
 

 

 

Toyota PRIUS MY18 
Nepralenkiamas efektyvumas    

 

 

 

Kainoraštis galioja nuo 2017 m. spalio 26 d. 

 

Degalai Variklis Pavarų dėžė Komplektacija Kaina 1, Eur 
Pasiūlymo kaina1 

Eur su PVM 

Nauda Jums 

Eur su PVM 

Mėnesio  įmoka 2, 

Eur 

Benzinas / elektra 1,8 l Hybrid Automatinė Standard 28 420,00 25 000,00 3 420,00 239,00 

 122 AG  Active 30 050,00 26 480,00 3 570,00 253,00 

   Premium 33 650,00 29 650,00 4 000,00 284,00 
1 Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ar balto perlamutro  dažai.  Automobilių kainos pateiktos įskaitant PVM. 

 
 

PRIUS GAMYKLINĖS PARINKTYS 

Metalo blizgesio dažai   460,00 Eur 

Balto perlamutro dažai arba Emocional red spalvos dažai  690,00 Eur 

Stoglangis (komplektuojamas tik su 15 colių lengvo lydinio ratlankiais)  0,00 Eur 

Navigacijos sistema Toyota Touch 2 & Go   690,00 Eur 

490,00 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 „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 239,00 Eur dydžio įmokos (PVM į 

įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 25 000,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 32%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip  

20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 200,00 Eur  ; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 1,49% + 3 mėnesių EURIBOR. 

 

  

Toyota Touch 2 & Go 

navigacijos sistema, 

speciali kaina – 490 € 

(5 € / mėn.) 
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PRIUS KOMPLEKTACIJOS 

STANDARD 

15" lengvo lydinio ratlankiai (195/65R15) 

Padangos remonto komplektas 

Padangų slėgio įspėjamoji sistema 

Kėbulo spalvos, elektriniai, šildomi, nulenkiami durelių 

veidrodėliai su įmontuotais posūkių signalais 

Priekiniai Bi - LED žibintai su automatine reguliavimo funkcija 

LED dieniniai žibintai 

LED priekiniai rūko žibintai 

LED galiniai žibintai 

Follow-me-home pašvietimo funkcija 

Ryklio peleko tipo antena 

Apšvietimas kojų nišoje 

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir apšvietimu vairuotojo ir 

priekinio keleivio pusėse 

12V lizdas priekyje ir gale 

Drabužių kabliukai gale 

Guminiai grindų kilimėliai 

Šviesiai pilkos arba juodos tekstilės sėdynių apmušalai 

Šildomos priekinės sėdynės 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė 

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama 

60:40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su pilnai į priekį 

nulenkiamais atlošais 

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius 

 

Adaptyvinė pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) 

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas 

Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo 

Elektra valdomi galiniai langai su automatine pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco, Power, Normal) & 

„EV“ (elektros) 

Priekiniai ir galiniai porankiai 

Prieblandos daviklis 

„Smart Entry & Start“ sistema (tik vairuotojo durims) 

Toyota Touch 2 multimedijos sistema:  7" ekranas,  galinio 

vaizdo kameros ekranas, visiškas „iPod“ ir MP3 grotuvo 

valdymas per jutiklinį ekraną, „Bluetooth®“ sąsaja 

skambučiams su laisvųjų rankų įranga ir muzikos 

transliacijoms, kelionės informacija  

Radijas / CD leistuvas, atpažįstantis MP3 ir WMA formatus 

Papildoma ir USB jungtys „iPod“ ir MP3 grotuvui 

DAB skaitmeninis radijas 

6 garsiakalbiai 

Galinio vaizdo kameros ekranas su važiavimo nuorodomis 

 4.2 colio spalvotas multifunkcinis ekranas 

Priekinė daiktadėžė 

Viršutinė dėtuvė 

Priekiniai ir galiniai puodelių laikikliai 

Daiktadėžė centriniame priekiniame porankyje 

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės 

Bagažinės uždangalas 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 

stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine 

stabdymo sistema (BA) 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Traukos kontrolės sistema (TRC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

LED galiniai stabdžių žibintai su avarinio stabdymo signalu 

Priekinių ir galinių neprisegtų saugos diržų priminimas 

Apsauga nuo atidarymo durelių atidarymo iš vidaus 

Imobilizatorius 

Toyota Safety Sense: 

 Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų atpažinimu  

 Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 

(LDA) su vairo kontrole 

 Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

 Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

Priekinės oro saugos pagalvės 

Priekinės šoninės oro saugos pagalvės 

Priekinės šoninės oro saugos pagalvės 

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė 

Priekinio keleivio oro pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis 

Sėdynės su apkrovos ribotuvais ir įtempikliais 

„ISOFIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema 

ACTIVE (papildanti STANDARD) 

17"  lengvo lydinio ratlankiai (215/45R17) 

Vandenį atstumiantys priekinių durelių stiklai 

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Minkšta viršutinė durelių apdaila 

Oda aptrauktas vairas 

„Smart Entry & Start“ sistema visoms durelėms 

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis  

Lietaus daviklis 

Spalvotas projekcinis ekranas (Head Up) 

Aklosios zonos monitorius (BSM) 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 

sistema (RTCA) 

PREMIUM (papildanti ACTIVE) 

Šviesiai pilkos arba juodos spalvos odiniai sėdynių apmušalai 

Priekiniai parkavimo jutikliai 

Galiniai parkavimo jutikliai 

Išmanioji parkaviomo sistema (Simple IPA) 

Belaidis mobilaus telefono įkroviklis 

Toyota Touch 2 & Go Plus navigacijos sistema 

JBL Premium garso sistema 

Intelligence Clearance Sonar (ICS) 

 
Pastaba: UAB „Autotoja“ pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2017-12-31. 
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