff user achter ● ● ●

Dubbele einddemper met verchroomde sierstukken ● ● ●

Groen getint glas ● ● ●

Signaallak ´Nitro Blue´ – – ●

Metallic lak ● ● –

Parelmoer lak ● ● –

Portierhandgrepen in kleur carrosserie ● ● ●

Remmen voor én achter ‘Brembo’ – ● ●

Spoiler achter ● ● ●

BANDEN & VELGEN

215/45R17 banden ● ● ●

Bandenreparatieset ● ● ●

Velgen, 17” lichtmetaal 'Sport' zwart gepolijst ● – –

Velgen, 17” lichtmetaal 'Sport Unlimited' zwart gepolijst – ● –

Velgen, 17” lichtmetaal 'Black Edition' zwart – – ●

● = standaard  ● = optie  d = dealeroptie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

INTERIEUR SPORT SPORT UNLIMITED BLACK EDITION

Achterbank neerklapbaar ● ● ●

Airconditioning, climate control met gescheiden klimaatzones ● ● ●

Armsteun tussen de voorstoelen ● ● ●

Bekleding, luxe zwarte stof ● – ●

Bekleding, leder en alcantara® – ● ●

Bekleding, leder, diverse kleuren en uitvoeringen d d d

Binnenverlichting met vertraging ● ● ●

Bovenzijde tellerunit voorzien van suede – ● ●

Cruise control ● ● ●

Dorpelbeschermers, aluminium ● ● ●

Elektrisch bedienbare ramen vóór met auto up and down functie en klembeveiliging ● ● ●

Instapverlichting ● ● ●

Instrumentenpaneel voorzien van suede – ● ●

Kniekussens op binnenkant deur en middenconsole bestuurderszijde ● ● ●

Opbergvakken in de portieren ● ● ●

Smart entry met startknop ● ● ●

Sportpedalen, aluminium ● ● ●

Sportstoelen ● ● ●

Stuurbekrachtiging ● ● ●

Stoelverwarming voorstoelen – ● ●

Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar ● ● ●

Stoel passagier met instapfunctie naar achterbank ● ● ●

Stuurwiel, leder, in hoogte en lengte verstelbaar ● ● ●

Versnellingspookknop en handrem leder ● ● ●

Vloermatten ● ● ●

Zonnekleppen met verlichte make-up spiegels ● ● ●

● = standaard  ● = optie  d = dealeroptie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

VEILIGHEID & BEVEILIGING SPORT SPORT UNLIMITED BLACK EDITION

ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) ● ● ●

Achterruitverwarming ● ● ●

Airbag aan bestuurders- en passagierszijde, dual stage ● ● ●

Airbag passagierszijde (vóór en side) uitschakelbaar ● ● ●

Airbag, knie, aan bestuurderszijde ● ● ●

Airbags, curtain, voor en achter ● ● ●

Airbags, side, vóór ● ● ●

Automatisch inschakelende dimlichten ● ● ●

Bandenspanningcontrolesysteem ● ● ●

Bodembeschermplaat vóór ● ● ●

Brake Assist (BA) ● ● ●

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ● ● ●

Driepuntsgordels, alle zitplaatsen ● ● ●

ISOfi x kinderzitbevestiging, achterbank, 2 stuks ● ● ●

Limited slip diff erentieel, Torsen® ● ● ●

Mistlampen vóór ● ● ●

Ruitenwisser vóór met variabele interval ● ● ●

Schijfremmen, geventileerd, voor en achter met sportremblokken ● ● ●

Startblokkering ● ● ●

Traction Control (TRC), uitschakelbaar ● ● ●

Vehicle Stability Control (VSC), uitschakelbaar ● ● ●

Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar ● ● ●

Veiligheidsgordels vóór met gordelspanners en spankrachtbegrenzing ● ● ●

Verstelbare hoofdsteunen vóór ● ● ●

Waarschuwingssignaal veiligheidsgordels vóór niet bevestigd ● ● ●

Waarschuwingslampje veiligheidsgordels (voor en achter) niet bevestigd ● ● ●

Whiplash reducerend systeem in voorstoelen ● ● ●
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Uitrusting

INFORMATIE SPORT SPORT UNLIMITED BLACK EDITION

4,2” Multi-informatie display met o.a.: buitentemperatuur, gemiddeld en actueel brandstofverbruik, kilometer- 
en dagteller, instelbare schakelindicator, g-krachtmeter ● ● ●

Zoemer vergeten verlichting ● ● ●

AUDIO & NAVIGATIE

12V aansluiting ● ● ●

AUX & USB-aansluiting in de middenconsole ● ● ●

DAB+ tuner ● ● ●

Bluetooth® handsfree systeem met music streaming* ● ● ●

Radio/CD-speler met MP3-afspeelmogelijkheid ● ● ●

Speakers, 6 ● ● ●

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem d d d

Toyota Touch® 2 multimediasysteem ● ● ●

BERGRUIMTE

Bekerhouders tussen voorstoelen, 2 ● ● ●

Dashboardkastje ● ● ●

Opbergvak achterop passagiersstoel ● ● ●

Opbergvak onder bagageruimte ● ● ●

Opbergvak tussen voorstoelen ● ● ●

Verlichting in bagageruimte ● ● ●

*  De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifi eke informatie.

● = standaard  ● = optie  d = dealeroptie  – = niet leverbaar
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Technische specifi catiesTechnische specifi caties
MOTOR GT86

Kleppenmechanisme 16 kleppen, Dual VVT-i, DOHC

Aantal cilinders 4

Cilinderinhoud (cc) 1.998

Boring x slag (mm) 86,0x86,0

Compressieverhouding 12,5:1

Maximaal vermogen (kW (pk)/tpm) 147 (200)/7.000

Maximaal koppel (Nm/tpm) 205/6.400-6.600

Brandstof Benzine

TRANSMISSIE M/T A/T

Aandrijving Achter Achter

Aantal versnellingen 6 6

Type transmissie Hangeschakeld Automatisch

REMMEN

Voor Geventileerde schijfremmen met hoge frictie remblokken

Achter Geventileerde schijfremmen met hoge frictie remblokken

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang

Achter Onafhankelijke multi-link “double wishbone” wielophanging met stabilisatorstang
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Technische specifi caties

PRESTATIES M/T A/T

Topsnelheid (km/h) 226 210

Acceleratie 0-100 km/h (sec) 7,6 8,2

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE $

Verbruik 1)

Richtlijn EU 2017/1347 AG EU 2017/1347 AG

CO2 emissie gecombineerd (g/km) 196 183

Stad (l/100km) 12,1 11,5

Buitenweg (l/100km) 6,6 6,0

Gecombineerd (l/100km) 8,6 8,0

Stad (km/l) 8,3 8,7

Buitenweg (km/l) 15,2 16,7

Gecombineerd (km/l) 11,6 12,5

Emissie 1)

Emissienorm Euro 6d TEMP Euro 6d TEMP

Richtlijn EU 2017/1347 AG EU 2017/1347 AG

CO (mg/km) 438,2 348,8

THC (mg/km) 18,4 15,8

NMHC (mg/km) 14,4 12,9

NOx (mg/km) 23,4 7,7

Deeltjes PM (mg/km) 0,19 0,11

Deeltjes PN (10E12/km) 0,196 0,152

$ De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

1) Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specifi catie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

M/T = Manuele Transmissie 
A/T = Automatische transmissie met sequentiële schakelmogelijkheid en schakelfl ippers achter stuurwiel
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Technische specifi caties

2.570 mm
4.240 mm

1.540 mm
1.775 mm

1.520 mm
1.775 mm

1.320 mm

GEWICHTEN (kg) M/T A/T

Massa rijklaar 1.315 1.338

Massa ledig voertuig 2) 1.215 1.238

Laadvermogen (wettig) 2) 455 462

Maximaal toelaatbare massa (GVW) 1.670 1.700

Maximaal aanhanggewicht geremd 0 0

Maximaal aanhanggewicht ongeremd 0 0

Maximale daklast 0 0

Maximale kogeldruk 0 0

AFMETINGEN

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,8 10,8

Inhoud brandstoftank (l) 50 50

Inhoud bagageruimte (l) 243 243

Lengte interieur (mm) 1.615 1.615

Breedte interieur (mm) 1.490 1.490

Hoogte interieur 1.060 1.060

Zithoogte vanaf wegdek (mm) 400 400

2) Deze gewichten kunnen afhankelijk van diverse factoren variëren.



Hiermee komen alle voorgaande GT86 prijs- & specifi catie indicaties te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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