
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

TOYOTA YARIS MY20  



Toyota YARIS MY20 
Pajuskite Yaris energiją    

Kainoraštis galioja nuo 2020 m. liepos 1 d. 

 

Degalai Variklis Pavarų dėžė 
CO2, g/km 

NEDC (WLTP) 
Komplektacija Kaina1, Eur 

Pasiūlymo 

kaina1, Eur 

Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Benzinas 1.5 VVTI 
Mechaninė (6 

pav.) 
116 (136)  Active 14 590 12 300 126 

 112AG Automatinė  112 (135)  Active 15 900 13 450 138 

  (CVT)  Active Plus Y20 17 740 14 990 154 

   113 (139)  Luxury 19 830 17 850 184 

Benzinas / Elektra 1.5 Hybrid Automatinė  84 (108)  Standard 17 100 15 800 154 

 101 AG (CVT)  Active 18 070 16 700 163 

    Active Plus Y20 19 600 18 100 177 

   87 (112)  GR Sport 20 880 19 290 188 

   91(112)  Luxury 21 280 19 660 192 

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

2 Šis preliminarus 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 126,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 12 300,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; 

likutinė vertė – 30%; laikotarpis (hibridiniams modeliams 32%) – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau 250,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,29 

+ 3 mėnesių EURIBOR.  
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YARIS PAPILDOMA ĮRANGA 

Raudonos spalvos dažai (3P0)  160 Eur 

Metalo blizgesio dažai  390 Eur 

Perlamutriniai dažai  590 Eur 

Pastovaus greičio palaikymo sistema Tik Active 190 Eur 

Bi-Tone išorės dažymas Tik Hybrid Active Plus Y20 ir  Luxury 340 Eur 

Mobiliojo telefono sąsaja Tik Active 320 Eur 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema Tik Active 690 Eur 490 Eur 

 
 

YARIS ORIGINALŪS PRIEDAI 

Bagažinės kilimas 
Purvasaugių 

komplektas 

Galinė parkavimo 

sistema 

Šoninė apatinė 

chromo apdaila 

Apsauginė buferio 

plokštelė 

Galinio buferio 

chromo apdaila 
Tekstiliniai kilimėliai 

       
75 € 110 € 342€ 375€ 148€ 127€ 85 € 

Priedų kainos pateiktos su PVM bei montavimo kaštais. 

 

 

 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2020-09-30  
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YARIS KOMPLEKTACIJOS 

ACTIVE / HYBRID ACTIVE ACTIVE PLUS Y20 / HYBRID ACTIVE PLUS Y20 (papildanti ACTIVE / HYBRID 

ACTIVE) 
15 colių plieniniai ratlankiai su 175/65 R15 

padangomis 

Padangos remonto komplektas 

Padangų slėgio kontrolės sistema 

Kėbulo spalvos buferiai 

Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių 

veidrodėliai 

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės 

Priekiniai rūko žibintai 

Halogeniniai priekiniai žibintai (reflektoriniai) 

Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai 

Dieniniai žibintai (lemputės) 

Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas 

Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės) 

Elektrinis vairo stiprintuvas 

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas 

Odinis vairas 

Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis 

Tachometras 

Pavarų perjungimo indikatorius (modeliuose su 

mechanine transmisija) 

Mechaninis oro kondicionierius 

Lietaus jutiklis 

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su 

uždelstu išjungimu  

Minkšta prietaisų skydelio ir durelių apdaila 

Matinio chromo vidaus apdaila 

Elektra valdomi priekiniai langai su automatine 

pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo langui) 

Įlipimo sistema su apšvietimu 

Guminiai grindų kilimėliai 

12 V elektros lizdas 

Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale 

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir 

priekinio keleivio pusėse 

Radijas, 6 garsiakalbiai 

USB jungtis 

Ant vairo įrengti garso sistemos valdikliai 

Telefono jungiklis ant vairo 

Bluetooth® valdikliai ant vairo  

Toyota Touch 2® multimedijos sistema 

Galinio vaizdo kamera 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams 

telefonu ir srautinei muzikos transliacijai 

LCD daugiafunkcis ekranas 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija 

Šildomos priekinės sėdynės 

Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 

santykiu 

Priekinė daiktadėžė 

Puodelių laikikliai 

Dėtuvės priekinėse durelėse 

Bagažo skyriaus uždangalas 

Drabužių pakaba 

Dviejų lygių lentyna 

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė 

stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė 

stabdymo (BA) sistemos 

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos 

kontrolės (TRC) sistemos 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Avarinio stabdymo žibintai 

Toyota Safety Sense saugos įranga: 

• Pre-Collision sistema (PCS) 

• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji 

sistema (LDA) 

• Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos 

pagalvės 

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro 

saugos pagalvės 

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės 

Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė 

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis 

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema 

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su 

sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL) 

Apsauginis užraktas nuo vaikų 

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema 

antrosios eilės kraštinėse sėdynėse 

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 175/65 R15 

padangomis 

Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių 

veidrodėliai 

Tamsiai pilkos apatinės durelių apdailos juostelės 

Dieniniai žibintai (LED) 

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED) 

Tamsinti stiklai 

Ryklio peleko formos antena 

Kėbulo ir salono dizaino elementai su Y20 logotipu 

Variklio užvedimo mygtukas (tik Hybrid modeliuose) 

Elektra valdomi galiniai langai  

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

Mobiliojo telefono sąsaja 

Dviejų lygių lentyna 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

LUXURY/ HYBRID LUXURY (papildanti ACTIVE PLUS / HYBRID ACTIVE PLUS) 
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/50 R16 

padangomis 

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai 

Apatinės durelių apdailos juostos su chromuotais 

intarpais 

Stogo aptakas 

Smart Entry & Start sistema 

Prieblandos jutiklis 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 

Apšvietimas kojų nišoje 

Skydelis nuo saulės veidrodėliu ir lempute 

vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

Juoda stogo apdaila 

Radijas, 8 garsiakalbiai 

Alcantara su odine apdaila sėdynių apmušalai 

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo 

funkcija 

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše 

Priekinis porankis 

Vėdinama priekinė daiktadėžė 

GR SPORT (papildanti HYBRID ACTIVE) 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 

padangomis 

Sportinė pakaba 

Juodi šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai 

Ryškiai juodos apatinės durelių apdailos juostos 

Dieniniai žibintai (LED) 

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED) 

Stogo aptakas 

Tamsinti stiklai 

Ryklio peleko formos antena 

Kėbulo ir salono dizaino elementai su GR logotipu 

Dvispalvis kėbulas (Bi-tone) 

Variklio užvedimo mygtukas 

Sportinis vairas 

Elektra valdomi galiniai langai  

Juoda stogo apdaila 

Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

GR Ultrasuede sportinės sėdynės 

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše 

Dviejų lygių lentyna 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 
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