
1 285 000 Kč

 

SPORTOVNÍ CHARAKTER 

Nízké těžiště, optimální rozložení 
hmotnosti a extrémně tuhá 
konstrukce karoserie

LEGENDÁRNÍ 

Toyota GR Supra, inspirovaná 
bohatou historií sahající pět 
dekád nazpět, přináší ten nejryzejší 
požitek z jízdy

JIŽ ZA

MODELOVÝ ROK 2023

TOYOTA
GR SUPRA

 



Cena (Kč s DPH) Platnost ceníku od 1. 4. 2023

Toyota GR Supra Dynamic Executive
2.0 Twin Scroll Turbo (258 k) 8st. aut. převodovka, benzin 1 285 000 –

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 8st. aut. převodovka, benzin – 1 835 000

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 6st. man. převodovka, benzin – 1 835 000
 

LEGENDÁRNÍ SPORTOVNÍ VŮZ

DOSTUPNÉ PAKETY:
PAKET SPORT 80 000 Kč
dostupný pro verzi: Dynamic

 – Adaptivní podvozek (AVS) + aktivní sportovní diferenciál 0–100 %
 – Sportovní pedály
 – Přední brzdy Sport (348x36) – logo Supra, červené, 4pístkové
 – Zadní brzdy Sport (345x24) – červené

D01 – Bílá
metalický lak, 22 500 Kč

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE 

D04 – Černá
metalický lak, 22 500 Kč

D06 – Výrazný žlutý lak
standardní lak, bez příplatku

D05 – Červená Prominence
standardní lak, 22 500 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Dodatečná výbava dostupná pro verze Dynamic Executive
Volitelná prodloužená záruka TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km 33 900 Kč¹ 33 900 Kč¹

¹ Cena již po 15% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla.

D14 – Šedá
metalický lak, 22 500 Kč

D13 – Modrá
metalický lak, 22 500 Kč



 Standardně    – Není k dispozici

SEZNAMTE SE S VYBRANÝMI PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

Bezpečnost Dynamic Executive
Asistenční systémy řízení a brzdění (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Sledování slepého úhlu (BSM) –
Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
Tempomat (CC) –
Adaptivní tempomat (ACC) – ²
Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go – ³
Adaptivní podvozek (AVS) + aktivní sportovní diferenciál 0–100 % Sport
Airbagy boční, čelní, hlavové, kolenní (řidič)
Držák na hasicí přístroj –
Sledování tlaku v pneumatikách a teploty pneumatik
Systém zabránění nárazu do překážky (ICS) s automatickým zastavením při parkování – ³
Parkovací senzory přední (6×) a zadní (6×) –
e‑Call

Komfort Dynamic Executive
Automatická klimatizace dvouzónová
Head‑up displej –
Digitální přístrojový štít
Bezdrátová nabíječka na smartphone s protiskluzovou úpravou –
Dálkově ovládané centrální zamykání
Volič převodovky – pádla na volantu ³
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a el. sklopná
Startování tlačítkem
Smart Entry & Start
Tlačítko Stop Start systému
Launch control –
Tlačítko Sport (celková změna charakteristiky vozu) –
Individuální nastavení sportovního režimu –
Dvojitý výfukový systém
Sportovní pedály Sport
Vypnutí kontroly trakce
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Ukazatel servisního intervalu
Přední brzdy (330x24), 1pístkové –
Zadní brzdy (330x20) –
Přední brzdy Sport (348x36) – logo Supra, červené, 4pístkové Sport
Zadní brzdy Sport (345x24) – červené Sport
El. parkovací brzda
Senzor deště –
Sklopení zrcátek podržením dálkového ovládání –
Dálkové stažení / zavření oken –
Ozdobné hliníkové prahové lišty s logem Supra
Logo GR na zadním nárazníku
Zadní sportovní difuzor –
Nápis Supra v červené barvě – ²

Interiér Dynamic Executive
Přední sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče výškově a podélně –
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče výškově a podélně, el. ovládané bočnice, uložení do paměti (2×) –
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce výškově a podélně –
Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
Čalounění sedadel Alcantara –
Čalounění sedadel v kombinaci přírodní a syntetická kůže – černé –
Čalounění sedadel v kombinaci přírodní a syntetická kůže – hnědé – –
Vyhřívání předních sedadel
Uchycení dětské autosedačky ISOFIX na sedadle spolujezdce
Kapsy na zadní straně obou sedadel
4× úchytová oka v zavazadlovém prostoru –
2× držák nápojů
Osvětlení a zrcátka ve slunečních clonách řidiče a spolujezdce
Koberečky
Karbonové obložení středového tunelu –
Kožený multifunkční sportovní volant

² Pouze pro manuální převodovku
³ Pouze pro automatickou převodovku
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POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohonné ústrojí
2.0 Twin Scroll Turbo (258 k) 
8st. aut. převodovka, benzin

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 
8st. aut. převodovka, benzin

3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) 
6st. man. převodovka, benzin

Typ motoru Řadový čtyřválec Řadový šestiválec Řadový šestiválec
Ventilové ústrojí 16 ventilů, DOHC, 

proměnné časování ventilů 
a proměnné časování 
vačkového hřídele

24 ventilů, DOHC, 
proměnné časování ventilů 
a proměnné časování 
vačkového hřídele

24 ventilů, DOHC, 
proměnné časování ventilů 
a proměnné časování 
vačkového hřídele

Vstřikování paliva Přímé vstřikování Přímé vstřikování Přímé vstřikování
Přeplňování 1 turbodmychadlo typu twin Scroll 1 turbodmychadlo typu twin Scroll 1 turbodmychadlo typu twin Scroll
Zdvihový objem [cm³] 1998 2998 2998
Vrtání × zdvih [mm] 82,0 × 94,6 82,0 × 94,6 82,0 × 94,6
Kompresní poměr [:1] 10,2:1 11,0:1 11,0:1
Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1] 190 (258) / při 5000 až 6500 250 (340) / při 5000 až 6500 250 (340) / při 5000 až 6500
Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1] 400 při 1550 až 4400 500 při 1600 až 4500 500 při 1600 až 4500
Převodovka 8st. automatická 8st. automatická 6st. manuální

Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost [km/h] 250 (s omezovačem) 250 (s omezovačem) 250 (s omezovačem)
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] 5,2 4,3 4,6

Spotřeba paliva a emise CO2
Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 7,3 8,1 8,8
Kombinované emise CO2 dle WLTP [g/km] 167 185 198
Emisní norma EURO 6 EURO 6 EURO 6
Objem palivové nádrže [l] 52 52 52

Zavazadlový prostor a hmotnosti
Celková hmotnost [kg] 1710 1815 1793
Pohotovostní hmotnost [kg] 1470 1570 1548
Objem zavazadlového prostoru [l] 290 290 290

* 3.0 Twin Scroll Turbo

Multimédia Dynamic Executive
Multimediální systém Toyota Touch® 2 (8") s navigací
JBL prémiový soundsystém (12 reproduktorů) –
Bluetooth®, bezdrátové připojení mobilních telefonů
USB vstup, zásuvka 12V
Zadní parkovací kamera s dynamickými vodicími čarami a akustickou signalizací
Podpora Apple CarPlay**

Pneumatiky a kola Dynamic Executive
18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 255/40 R18 & 275/40 R18 –
19" dvoubarevná kola z lehkých slitin, pneumatiky 255/35 R19 & 275/35 R19 – ³
19" hořčíková kovaná kola v černé barvě, pneumatiky 255/35 R19 & 275/35 R19 – ²
Sada na opravu pneumatik
Zámek kol (bezpečnostní matice)

Osvětlení Dynamic Executive
LED trubice denního svícení s integrovanými směrovými signály
LED přední světlomety – 6× LED –
Adaptivní LED přední světlomety – 6× LED –
Automatické nastavování výšky předních světlometů
Lampička ve schránce spolujezdce –
Osvětlení při nastupování a osvětlení v klice dveří –
Osvětlení zavazadlového prostoru
Sportovní zadní sdružená mlhová světla a LED couvací světlo
Signalizace nouzového brzdění

** Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.



Váš autorizovaný prodejce Toyota

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 4. 2023 do vydání nového ceníku nebo vyprodání zásob. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny 
pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central 
Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Údaje  o  spotřebě pohonných hmot a  o  emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a  nařízení EU  nebo předpisů EHK pro vozidla s  evropskou  specifikací, 
jedná se o předběžné údaje. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte 
zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat 
od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, 
použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech 
a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/pneumatiky.

DOMLUVTE 
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJEV TE DALŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBRAT 
TOYOTU SUPRA


