
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Kainoraštis galioja nuo 2018 m. sausio 17 d. 

 

Degalai Variklis Galia,AG Pavarų dėžė Komplektacija 
Kaina1 

Eur su PVM 

Pasiūlymo kaina1 

Eur su PVM 

Nauda Jums 

Eur su PVM 

Mėnesinė įmoka2 

Eur su PVM 

Benzinas 2,0 l D-4S 200 Mechaninė Standard 30 790,00 28 700,00 2 090,00 294,00 

   (6 pavaros) Sport 33 700,00 31 200,00 2 500,00 319,00 

    Black Touch Edition 35 400,00 33 050,00 2 350,00 338,00 

   Automatinė Sport 35 030,00 32 700,00 2 330,00 335,00 

   (6 pavaros) Black Touch Edition 36 750,00 33 000,00 3 750,00 338,00 
1- į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ar perlamutro dažai.  

 

GT86 GAMYKLINĖS PASIRINKTYS 

Metalo blizgesio dažai 380,00 Eur 

Balto perlamutro arba Galaxy blue dažai 570,00 Eur 
 

2 Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis 

į atstovybę. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl konkretaus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į atstovybę žemiau nurodytais 

kontaktais. Susipažinti su lizingo / nuomos sąlygomis galima svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB Luminor Lizingas. Pavyzdinės 

294,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 28 700,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; 

laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 30 000 km/metus; sutarties sudarymo mokestis 200 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,5% + 3 mėnesių EURIBOR.  

Toyota GT86 MY19 
Tikras reikalas 
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GT86 KOMPLEKTACIJOS   

STANDARD 

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 

205/55R16 padangomis 

Padangos remonto komplektas 

Padangų slėgio įspėjamoji sistema 

Kėbulo spalvos, elektra valdomi, 

užlenkiami ir šildomi durelių 

veidrodėliai 

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės 

LED dieniniai žibintai 

LED galiniai kombinuotieji žibintai 

LED priekiniai rūko žibintai 

Bi-LED priekiniai žibintai 

Priekiniai žibintai su plautuvais 

LED posūkių signalai 

Du išmetimo vamzdžiai su chromuotais 

antgaliais 

15 colių priekiniai stabdžių diskai 

Mechaninis oro kondicionierius 

Elektrinis vairo stiprintuvas 

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio 

kampo vairas 

Odinis vairas ir odinė pavarų 

perjungimo svirtelės apdaila 

Odinė rankinio stabdžio rankenos 

apdaila 

Priekiniai elektra valdomi langai 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema 

(HAC) 

Saulės skydeliai su veidrodėliu 

vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

Aliuminio pedalai ir atrama kojoms 

Elektrochromatinis galinio vaizdo 

veidrodėlis 

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Radijas / CD grotuvas su 6 

garsiakalbiais, atpažįstantis MP3 ir 

WMA formatus 

Aux-in lizdas ir USB jungtis iPod ir MP3 

grotuvams 

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema 

Daugiafunkcis ekranas 

Pavaros padėties ekranėlis ir 

indikatorius 

Tekstiliniai apmušalai 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo 

sėdynė 

Visiškai nulenkiamos galinės sėdynės 

Centrinė daiktadėžė su nuimamu 

puodelio laikikliu 

Butelio laikiklis prie durelių 

Kišenė keleivio sėdynės atloše 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

su elektronine stabdymo jėgos 

paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine 

stabdymo sistema (BA) 

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) 

ir traukos kontrolės (TRC) sistemos 

Riboto slydimo diferencialas (LSD) 

Priekinės SRS oro saugos pagalvės: 

vairuotojo ir priekinio keleivio 

SRS šoninės oro saugos pagalvės: 

vairuotojo ir priekinio keleivio 

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės 

SRS oro saugos pagalvė vairuotojo 

keliams 

Įspėjamoji saugos diržų sistema: 

vairuotojo ir priekinio keleivio 

Priekiniai saugos diržai: tritaškiai ELR 

su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais 

Imobilizatorius 

Nuotolinis durelių užraktas 

SPORT (papildanti STANDART) 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/45R17 padangomis 

16 colių išskirtinių charakteristikų 

priekiniai stabdžių diskai 

Galinis aptakas 

Dviejų zonų automatinė oro 

kondicionavimo sistema 

Šildomos priekinės sėdynės 

Jungikliai ant vairo 

Pavarų perjungimo rankenėlė (su A/T) 

Prieblandos jutiklis 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Smart Entry & Start sistema 

Centrinė konsolė su porankiu 

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir 

lempute vairuotojo ir priekinio keleivio 

pusėse 

Kelių apsauga 

Berėmis vidinis galinio vaizdo 

veidrodėlis 

Zomšinė viršutinės durelių dalies 

apdaila ir dekoratyvinė prietaisų 

skydelio detalė 

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis 

ekranas 

Alcantara su dalinės odos sėdynėmis ir 

šildomomis priekinėmis sėdynėmis 

BLACK TOUCH EDITION (papildanti SPORT) 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/45R17 padangomis 

Juodos spalvos užlenkiami elektra 

valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 

Priekiniai ir galiniai Brembo stabdžiai 

Sportiniai amortizatoriai Sachs 

Juodos spalvos galinis aptakas 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2018-03-31.  
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