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SPECIFIKATIONER 
OCH UTRUSTNING



SPECIFIKATIONER

KRAFTÖVERFÖRING

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Typ av kraftöverföring Manuell Automat

PRESTANDA

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Toppfart (km/t) 226 210

Acceleration 0 –100 km/t (sek) 7,6 8,2

HJULUPPHÄNGNING

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Hjulupphängning fram Individuell 

hjulupphängning typ 

MacPherson

Individuell 

hjulupphängning typ 

MacPherson

Hjulupphängning bak Dubbla 

triangellänkar med 

krängningshämmare

Dubbla 

triangellänkar med 

krängningshämmare

BROMSAR

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Bromsar fram Ventilerade 

skivbromsar

Ventilerade 

skivbromsar

Bromsar bak Ventilerade 

skivbromsar

Ventilerade 

skivbromsar

DÄCK OCH FÄLGAR

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Fälgstorlek 17"x7J 17"x7J

Däckstorlek 215/45R17 215/45R17

Typ av fälg Lättmetall Lättmetall

MILJÖPRESTANDA

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Bränslekvalitet 98 oktan blyfri bensin 98 oktan blyfri bensin

Miljöklass Euro 6.2 Euro 6.2

Blandad körning (l/100 km) 8,6 8,0

Landsvägskörning (l/100 km) 6,6 6,0

Stadskörning (l/100 km) 12,1 11,5

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 196 183

Koldioxid CO landsvägskörning (g/km) 150 137

Koldioxid CO stadskörning (g/km) 275 262

Bränsletank volym (l) 50 50

Kväveoxider NOx (mg/km) 23,4 7,7

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

MOTOR

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Motortyp 2,0 D-4S Boxer 2,0 D-4S Boxer

Ventilsystem 16 ventiler dubbla 

överliggande kamaxlar

16 ventiler dubbla 

överliggande kamaxlar

Bränslesystem Direktinsprutning 

D-4S

Direktinsprutning 

D-4S

Cylindervolym (cm³) 1998 1998

Maxeff ekt (kW vid varv/min) 147/7000 147/7000

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 205/6400–6600 205/6400–6600

Maxeff ekt (hk) 200 200

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning 

och koldioxidutsläpp (CO) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 

Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i 

broschyren. Värdena i tabellen är aktuella när broschyren skapas och kan komma att ändras. Se 
www.toyota.se för dagsaktuella värden.
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SPECIFIKATIONER

STYRNING

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Vändradie, på hjul (m) 5,4 5,4

LASTKAPACITET

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Antal platser 4 4

Bagagevolym (l) 223 223

MÅTT OCH VIKTER

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Totalvikt (kg) 1670 1700

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt* 1312–1338 1312

Längd (mm) 4240 4240

Bredd (mm) 1775 1775

Höjd (mm) 1320 1320

Axelavstånd (mm) 2570 2570

Spårvidd fram (mm) 1520 1520

Spårvidd bak (mm) 1540 1540

SÄKERHET

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-växlad 

manuell

2,0 D-4S Boxer 

Bensin 6-stegad 

automat

Antal krockkuddar totalt 7 7

Säkerhetssystem Antisladdsystem (VSC) 

med Sport-inställning, 

Antispinnsystem (TRC), 

Bromsassistans (BA), 

låsningsfria bromsar 

(ABS) med elektronisk 

bromskraftsfördelning 

(EBD), hjälpsystem vid 

start i motlut HAC (Hill-

start Assist Control)

Antisladdsystem (VSC) 

med Sport-inställning, 

Antispinnsystem (TRC), 

Bromsassistans (BA), 

låsningsfria bromsar 

(ABS) med elektronisk 

bromskraftsfördelning 

(EBD), hjälpsystem vid 

start i motlut HAC (Hill-

start Assist Control)

1
3

2
0

 m
m

1520 mm

1775 mm

4240 mm

1540 mm

1775 mm

2570 mm 845 mm825 mm

FÄLGAR OCH RESERVHJUL GT86

Fälgar 17 tum, lättmetall machined-face  l 

Reservhjulet ersatt av reparationskit  l 

*  Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala 

lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
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LACKFÄRGER

G1U Ice Silver Metallic§

 K1X Crystal White Pearl   *
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LACKFÄRGER

* Pearllack. § Metalliclack. 

61K Dark Grey Metallic§

D4S Crystal Black§

 K3X Lapis Blue Pearl *

  M7Y Pure Red      
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FÄLG OCH KLÄDSLAR

Fälgar 17 tum, lättmetall 

machined-face

Standard på  GT86 
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FÄLG OCH KLÄDSLAR

Skinn/Alcantara, svart (AM20) 

 Standard på GT86 

Skinn/Alcantara, svart/röd (AM30) 

Standard på GT86
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UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN GT86

Antenn takmonterad “hajfena”  l 

Avgasrör kromat  l 

Bakljus med LED ljusledare  l 

Diff user, svart  l 

Dimljus fram med svarta detaljer  l 

Dörrhandtag, yttre, i karossens färg  l 

Grill, undre, svart  l 

Sidobackspeglar i karossens färg  l 

Stötfångare bak i karossens färg  l 

Stötfångare fram i karossens färg  l 

EXTERIÖR KOMFORT GT86

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start  l 

Sidobackspeglar elektriskt infällbara  l 

Sidobackspeglar eljusterbara  l 

Sidobackspeglar eluppvärmda  l 

Skymningsrelä  l 

Strålkastare med “Follow-me-home”-funktion  l 

INTERIÖR DESIGN GT86

Backspegel utan ram  l 

Dörrhandtag, inre, kromade  l 

Dörrpaneler fram klädda i mockaliknande material  l 

Handbroms läderklädd  l 

Handbromsknapp kromad  l 

Instegslister kromade  l 

Instrumentpanel svart  l 

INTERIÖR DESIGN GT86

Instrumentpanel, undre, i mockaliknande material  l 

Luftintag, på sidorna fram, med silverfärgade inlägg  l 

Pedaler i aluminium  l 

Ratt 3-ekrad, läderklädd  l 

Ratt med silverfärgade inlägg  l 

Växelspak med kromade inlägg  l 

Växelspaksknopp läderklädd  l 

Växelspaksknopp med silverliknande inlägg  l 

INTERIÖR KOMFORT GT86

Analog hastighetsmätare  l 

Backspegel, inre, automatiskt avbländande  l 

Belysning i bagageutrymmet  l 

Centrallås fjärrstyrt  l 

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)  l 

Eluttag 12V fram  l 

Fönsterglas bak UV-absorberande  l 

Fönsterglas förare och passagerare fram UV-absorberande  l 

Fönsterhissar fram elmanövrerade  l 

Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion  l 

Fönsterhissar, låsbara  l 

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled  l 

Framsäten eluppvärmda  l 

Friskluftsfi lter  l 

Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella 

inställningar vänster/höger sida fram  l 

Multiinformationsdisplay med 4,2 tums skärm  l 
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UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT GT86

Ratt manuellt justerbar i höjdled  l 

Ratt manuellt justerbar i längdled  l 

Ratt med styrningskontroll för audio  l 

Ratt med styrningskontroll för farthållaren  l 

Ratt med växlingspaddlar  l  *  

Solskydd förarsida med belysning  l 

Solskydd förarsida med spegel  l 

Solskydd passagerarsida fram med belysning  l 

Solskydd passagerarsida fram med spegel  l 

Sportstolar fram  l 

Startknapp, Smart Start  l 

Växlingsindikator (GSI)  l  §  

Vindruta tonad i överkant  l 

Vindruta värmeisolerad  l 

Multiinformationsdisplay, färg (TFT)  l 

FÖRVARING GT86

Flaskhållare fram (0,5 liter)  l 

Förvaringsfi ckor i framdörrarna  l 

Mittkonsol med förvaringsfack  l 

Mugghållare fram  l 

MULTIMEDIA GT86

AUX-ingång  l 

Multimediasystem med 6,1 tums pekskärm  l 

Toyota Touch 2 multimediasystem  l 

USB-uttag  l 

SÄKERHET GT86

Antisladdsystem (VSC)  l 

Bakljus LED  l 

Bältespåminnare för framsätena  l 

Bromsassistanssystem (BA)  l 

Bromsljus högt monterat  l 

Bromsljus LED  l 

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att 
varna bakomvarande fordon  l 

Farthållare  l 

Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka 
pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån  l 

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)  l 

Immobiliser  l 

Isofi x barnstolsfästen bak  l 

Krockkuddar, 7 stycken  l 

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 
bromskraftsfördelning (EBD)  l 

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar  l 

Sidobackspeglar med integrerade blinkers  l 

Strålkastare Bi-LED  l 

Strålkastare med automatisk nivåjustering  l 

Strålkastarrengörare  l 

Varselljus LED  l 

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA GT86

Avgasrör dubbla  l 

Spoiler bak  l 

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
  * Ej tillgänglig på 2,0 D-4S Boxer 6-växlad manuell.
 § Ej tillgänglig på 2,0 D-4S Boxer 6-stegad automat.   
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SÄKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE

Toyota Safety Sense består av fl era aktiva 
säkerhetssystem där Pre-Collision System (PCS), 
Aktivt Krockskyddssystem är standard för de 
fl esta av Toyotas bilmodeller. Läs mer om Toyota 
Safety Sense och vad som ingår i varje bilmodell 
på www.toyota.se

Tillgängligheten till en specifi k utrustning 
kan variera beroende på bilmodell, 
utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland 
och bilar som visas kan vara extrautrustade. 
Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-
återförsäljare om detaljerad information. 

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, 
mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global 
Outstanding Assessment), vilket innebär att 
varje ny modell ska överträff a alla nuvarande 
säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST

Euro NCAP är ett femstjärnigt 
säkerhetsbetygssystem för att enklare 
hjälpa konsumenter att kunna jämföra 
fordon till att identifi era det säkraste 
valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms 
genom ett antal fordonstester som 
utformas och utförs av Euro NCAP. Olika 
bilmodeller testas varje år och det är 
Euro NCAP som gör urvalet vilka modeller 
som testas.

ENERGI-
DEKLARATION

Toyota är först i Sverige med energideklaration 
för alla nya personbilar.

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 
2017 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets 
förslag och underlättar för dig att göra ett 
energieff ektivt val. Jämför koldioxidvärdena 
i specifi kationstabellen under rubriken 
Miljöprestanda mot energideklarationen ovan.

ÅTERVINNING

I enlighet med reglerna för skrotning av 
uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att 
kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för 
återvinning. För information om auktoriserade 
mottagningsstationer vänligen gå in på 
www.toyota.se eller direkt på www.bilretur.se

TOYOTA 
BILFÖRSÄKRING

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt 
framtagen för dig som Toyotaägare, där det 
mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs mer 
på www.toyota.se
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TOYOTA EUROCARE

Om du mot förmodan skulle få problem med 
bilen vill vi att du ska få så lite besvär som 
möjligt. Med varje Toyota följer därför en 
3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, 
med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 40 
länder i Europa dygnet runt, året om och utan 
milbegränsning. Toyota Eurocare hjälper dig 
till exempel med bärgning till Toyotaverkstad, 
fri hyrbil i upp till tre dagar, vidareresa, 
hotellövernattning, ersättning för hämtning, 
information och rådgivning m.m. Toyota Eurocare 
ger dig ett svåröverträff at skydd som löser 
de fl esta problem som kan uppstå. Efter 3 år 
erbjuder vi dig att förlänga Toyota Eurocare 
tills bilen blir 8 år. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA

Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet 
+46 771 23 50 00.
Larmcentralen för Toyota Eurocare är 
SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas 
eget fi nansbolag. Vi erbjuder fl era 
fi nansieringsalternativ för nya och begagnade 
bilar både för privat- och företagskunder. Vi 
arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt 
bilköp. När du fi nansierar din bil hos oss, räcker 
vanligtvis bilen som säkerhet och dessutom 
behöver du inte utnyttja låneutrymme hos 
din bank.

* Gäller för material och tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad 
information kring garantivillkor och serviceintervaller 
kring respektive bilmodell.

GARANTIER

Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 
mil, vilket som först 
inträff ar. Ingen 
milbegränsning första 
året.

Garanti mot 
genomrostning av 
karossen* 

12 år utan 
milbegränsning

Garanti mot ytrost och 
lackskador*

3 år utan 
milbegränsning

Vagnskadegaranti 3 år utan 
milbegränsning

Serviceintervall 1 år eller 1.500 mil 
vilket som först inträff ar
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Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i 
specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella i september 2018. Kontakta gärna din lokala 
auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

1804:1/GT86/SE

Vill du veta mer om GT86 eller boka en provkörning?

Kontakta din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare. 

Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats 

www.toyota.se Välkommen!




