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TOYOTA PRIUS+ 
Pirmasis Europoje septynvietis hibridas 

   

 

 

 

Kainoraštis galioja nuo 2017 m. gruodžio 1 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 Advanced 34 700,00 31 900,00 2 800,00 305,00 

 136 AG  Advanced Plus 36 170,00 33 250,00 2 920,00 318,00 

   Premium 38 130,00 35 050,00 3 080,00 335,00 

 

PRIUS+ GAMYKLINĖS PARINKTYS 

Metalo blizgesio dažai  460,00 Eur 

Balto perlamutro dažai  690,00 Eur 

 

 

1 Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ar balto perlamutro  dažai.  Automobilių kainos pateiktos įskaitant PVM. 
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 305,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą 

įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 31 900,00 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.  
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PRIUS+  ORIGINALŪS PRIEDAI 

Bagažinės įklotas Purvasaugių komplektas Priekinė parkavimo sistema Stogo bagažinės skersiniai Apsauginė buferio plėvelė Bagažinės durelių apdaila Tekstilės kilimėliai 

       

71,00 Eur 150,00 Eur 434,00 Eur 323,00 Eur 73,00 Eur 341,00 Eur 88,00 Eur 
Pastaba: Priedų kainos pateiktos su PVM bei montavimo kaštais. 

PRIUS+ KOMPLEKTACIJOS 

ADVANCED 
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis 

Padangos remonto komplektas 

Padangų slėgio kontrolės sistema 

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių veidrodėliai su 

integruotais posūkio signalais 

LED priekiniai žibintai su automatine reguliavimo funkcija 

LED dieniniai žibintai 

Priekiniai rūko žibintai 

Lietaus jutiklis 

Prieblandos jutiklis 

Tamsinti stiklai 

Galinio vaizdo kamera 

Automatinis oro kondicionierius 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) 

Odinis vairas 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas 

Elektrinis vairo stiprintuvas 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 

Galinio lango užuolaidos 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

Elektra valdomi langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija 

Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo 

Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės) 

Elektros lizdai 

Priekinių sėdynių porankis 

Apšvietimas kojų nišoje 

Priekinė skaitymo lemputė 

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu 

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Radijas / CD grotuvas, atpažįstantis MP3 ir WMA formatus 

Papildoma ir USB jungtys 

6 garsiakalbiai 

Toyota Touch 2 

4,2 colio TFT daugiafunkcis ekranas 

Garso sistemos valdikliai ant vairo 

Telefono jungiklis ant vairo 

Balso atpažinimo funkcijos jungiklis ant vairo 

Oro kondicionieriaus jungiklis ant vairo 

Touch Tracer ekranas 

Skaitmeninė radijo antena (DAB) 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Galinio vaizdo kamera 

Skaitmeninių matuoklių apšvietimo sistema 

Daugiafunkcis ekranas 

Ekologiško važiavimo indikatorius 

Hibridinės sistemos indikatorius 

Šildomos priekinės sėdynės 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija 

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama 

Slankiojamosios priekinės sėdynės 

Atlošiamosios priekinės sėdynės 

Atskiros galinės sėdynės 

Slankiojamosios antros eilės sėdynės 

Atlošiamosios antros eilės sėdynės 

Atlošiamosios trečios eilės sėdynės 

Sėdynės su daline dirbtinės odos apdaila 

Dviejų skyrelių priekinė daiktadėžė su lempute 

Puodelių laikikliai 

Dėtuvė po bagažinės grindimis 

Kišenės sėdynių atlošuose 

Sutraukiamasis bagažinės uždangalas 

Akinių laikiklis 

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 stabdymo žibintai 

Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS) 

Toyota Safety Sense: 

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija 

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo 

pakoregavimo funkcija 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

SRS priekinės oro saugos pagalvės 

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje 

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės per visą salono ilgį 

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė 

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis 

Saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais 

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema 

Sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (WIL) 

ADVANCED PLUS (papildanti ADVANCED) 
17 colių lengvo lydinio ratlankiai su 215/50R17 padangomis Panoraminis stogas  

PREMIUM (papildanti ADVANCED PLUS) 

Išmanioji automobilio statymo sistema (IPA) 

Hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai 

JBL Premium Sound garso sistema su 8 garsiakalbiais 

Navigacijos sistema Toyota Touch 2 with Go 

Dinaminės linijos galinio vaizdo ekrane 

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė 

Dirbtinės odos sėdynės 

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

 
 

     


