
* Mėnesinė žieminių ratų komplekto įmoka galioja tik įsigyjant juos kartu su nauju automobiliu. 
Žieminių ratų komplekte, skirtame PROACE CITY modeliams, nėra padangų slėgio jutiklių. Rekomenduojama mažmeninės prekybos kaina. Norėdami gauti konkretų pasiūlymą, kreipkitės į oficialią 
Toyota atstovybę. Padangų keitimo mokestis nėra įskaičiuotas į žieminių ratų komplekto kainą. Toyota lizingo paslaugos teikėjai yra: UAB Luminor lizingas, UAB Swedbank lizingas ir SIA UniCredit 
Leasing Estijos filialas. Pavyzdinę skaičiuoklę pateikė UAB Swedbank lizingas . Jei reikia, pasitarkite su banko darbuotoju. Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys: 
Prielaidos: kliento pasirinkto automobilio kaina – 19 250,00 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., kliento mokamas avansas – 15 proc., finansuojama suma – 16 362,50 Eur, neišpirkta turto vertė sutarties 
termino pabaigoje – 5 775,00 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 2,29 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,29 proc.), sutarties mokestis – 192,50 Eur (mėnesio 
įmokos dydis – 201,63 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank”, AB ir mokėti banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per 
mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį „Swedbank lizingui“ priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros 
vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 2,763 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 17 873,50 Eur. Bendros vartojimo kredito 
kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad sutartis galios iki numatyto sutarties termino pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta 
sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, kliento mokėtinų mokesčių dydis 
ir kitos išlaidos išliks tokios pat, kaip ir sutarties sudarymo metu, ir bus toliau taikomos iki sutarties pabaigos. Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką: Netinkamas finansinių įsipareigojimų 
vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite 
prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra Swedbank lizingas, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą - toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus 
paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis. Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31. Toyota žieminių ratų komplekto pasiūlymas galioja iki šio 
komplekto žieminių padangų ar lengvojo lydinio ratlankių išpardavimo.

16” PROACE CITY VERSO
2019/10–

Mėnesinė įmoka yra nuo 7 €*

KOMPLEKTO 
APRAŠYMAS Į KOMPLEKTĄ ĮEINA

LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIŲ IR 
PADANGŲ DYDŽIAI

RIEDĖJIMO 
PASIPRIEŠINIMAS

SUKIBIMAS SU 
ŠLAPIA KELIO 

DANGA

TRIUKŠMO  
LYGIS  
(DB)

REKOMENDUOJAMA 
MAŽMENINĖ 

KAINA SU PVM

MĖNESINĖ 
ĮMOKA

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
F F 2 (72 dB) 859 € 9 €

BRIDGESTONE BLIZZAK ICE

Dygliuota 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
– – – 847 € 9 €

BRIDGESTONE NORANZA 001

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
C E 1 (66 dB) 787 € 8 €

GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2

Dygliuota 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
– – – 787 € 8 €

GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
C E 2 (71 dB) 859 € 9 €

CONTINENTAL VikingContact 7

Dygliuota 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
– – – 901 € 9 €

CONTINENTAL IceContact 3

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
C F 2 (72 dB) 708 € 7 €

HANKOOK Winter i*cept IZ2 W616

Dygliuota 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
– – – 738 € 8 €

HANKOOK Winter i*Pike RS2 W429

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
E F 1 (68 dB) 641 € 7 €

NEXEN WINGUARD ICE PLUS

Dygliuota 
padanga

16" BLACK STEEL WINTER RIM 710 kg 108x47x5

205/60R16 96T
– – – 666 € 7 €

NEXEN WINGUARD Winspike 3



* Mėnesinė žieminių ratų komplekto įmoka galioja tik įsigyjant juos kartu su nauju automobiliu. 
Žieminių ratų komplekte, skirtame PROACE CITY modeliams, nėra padangų slėgio jutiklių. Rekomenduojama mažmeninės prekybos kaina. Norėdami gauti konkretų pasiūlymą, kreipkitės į oficialią 
Toyota atstovybę. Padangų keitimo mokestis nėra įskaičiuotas į žieminių ratų komplekto kainą. Toyota lizingo paslaugos teikėjai yra: UAB Luminor lizingas, UAB Swedbank lizingas ir SIA UniCredit 
Leasing Estijos filialas. Pavyzdinę skaičiuoklę pateikė UAB Swedbank lizingas . Jei reikia, pasitarkite su banko darbuotoju. Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys: 
Prielaidos: kliento pasirinkto automobilio kaina – 19 250,00 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., kliento mokamas avansas – 15 proc., finansuojama suma – 16 362,50 Eur, neišpirkta turto vertė sutarties 
termino pabaigoje – 5 775,00 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 2,29 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,29 proc.), sutarties mokestis – 192,50 Eur (mėnesio 
įmokos dydis – 201,63 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank”, AB ir mokėti banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per 
mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį „Swedbank lizingui“ priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros 
vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 2,763 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 17 873,50 Eur. Bendros vartojimo kredito 
kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad sutartis galios iki numatyto sutarties termino pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta 
sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, kliento mokėtinų mokesčių dydis 
ir kitos išlaidos išliks tokios pat, kaip ir sutarties sudarymo metu, ir bus toliau taikomos iki sutarties pabaigos. Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką: Netinkamas finansinių įsipareigojimų 
vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite 
prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra Swedbank lizingas, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą - toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus 
paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis. Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31. Toyota žieminių ratų komplekto pasiūlymas galioja iki šio 
komplekto žieminių padangų ar lengvojo lydinio ratlankių išpardavimo.

16” PROACE CITY VERSO
2019/10–

Mėnesinė įmoka yra nuo 11 €*

KOMPLEKTO 
APRAŠYMAS Į KOMPLEKTĄ ĮEINA

LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIŲ IR 
PADANGŲ DYDŽIAI

RIEDĖJIMO 
PASIPRIEŠINIMAS

SUKIBIMAS SU 
ŠLAPIA KELIO 

DANGA

TRIUKŠMO  
LYGIS  
(DB)

REKOMENDUOJAMA 
MAŽMENINĖ 

KAINA SU PVM

MĖNESINĖ 
ĮMOKA

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
F F 2 (72 dB) 1 295 € 13 €BRIDGESTONE BLIZZAK ICE

16" CENTRE CAP

Dygliuota 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
– – – 1 283 € 13 €BRIDGESTONE NORANZA 001

16" CENTRE CAP

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
C E 1 (66 dB) 1 222 € 13 €GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2

16" CENTRE CAP

Dygliuota 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
– – – 1 222 € 13 €GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC

16" CENTRE CAP

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
C E 2 (71 dB) 1 295 € 13 €CONTINENTAL VikingContact 7

16" CENTRE CAP

Dygliuota 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
– – – 1 337 € 14 €CONTINENTAL IceContact 3

16" CENTRE CAP

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
C F 2 (72 dB) 1 143 € 12 €HANKOOK Winter i*cept IZ2 W616

16" CENTRE CAP

Dygliuota 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
– – – 1 174 € 12 €HANKOOK Winter i*Pike RS2 W429

16" CENTRE CAP

Nordic minkšto 
gumos mišinio 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
E F 1 (68 dB) 1 077 € 11 €NEXEN WINGUARD ICE PLUS

16" CENTRE CAP

Dygliuota 
padanga

16" ALLOY WHEEL
108x47x5

205/60R16 96T
– – – 1 101 € 11 €NEXEN WINGUARD Winspike 3

16" CENTRE CAP


