
    



TOYOTA 

PROACE VERSO 

 

Kainoraštis galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

Kėbulo tipas Variklis Pavarų dėžė Komplektacija Kaina1, Eur 
Pasiūlymo 

kaina1, Eur 

Nauda 

Jums1, Eur 

Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Compact 1.5D (100 AG)p Mechaninė (6 pav.) Combi Professional 24 260,00 21 350,00 2 910,00 216,00 

4 durys 1.5D (120 AG) Mechaninė (6 pav.) Shuttle 27 650,00 24 250,00 3 300,00 246,00 

1 Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ar balto perlamutro dažai. Automobilių kainos pateiktos įskaitant PVM. 

PROACE VERSO PAPILDOMA ĮRANGA 

Metalo blizgesio dažai  490,00 Eur 

PROACE VERSO ORIGINALŪS PRIEDAI 

Tempimo kablys 
Apsauginė bamperio 

plokštelė 

Guminiai kilimėliai 

priekyje 

Galinė parkavimo 

sistema 
Bagažinės kilimėlis Šoniniai pakojai 

Apsauginė plėvelė po 

rankenėlėmis (2 vnt.) 

   

  

      
800,00 € 112,00 € 63,00 € 380,00 € 1060,00 € 840,00 € 30,00 € 

Priedų kainos pateiktos su PVM bei montavimo kaštais. 

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. Pavyzdinės 216,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 21 350,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka 

– 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau – 200,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 1,99 + 3 mėnesių EURIBOR. 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2019-03-31  
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PROACE VERSO (COMPACT) KOMPLEKTACIJA 

COMBI PROFESSIONAL 
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis 

Normalaus dydžio atsarginis ratas  

Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai 

Dieniniai žibintai (lemputės) 

Juodos durelių rankenėlės  

Juodi durelių veidrodėliai  

Juodi priekinis ir galinis buferiai 

Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas  

Juodos šoninės apsauginės juostos 

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 

Vienerios slankiojamosios šoninės durelės 

Dveji slankiojamieji šoniniai langai 

Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)  

180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės 

Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais  

Šildomas galinis langas  

Galinio lango valytuvas  

Uretaninis vairas 

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

 

Salono apšvietimas priekyje (lemputės)  

Plastikinė grindų danga  

Guminiai grindų kilimėliai 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija  

Dvivietis priekinio keleivio suolelis  

Vairuotojo sėdynės porankis  

Trivietis antrosios eilės suolelis  

Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės  

6 vietos 

Mechaninis oro kondicionierius 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)  

Elektra valdomi priekiniai langai 

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Nuotolinis durelių užraktas 

Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis 

galinio vaizdo veidrodėlis  

Radijas / grotuvas  

4 garsiakalbiai 

Aux-in jungtis 

USB jungtis 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas 

Trumpa antena  

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu 

Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 

Du 12 V elektros lizdai priekyje 

12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje  

Daiktadėžė su apšvietimu  

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo 

jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) 

sistemos 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)  

Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

SRS oro saugos pagalvės (4)  

SHUTTLE (papildanti COMBI PROFESSIONAL) 

16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais 

su 215/65 R16 padangomis 

Priekiniai rūko žibintai  

Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai  

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės  

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai  

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai 

Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai  

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos 

Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai 

Triukšmą slopinanti priekinio lango danga  

Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

(lemputės)  

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Lempa krovinių skyriuje  

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės  

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama  

Atskira priekinio keleivio sėdynė  

Priekinio keleivio sėdynės porankis  

Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės  

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės 

sėdynės  

Trivietis trečiosios eilės suolelis  

Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

8 vietos 

Prieblandos jutiklis 

Lietaus jutiklis 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis  

8 garsiakalbiai  

Baltas LCD daugiafunkcis ekranas 

  



 
   



TOYOTA 

PROACE VERSO 

 

Kainoraštis galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

Kėbulo tipas Variklis Pavarų dėžė Komplektacija Kaina1, Eur 
Pasiūlymo 

kaina1, Eur 

Nauda 

Jums1, Eur 

Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Medium 1.5D 120hp Mechaninė (6 pav.) Combi Professional 26 750,00 22 800,00 3 950,00 231,00 

4 durys   Shuttle 29 060,00 24 790,00 4 270,00 251,00 

   Shuttle Comfort 33 110,00 28 230,00 4 880,00 286,00 

 2.0D 150hp Mechaninė (6 pav.) Shuttle 31 020,00 26 450,00 4 570,00 268,00 

   Shuttle Comfort 35 240,00 30 040,00 5 200,00 304,00 

 2.0D 180hp Automatinė (8 pav.) Shuttle 35 220,00 30 030,00 5 190,00 304,00 

   Shuttle Comfort 38 850,00 33 120,00 5 730,00 336,00 

Medium 1.5D (120 AG) Mechaninė (6 pav.) Shuttle 29 760,00 25 370,00 4 390,00 257,00 

5 durys   Family 33 900,00 28 900,00 5 000,00 293,00 

 2.0D (150 AG) Mechaninė (6 pav.) Shuttle 31 720,00 27 050,00 4 670,00 274,00 

   Family 35 860,00 30 570,00 5 290,00 310,00 

   Business 41 340,00 35 250,00 6 090,00 357,00 

   Executive 46 270,00 39 440,00 6 830,00 400,00 

 2.0D (180AG) Automatinė (8 pav.) Shuttle 35 920,00 30 630,00 5 290,00 310,00 

   Family 39 510,00 33 690,00 5 820,00 341,00 

   Business 44 900,00 38 280,00 6 620,00 388,00 

   Executive 49 850,00 42 500,00 7 350,00 431,00 

 

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. Pavyzdinės 231,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 22 800,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 

30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau – 200,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 1,99 + 3 mėnesių EURIBOR.  

 

 



 

PROACE VERSO PAPILDOMA ĮRANGA 
Metalo blizgesio dažai  490,00 Eur 

Extra paketas: Automatinis oro kondicionierius, Oro kondicionierius gale, Ventiliacijos angos gale, Posūkių apšvietimo 

funkcija, Priekinio lango šilumos izoliacija, Galiniai automobilio statymo jutikliai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo 

kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje, Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos statiškos pagalbinės linijos, 12 V 

elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje 

Tik Shuttle 2 050,00 Eur 

Sintetinės odos sėdynių apmušalai Tik Shuttle (9 vietų) 0,00 Eur 

Advanced paketas: Nematomų zonų monitorius (BSM). Dieniniai žibintai (LED), HID priekiniai žibintai , Vairuotojo dėmesio 

išlaikymo sistema, Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema, Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema, Priekinių žibintų valytuvai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo kameros ekrane 

rodomos dinamiškos pagalbinės linijos, Panoraminio vaizdo monitorius, Priekiniai automobilio statymo jutikliai, Galiniai 

automobilio statymo jutikliai 

Tik Shuttle Comfort 2 540,00 Eur 

Navigacijos sistema Tik Family 590,00 Eur 

Technology paketas: Nematomų zonų monitorius (BSM), Dieniniai žibintai (LED), HID priekiniai žibintai , Vairuotojo 

dėmesio išlaikymo sistema, Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema, Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema, Priekinių žibintų valytuvai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo kameros ekrane 

rodomos dinamiškos pagalbinės linijos, Panoraminio vaizdo monitorius, Priekiniai automobilio statymo jutikliai 

Tik Family 2 200,00 Eur 

Travel paketas: Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų, Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema, 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje, Elektra valdomos slankiojamosios durelės, Posūkių apšvietimo funkcija, Toyota 

Skyview® panoraminis stogas 

Tik Family (tik kartu su Navigacijos sistema) 2 250,00 Eur 

Safety paketas: Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, 

Projekcinis ekranas  

Tik Family (kartu su Navigacijos sistema, Technology ir Travel 

paketais) 

890,00 Eur 

Luxury paketas: Elektra valdomos slankiojamosios durelės, Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema, Skyview 

panoraminis stogas, Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC), Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo 

funkcija, Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema , Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA), Pagalbinė kelio 

ženklų atpažinimo sistema (RSA), Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB), Nematomų zonų monitorius (BSM), 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL), Priekiniai automobilio statymo jutikliai, Galiniai automobilio statymo jutikliai, 

Panoraminio vaizdo monitorius, Galinio vaizdo kamera, Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti 

vaizdai, Dinaminės linijos galinio vaizdo kameros ekrane, Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų, Priekiniai 

žibintai su plautuvais 

Tik Business 4 520,00 Eur 

7 vietos Trivietis trečiosios eilės suolelis, 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės, Kietas krovinių 

skyriaus uždangalas  
Tik Executive 210,00 Eur 

Panoraminis stogas Tik Executive 1 110,00 Eur 

 

 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2019-03-31  
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PROACE VERSO (MEDIUM) KOMPLEKTACIJA 

COMBI PROFESSIONAL 
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis 

Normalaus dydžio atsarginis ratas  

Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai 

Dieniniai žibintai (lemputės) 

Juodos durelių rankenėlės  

Juodi durelių veidrodėliai  

Juodi priekinis ir galinis buferiai 

Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas  

Juodos šoninės apsauginės juostos 

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 

Vienerios slankiojamosios šoninės durelės 

Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)  

180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės 

Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais  

Šildomas galinis langas  

Galinio lango valytuvas  

Uretaninis vairas 

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

Salono apšvietimas priekyje (lemputės)  

Plastikinė grindų danga  

Guminiai grindų kilimėliai 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija  

Dvivietis priekinio keleivio suolelis  

Vairuotojo sėdynės porankis  

Trivietis antrosios eilės suolelis  

Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės  

6 vietos 

Mechaninis oro kondicionierius 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)  

Elektra valdomi priekiniai langai 

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Nuotolinis durelių užraktas 

Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio 

vaizdo veidrodėlis  

Radijas / grotuvas  

4 garsiakalbiai 

Aux-in jungtis 

USB jungtis 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas 

Trumpa antena  

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu 

Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 

Du 12 V elektros lizdai priekyje 

12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje  

Daiktadėžė su apšvietimu  

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos 

paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)  

Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

SRS oro saugos pagalvės (4)  

SHUTTLE (papildanti COMBI PROFESSIONAL) 
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 

215/65 R16 padangomis 

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

225/55 R17 padangomis  (tik 180 AG) 

Priekiniai rūko žibintai  

Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai  

Posūkių apšvietimo funkcija  (tik 180 AG) 

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės  

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai  

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai 

Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai  

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos 

Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai 

Dveji fiksuoti šoniniai langai  

Triukšmą slopinanti priekinio lango danga  

Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)  

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Lempa krovinių skyriuje  

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės  

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama  

Atskira priekinio keleivio sėdynė  

Priekinio keleivio sėdynės porankis  (nekomplektuojama 9 vietų 

modeliuose) 

Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės  

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės 

sėdynės  

Trivietis trečiosios eilės suolelis  

Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės 

sėdynės  

8 vietos 

Prieblandos jutiklis 

Lietaus jutiklis 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis  

8 garsiakalbiai  

Baltas LCD daugiafunkcis ekranas 
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SHUTTLE COMFORT (papildanti SHUTTLE) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Chromuota durelių rankenėlių apdaila  

Elektra valdomos slankiojamosios durelės 

Priekinio lango šilumos izoliacija  

Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

Automatinis oro kondicionierius  

Oro kondicionierius gale  

Ventiliacijos angos gale  

Smart Entry & Start sistema  

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

Wi-Fi ryšys 

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Navigacijos sistema 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje  

Toyota Traction Select sistema 

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

FAMILY (papildanti SHUTTLE) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Chromuota durelių rankenėlių apdaila  

Dvejos slankiojamosios šoninės durelės 

Krovinių skyrius su atidaromu langu  

Priekinio lango šilumos izoliacija  

Odinis vairas 

Kiliminė grindų danga  

Kilnojama lempa krovinių skyriuje  

Salono apžiūros veidrodėlis  

Atlenkiami staliukai  

Premium juodos / rudos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis  

Atlošiamos antrosios eilės sėdynės  

Slankiojamos antrosios eilės sėdynės  

Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės  

Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės  

Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės  

Automatinis oro kondicionierius  

Oro kondicionierius gale  

Ventiliacijos angos gale  

Smart Entry & Start sistema  

Galiniai automobilio statymo jutikliai  

Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų 

užuolaidėlės  

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

Wi-Fi ryšys 

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje  (tik 180 AG) 

12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje  

Krovinių tinklelis  

Kietas krovinių skyriaus uždangalas  

Toyota Traction Select sistema 

SRS oro saugos pagalvės (6)  

BUSINESS (papildanti FAMILY) 
HID priekiniai žibintai  

Dieniniai žibintai (LED)  

Odiniai sėdynių apmušalai 

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija  

Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama  

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais 

atlošais  

Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio 

sėdynės  

Priekinės sėdynės su masažo funkcija  

Nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (Webasto)  

9 garsiakalbiai 

Premium erdvinio garso sistema  

Projekcinis ekranas 

EXECUTIVE (papildanti BUSINESS) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Priekinių žibintų valytuvai 

Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo)  

Elektra valdomos slankiojamosios durelės 

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)  

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED)  

Salono apšvietimas priekyje (LED)  

Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED)  

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED)  

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED)  

Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams  

„Kapitono“ sėdynės antrojoje eilėje (2)  

Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės  

„Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2)  

Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

6 vietos 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema  

Priekiniai automobilio statymo jutikliai  

Galinio vaizdo kamera  

Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema  

Balso atpažinimo funkcija  

Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros 

užfiksuoti vaizdai  

Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės 

linijos  

Panoraminio vaizdo monitorius  

Toyota Safety Sense saugos įranga: 

• Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija  

• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema 

• Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema  

Nematomų zonų monitorius (BSM) 

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

Signalizacijos sistema 
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TOYOTA 

PROACE VERSO 

 

Kainoraštis galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

Kėbulo tipas Variklis Pavarų dėžė Komplektacija Kaina1, Eur 
Pasiūlymo 

kaina1, Eur 

Nauda 

Jums1, Eur 

Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Long 1.5D 120hp Mechaninė (6 pav.) Combi Professional 27 820,00 23 700,00 4 120,00 240,00 

4 durys   Shuttle 29 940,00 25 530,00 4 410,00 259,00 

   Shuttle Comfort 33 990,00 28 980,00 5 010,00 294,00 

 2.0D 150hp Mechaninė (6 pav.) Shuttle 31 900,00 27 200,00 4 700,00 276,00 

   Shuttle Comfort 36 120,00 30 790,00 5 330,00 312,00 

 2.0D 180hp Automatinė (8 pav.) Shuttle 36 100,00 30 770,00 5 330,00 312,00 

   Shuttle Comfort 39 730,00 33 870,00 5 860,00 343,00 

Long 1.5D (120 AG) Mechaninė (6 pav.) Shuttle 30 640,00 26 120,00 4 520,00 265,00 

5 durys   Family 34 780,00 29 650,00 5 130,00 301,00 

 2.0D (150 AG) Mechaninė (6 pav.) Shuttle 32 600,00 27 790,00 4 810,00 282,00 

   Family 36 730,00 31 320,00 5 410,00 317,00 

   Business 42 200,00 35 980,00 6 220,00 365,00 

   Executive 47 340,00 40 360,00 6 980,00 409,00 

 2.0D (180AG) Automatinė (8 pav.) Shuttle 36 800,00 31 370,00 5 430,00 318,00 

   Family 40 390,00 34 430,00 5 960,00 349,00 

   Business 45 760,00 39 010,00 6 750,00 395,00 

   Executive 50 720,00 43 240,00 7 480,00 438,00 

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. Pavyzdinės 240,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 23 700,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 

30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau – 200,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 1,99 + 3 mėnesių EURIBOR.  

 

 



 

PROACE VERSO PAPILDOMA ĮRANGA 
Metalo blizgesio dažai  490,00 Eur 

Extra paketas: Automatinis oro kondicionierius, Oro kondicionierius gale, Ventiliacijos angos gale, Posūkių apšvietimo 

funkcija, Priekinio lango šilumos izoliacija, Galiniai automobilio statymo jutikliai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo 

kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje, Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos statiškos pagalbinės linijos, 12 V 

elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje 

Tik Shuttle 2 050,00 Eur 

Sintetinės odos sėdynių apmušalai Tik Shuttle (9 vietų) 0,00 Eur 

Advanced paketas: Nematomų zonų monitorius (BSM). Dieniniai žibintai (LED), HID priekiniai žibintai , Vairuotojo dėmesio 

išlaikymo sistema, Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema, Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema, Priekinių žibintų valytuvai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo kameros ekrane 

rodomos dinamiškos pagalbinės linijos, Panoraminio vaizdo monitorius, Priekiniai automobilio statymo jutikliai, Galiniai 

automobilio statymo jutikliai 

Tik Shuttle Comfort 2 540,00 Eur 

Navigacijos sistema Tik Family 590,00 Eur 

Technology paketas: Nematomų zonų monitorius (BSM), Dieniniai žibintai (LED), HID priekiniai žibintai , Vairuotojo 

dėmesio išlaikymo sistema, Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema, Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema, Priekinių žibintų valytuvai, Galinio vaizdo kamera, Galinio vaizdo kameros ekrane 

rodomos dinamiškos pagalbinės linijos, Panoraminio vaizdo monitorius, Priekiniai automobilio statymo jutikliai 

Tik Family 2 200,00 Eur 

Travel paketas: Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų, Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema, 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje, Elektra valdomos slankiojamosios durelės, Posūkių apšvietimo funkcija, Toyota 

Skyview® panoraminis stogas 

Tik Family (tik kartu su Navigacijos sistema) 2 250,00 Eur 

Safety paketas: Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, 

Projekcinis ekranas  

Tik Family (kartu su Navigacijos sistema, Technology ir Travel 

paketais) 

890,00 Eur 

Luxury paketas: Elektra valdomos slankiojamosios durelės, Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema, Skyview 

panoraminis stogas, Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC), Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo 

funkcija, Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema , Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA), Pagalbinė kelio 

ženklų atpažinimo sistema (RSA), Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB), Nematomų zonų monitorius (BSM), 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL), Priekiniai automobilio statymo jutikliai, Galiniai automobilio statymo jutikliai, 

Panoraminio vaizdo monitorius, Galinio vaizdo kamera, Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti 

vaizdai, Dinaminės linijos galinio vaizdo kameros ekrane, Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų, Priekiniai 

žibintai su plautuvais 

Tik Business 4 520,00 Eur 

7 vietos Trivietis trečiosios eilės suolelis, 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės, Kietas krovinių 

skyriaus uždangalas  
Tik Executive 210,00 Eur 

Panoraminis stogas Tik Executive 1 110,00 Eur 

 

 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2019-03-31  
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PROACE VERSO (LONG) KOMPLEKTACIJA 

COMBI PROFESSIONAL 
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis 

Normalaus dydžio atsarginis ratas  

Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai 

Dieniniai žibintai (lemputės) 

Juodos durelių rankenėlės  

Juodi durelių veidrodėliai  

Juodi priekinis ir galinis buferiai 

Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas  

Juodos šoninės apsauginės juostos 

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 

Vienerios slankiojamosios šoninės durelės 

Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)  

180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės 

Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais  

Šildomas galinis langas  

Galinio lango valytuvas  

Uretaninis vairas 

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)  

Salono apšvietimas priekyje (lemputės)  

Plastikinė grindų danga  

Guminiai grindų kilimėliai 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija  

Dvivietis priekinio keleivio suolelis  

Vairuotojo sėdynės porankis  

Trivietis antrosios eilės suolelis  

Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės  

6 vietos 

Mechaninis oro kondicionierius 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)  

Elektra valdomi priekiniai langai 

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Nuotolinis durelių užraktas 

Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio 

vaizdo veidrodėlis  

Radijas / grotuvas  

4 garsiakalbiai 

Aux-in jungtis 

USB jungtis 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas 

Trumpa antena  

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu 

Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 

Du 12 V elektros lizdai priekyje 

12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje  

Daiktadėžė su apšvietimu  

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos 

paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)  

Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

SRS oro saugos pagalvės (4)  

SHUTTLE (papildanti COMBI PROFESSIONAL) 
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 

215/65 R16 padangomis 

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

225/55 R17 padangomis (tik 180 AG) 

Priekiniai rūko žibintai  

Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai  

Posūkių apšvietimo funkcija (tik 180 AG) 

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės  

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai  

Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo spalvos galinis 

buferiai (tik Long modelių) 

Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai  

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos 

Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai 

Dveji fiksuoti šoniniai langai  

Triukšmą slopinanti priekinio lango danga  

Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)  

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)  

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

Lempa krovinių skyriuje  

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės  

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama  

Atskira priekinio keleivio sėdynė  

Priekinio keleivio sėdynės porankis (nekomplektuojama 9 vietų 

modeliuose) 

Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės  

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės 

sėdynės  

Trivietis trečiosios eilės suolelis  

Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės 

sėdynės  

8 vietos 

Prieblandos jutiklis 

Lietaus jutiklis 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis  

8 garsiakalbiai  

Baltas LCD daugiafunkcis ekranas 
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SHUTTLE COMFORT (papildanti SHUTTLE) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Chromuota durelių rankenėlių apdaila  

Elektra valdomos slankiojamosios durelės 

Priekinio lango šilumos izoliacija  

Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

Automatinis oro kondicionierius  

Oro kondicionierius gale  

Ventiliacijos angos gale  

Smart Entry & Start sistema  

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

Wi-Fi ryšys 

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Navigacijos sistema 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje  

Toyota Traction Select sistema 

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

FAMILY (papildanti SHUTTLE) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Chromuota durelių rankenėlių apdaila  

Dvejos slankiojamosios šoninės durelės 

Krovinių skyrius su atidaromu langu  

Priekinio lango šilumos izoliacija  

Odinis vairas 

Kiliminė grindų danga  

Kilnojama lempa krovinių skyriuje  

Salono apžiūros veidrodėlis  

Atlenkiami staliukai  

Premium juodos / rudos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis  

Atlošiamos antrosios eilės sėdynės  

Slankiojamos antrosios eilės sėdynės  

Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės  

Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės  

Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės  

Automatinis oro kondicionierius  

Oro kondicionierius gale  

Ventiliacijos angos gale  

Smart Entry & Start sistema  

Galiniai automobilio statymo jutikliai  

Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų 

užuolaidėlės  

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

Wi-Fi ryšys 

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje (tik 180 AG) 

12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje  

Krovinių tinklelis  

Kietas krovinių skyriaus uždangalas  

Toyota Traction Select sistema 

SRS oro saugos pagalvės (6)  

BUSINESS (papildanti FAMILY) 
HID priekiniai žibintai  

Dieniniai žibintai (LED)  

Odiniai sėdynių apmušalai 

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija 

Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama  

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais 

atlošais  

Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio 

sėdynės  

Priekinės sėdynės su masažo funkcija  

Nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (Webasto)  

9 garsiakalbiai 

Premium erdvinio garso sistema  

Projekcinis ekranas 

EXECUTIVE (papildanti BUSINESS) 
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 

215/60 R17 padangomis 

Priekinių žibintų valytuvai 

Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo)  

Elektra valdomos slankiojamosios durelės 

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)  

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED)  

Salono apšvietimas priekyje (LED)  

Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED)  

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED)  

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED)  

Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams  

„Kapitono“ sėdynės antrojoje eilėje (2)  

Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės  

„Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2)  

Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės  

6 vietos 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema  

Priekiniai automobilio statymo jutikliai  

Galinio vaizdo kamera  

Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema  

Balso atpažinimo funkcija  

Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros 

užfiksuoti vaizdai  

Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės 

linijos  

Panoraminio vaizdo monitorius  

Toyota Safety Sense saugos įranga: 

• Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija  

• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema 

• Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema  

Nematomų zonų monitorius (BSM) 

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  

Signalizacijos sistema 

 


