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Reservaties nieuwe Toyota Supra supersnel de deur uit: nog maar 8
reserveerbaar





De eerste 900 Supra’s kunnen op voorhand online gereserveerd worden
Voor België zijn er 75 Supra’s beschikbaar, nu zijn er nog 8 reserveerbaar
Productie voorjaar 2019, leveringen najaar 2019
De eerste eigenaars worden lid van ‘Supra 900’ en krijgen exclusieve voordelen

Na de aankondiging van zijn langverwachte terugkeer op het autosalon in Genève in
maart van dit jaar met de onthulling van de GR Supra Racing Concept, heeft Toyota de
online reservaties van de nieuwe Toyota GR Supra geopend via een voorbehouden
webpagina:
https://nl.toyota.be/world-of-toyota/toyotagazooracing/newtoyotasupra
De productie van de nieuwe Toyota GR Supra zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en
de eerste exemplaren zullen geleverd worden vanaf september 2019. De
reservatiekosten bedragen 2.000 euro, die in mindering worden gebracht van de
aankoopprijs of die worden terugbetaald in geval van annulering van de reservatie. De
prijzen en technische informatie van de Supra worden aangekondigd tijdens het
autosalon van Brussel.
De online reservaties werden opengesteld op 21 november en de eerste exemplaren
gingen als zoete broodjes over de toonbank. Momenteel zijn er nog minder dan 10
beschikbaar. Het ging dus razendsnel, zoals het deze snelle sportcoupé betaamt.
Voor heel Europa worden er in het eerste productiejaar slechts 900 Supra’s voorzien. De
eerste 900 eigenaars worden automatisch lid van ‘Supra 900’, waardoor ze van een heel
aantal exclusieve voordelen genieten.
Trouw aan zichzelf zal de nieuwe Toyota GR Supra uitgerust zijn met:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.0 liter motor met turbocompressor en zes cilinders in lijn
Meer dan 300 pk
0-100 km/u in minder dan 5 seconden
Motor voorin, achterwielaandrijving
Gewichtsverdeling: 50/50
Active Limited-slip Differential (ALD) en Adaptive Variable Suspension (AVS)

Meer informatie kan u hier vinden:
https://newsroom.toyota.eu/new-toyota-supra-priority-orders-open-with-membershipto-the-supra-900-club/
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Over Toyota :
Toyota is één van de grootste autofabrikanten ter wereld met merken als Toyota en Lexus. Toyota wil de
CO²-uistoot van de verkochte auto’s verminderen met 90% tegen 2050 en is marktleider in hybride
wagens. In 1997 introduceerde Toyota de eerste hybride wagen voor verkoop op grote schaal, de Prius.
Vandaag biedt Toyota een volledig gamma hybride wagens aan, vanaf de Yaris over de Auris tot de RAV4. In
België zijn meer dan 50% van alle verkochte wagens bij Toyota hybride. In 2015 bracht Toyota de Mirai op
de markt, een wagen op waterstof.
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