
   



TOYOTA 

HILUX MY18 

 

Kainoraštis galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

Degalai, Variklis Modelis Kėbulo tipas Transmisija Komplektacija Kaina1, Eur 
Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Toyota Safety 

Sence 

Dyzelinas Hilux DoubleCab Mechaninė (4x4) Standard 30 050,00 295,00 ✓  

2.4 D-4D (150 AG)    Active 33 350,00 327,00 ✓  

    Legend 34 550,00 339,00 ✓  

   Automatinė  (4x4) Active 34 850,00 342,00 ✓  

    Legend 36 150,00 355,00 ✓  

    Anniversary Edition 38 650,00 379,00 ✓  

 Hilux ExtraCab Mechaninė (4x2) DLX+ 29 350,00 288,00 -  

 Heavy Duty   SR 32 550,00 320,00 -  

  DoubleCab Mechaninė (4x4) DLX 29 350,00 288,00 -  

    DLX+ 30 150,00 296,00 -  

    SR 33 350,00 327,00 -  

   Automatinė (4x4) SR 34 850,00 342,00 -  

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 295,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 30 050,00 Eur; 

sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 200,00 Eur; nuomos mokesčiui 

taikoma palūkanų norma 1,99 + 3 mėnesių EURIBOR.  

 

 



HILUX PAPILDOMA ĮRANGA 

Metalo blizgesio dažai  580,00 Eur 

Perlamutriniai dažai  870,00 Eur 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema Tik Active, Legend, Anniversary Edition, SR 690,00 Eur 

Juodos šoninės pakopos Tik Active, Legend, Anniversary Edition 210,00 Eur 

Juodos spalvos odinės sėdynės ir odinė atrama rankai Tik Double Cab Active, Legend, SR 1 650,00 Eur 

Raudonos / juodos spalvos odinės sėdynės ir odinė atrama rankai Tik Double Cab Active, Legend, SR 1 650,00 Eur 

Pilkos / juodos spalvos odinės sėdynės ir odinė atrama rankai Tik Double Cab Active, Legend, SR 1 650,00 Eur 

Dramblio kaulo / juodos spalvos odinės sėdynės ir odinė atrama rankai Tik Double Cab Active, Legend, SR 1 650,00 Eur 

Juodos spalvos Double Cab odiniai apmušalai Tik Double Cab Standard, DLX, DLX+ 1 490,00 Eur 

Hardtop komplektas Tik Double Cab Active, Legend, Anniversary 

Edition, SR 

2 100,00 Eur 

Invincible paketas Tik Legend, Anniversary Edition 1 450,00 Eur 

Invincible paketas su kėbulo spalvos tvirtu uždangalu Tik Legend, Anniversary Edition 2 780,00 Eur 

 

HILUX ORIGINALŪS PRIEDAI 
Krovininės dalies 

uždengimas 

Krovininės dalies 

plastikinis įdėklas 

Krovininės dalies 

gaubtas 

Galinė parkavimo 

sistema 
Šoniniai pakojai 

Vėjo kreiptuvas 

variklio dangčiui 

Apsauginė plėvelė po 

rankenėlėmis (2 vnt.) 

           
1130,00 € 340,00 € 2740,00 € 330,00 € 1060,00 € 160,00 € 25,00 € 

Priedų kainos pateiktos su PVM bei montavimo kaštais. 

 

 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2019-03-31

 

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas, Lietuva 

T +370 37 408034, F + 370 37 312779, info@autotoja.lt, 

www.autotoja.lt  
 

mailto:info@autotoja.lt


HILUX KOMPLEKTACIJOS 

STANDARD ACTIVE (papildanti STANDARD) 
17 colių juodi plieniniai ratlankiai su 265/65 R17 

padangomis 

Universalios (All Terrain) padangos 

Juodas priekinis buferis 

Juodas galinis buferis 

Juodos priekinės grotelės 

Elektra reguliuojami ir šildomi juodi durelių 

veidrodėliai 

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio 

signalais 

Juodos durelių rankenėlės 

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai 

Apsauginis lango rėmas 

Laminuotas priekinis stiklas 

Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Priekiniai halogeniniai žibintai su dienos 

šviesomis 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Mechaninis oro kondicionierius 

Žiedadulkių oro filtras 

Priekinė vėsinama dėtuvė 

Vienas 12 V elektros lizdas 

Rankiniu būdu valdomas vidinis galinio vaizdo 

veidrodėlis 

Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgęstančiais 

priekiniais žibintais 

Uretaninis vairas su sidabro spalvos intarpais 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir 

posvyrio kampo vairas 

Centrinė salono lemputė 

Skaitymo lemputė salono priekyje 

Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir 

priekinio keleivio 

Nuotolinis durelių užraktas su sulenkiamu 

rakteliu 

Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 

Konsolės dėtuvė su dangčiu 

Rakinama priekinė daiktadėžė 

ECO indikatorius 

ECO važiavimo režimo jungiklis ant centrinės 

konsolės 

Power režimo pasirinkimo jungiklis ant centrinės 

konsolės 

Šildymo sistema su termistoriumi su teigiamos 

temperatūros koeficientu ir klampiuoju šildytuvu 

Radijas/CD grotuvas su 4 garsiakalbiais 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Monochrominis LCD daugiafunkcis ekranas 

Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo 

Pagrindinės priekinės sėdynės 

Mechaniniu būdu slankiojama vairuotojo sėdynė  

Vairuotojo sėdynė su mechaniniu būdu 

reguliuojamu atlošu  

Šildomos priekinės sėdynės 

Atverčiama galinė sėdynė 

ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema 

Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Imobilizatorius 

Aštuonios SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo, 

kelių, priekinio keleivio, šoninės priekyje, 

užuolaidinė oro saugos pagalvė (CSA) ir nuo 

palindimo po saugos diržu apsauganti oro saugos 

pagalvė 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), 

pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos 

siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos 

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC) 

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės 

automatinis jungiklis 

Toyota Safety Sense įranga: 

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo 

funkcija 

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo 

sistema 

Pagalbinė kėbulo svyravimo valdymo sistema 

4WD sistemos jungiklis 

Galinio diferencialo blokatorius 

Automatiškai išjungiamas diferencialas (ADD)   

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 

padangomis 

Kėbulo spalvos priekinis buferis 

Chromu dengtas galinis buferis 

Priekinės grotelės su chromuota juostele 

Elektra reguliuojami, nulenkiami ir šildomi 

chromuoti durelių veidrodėliai 

Chromuotos durelių rankenėlės 

Laminuotas priekinis stiklas su viršutinės dalies 

uždanga 

Tamsinti stiklai 

Priekiniai rūko žibintai 

Priekiniai žibintai su plautuvais 

Galinio vaizdo kamera 

Automatinis oro kondicionierius 

Du 12 V elektros lizdai 

220 V elektros lizdas priekyje 

 

Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis 

Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir 

priekinio keleivio (su veidrodėliu ir lempute) 

Konsolės dėtuvė su tekstiliniu dangčiu ir sidabro 

spalvos apdaila 

Aux-in lizdas ir USB jungtis 

Toyota Touch 2 sistema su 7 colių ekranu 

Radijas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais 

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Priekinės sportinės sėdynės su vertikalios padėties 

reguliavimo funkcija (vairuotojo sėdynės) 

Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio 

reguliavimo funkcija 

60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su 

atvertimo funkcija 

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 

LEGEND (papildanti ACTIVE)  
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/60 R18 

padangomis 

Asfaltuotiems keliams skirtos (Highway Terrain) 

padangos 

Durų apvadas su chromuota juostele 

Visi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo 

funkcija 

LED priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis 

ANNIVERSARY EDITION (papildanti LEGEND) 

Sidabro spalvos priekinė apatinė apsauga 

Juodos priekinės grotelės su chromo apvadu 

Juoda stogo apdaila 

Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė 

Elektra valdoma slankiojama vairuotojo sėdynė  

Juodi perforuotos odos sėdynių apmušalai 



HILUX HEAVY DUTY KOMPLEKTACIJOS 

DLX DLX+ (papildanti DLX) 
17 colių juodi plieniniai ratlankiai su 265/65 

R17 padangomis 

Universalios (All Terrain) padangos 

Juodas priekinis buferis 

Juodas galinis buferis 

Juodos priekinės grotelės 

Rankiniu būdu valdomi juodi durelių 

veidrodėliai 

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio 

signalais 

Juodos durelių rankenėlės 

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai 

Apsauginis lango rėmas 

Laminuotas priekinis stiklas 

Rankiniu būdu valdomi langai 

Priekiniai halogeniniai žibintai su dienos 

šviesomis 

Mechaninis oro kondicionierius 

Žiedadulkių oro filtras 

Vienas 12 V elektros lizdas 

Rankiniu būdu valdomas vidinis galinio vaizdo 

veidrodėlis 

Prieblandos jutiklis su laipsniškai 

užgęstančiais priekiniais žibintais 

Uretaninis vairas su sidabro spalvos intarpais 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir 

posvyrio kampo vairas 

Centrinė salono lemputė 

Skaitymo lemputė salono priekyje 

Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir 

priekinio keleivio 

Mechaninis durelių užraktas su mechaniniu 

raktu 

Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 

Konsolės dėtuvė su dangčiu 

Rakinama priekinė daiktadėžė 

ECO indikatorius 

ECO važiavimo režimo jungiklis ant centrinės 

konsolės 

Power režimo pasirinkimo jungiklis ant 

centrinės konsolės 

Šildymo sistema su termistoriumi su teigiamos 

temperatūros koeficientu ir klampiuoju 

šildytuvu 

Radijas/CD grotuvas su 4 garsiakalbiais 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Monochrominis LCD daugiafunkcis ekranas 

Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo 

Pagrindinės priekinės sėdynės 

Mechaniniu būdu slankiojama vairuotojo 

sėdynė  

Vairuotojo sėdynė su mechaniniu būdu 

reguliuojamu atlošu  

Extra-cab galinė sėdynė dviems keleiviams 

(Tik Extra Cab) 

Atverčiama galinė sėdynė (Tik Double Cab) 

ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema (Tik Double 

Cab) 

Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Imobilizatorius 

Aštuonios SRS oro saugos pagalvės: 

vairuotojo, kelių, priekinio keleivio, šoninės 

priekyje, užuolaidinė oro saugos pagalvė (CSA) 

ir nuo palindimo po saugos diržu apsauganti 

oro saugos pagalvė 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), 

pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos 

siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos 

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC) 

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės 

automatinis jungiklis 

Tvirta pakaba „Heavy Duty“ 

Pagalbinė kėbulo svyravimo valdymo sistema 

4WD sistemos jungiklis (Tik Double Cab) 

Galinio diferencialo blokatorius (Tik Double 

Cab) 

Automatiškai išjungiamas diferencialas (ADD)  

(Tik Double Cab) 

Elektra reguliuojami ir šildomi juodi durelių 

veidrodėliai 

Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija 

Priekinė vėsinama dėtuvė 

Nuotolinis durelių užraktas su sulenkiamu 

rakteliu 

Šildomos priekinės sėdynės 

SR (papildanti DLX+)  
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 

R17 padangomis 

Kėbulo spalvos priekinis buferis 

Chromu dengtas galinis buferis 

Priekinės grotelės su chromuota juostele 

Elektra reguliuojami, nulenkiami ir šildomi 

chromuoti durelių veidrodėliai 

Chromuotos durelių rankenėlės 

Laminuotas priekinis stiklas su viršutinės 

dalies uždanga 

Tamsinti stiklai 

Priekiniai rūko žibintai 

Priekiniai žibintai su plautuvais 

Galinio vaizdo kamera 

Pastovaus greičio palaikymo sistema 

Automatinis oro kondicionierius 

Du 12 V elektros lizdai 

220 V elektros lizdas priekyje 

Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtelės 

antgalis 

Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir 

priekinio keleivio (su veidrodėliu ir lempute) 

Konsolės dėtuvė su tekstiliniu dangčiu ir 

sidabro spalvos apdaila 

Aux-in lizdas ir USB jungtis 

Toyota Touch 2 sistema su 7 colių ekranu 

Radijas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais 

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Priekinės sportinės sėdynės su vertikalios 

padėties reguliavimo funkcija (vairuotojo 

sėdynės) 

Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio 

reguliavimo funkcija 

60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su 

atvertimo funkcija 

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) 
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HILUX TECHNINIAI DUOMENYS 
 
 ExtraCab (2WD) ExtraCab (4WD) DoubleCab (4WD M/T) DoubleCab (4WD A/T) 

Variklis         

Darbinis tūris, cm³ 2393 2393 2393 2393 

Degalų rūšis Dyzelinas Dyzelinas Dyzelinas Dyzelinas 

Maksimali galia, kW (AG)/aps./min 110 (150)/3400 110 (150)/3400 110 (150)/3400 110 (150)/3400 

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min 400/1600-2000 400/1600-2000 400/1600-2000 400/1600-2000 

     

Degalų sąnaudos     

Vidutinės, l/100km 6,8 7,0 7,0 7,8 

Užmiestyje, l/100km 6,1 6,3 6,3 6,7 

Mieste, l/100km 7,9 8,2 8,2 9,5 

Vidutinė CO2 emisija, g/km 177 185 185 204 

      

Savybės     

Maksimalus greitis, km/h 170 170 170 170 

Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s 13,2 13,2 13,2 12,8 

Prošvaisa, mm 228 228 227 227 

Vilkties svoris/be stabdžių, kg 3000/750 3200/750 3200/750 3200/750 

      

Kėbulas     

Gabaritai (ilgis, plotis, aukštis), mm 5330 x 1855 x 1810 5330 x 1855 x 1815 

Sėdimų vietų skaičius 4 4 5 5 
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