
PROACE VERSO



MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR 
TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ 
SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR 
JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALAIDUOTI IR PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ 
GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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ĮŽANGA

SKLANDUS VAŽIAVIMAS – 
LENGVAS GYVENIMAS
Naujasis PROACE VERSO tęsia mūsų universalių keleivinių 
automobilių istoriją. Erdvus ir praktiškų sprendimų 
nestokojantis automobilis skirtas propaguojantiems ypač 
aktyvų gyvenimo būdą.
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Su PROACE VERSO bet kokia kelionė tampa malonia patirtimi, 
nesvarbu, ar važiuotumėte verslo reikalais,  ar pramogautumėte 
su šeima. Komfortišką aplinką sukuria patogios sėdynės, sklandus 
riedėjimas ir mažas triukšmo lygis. PROACE VERSO automobilyje 
daug dėmesio skirta kiekvienai detalei: galite mėgautis ypač patogia 
sėdėjimo padėtimi, kruopščiai apgalvotais ergonomiškais sprendimais 
ir aukšto lygio standartine įranga.

Jei pirmenybę teikiate tik aukščiausiai kokybei, Jums puikiai tiks 
Executive komplektacija. Ją sudaro prabangios odinės priekinės 
sėdynės su masažo funkcija, atskiros („kapitono“) antrosios eilės 
sėdynės, slankiojamosios sėdynės ir staliukas galiniams keleiviams, 
tamsinti stiklai, platus spalvotas jutiklinis ekranas, aukštos klasės 
projekcinis ekranas ir patobulintas centrinis prietaisų skydelis. Kokybė 
tiktų bet kokiam VIP svečiui priimti ar iškilmingam įvykiui paminėti.

Sėdint patogiai ir kokybiškai įrengtame PROACE VERSO salone, kuriame 
gausu pažangių technologijų, neprailgs net tolimiausios kelionės.

PATOGIAI ĮSITAISYKITE IR ATSIPALAIDUOKITE

Shuttle Comfort, Family ir Executive modeliuose 
komplektuojama Pro-Touch multimedijos sistema su didelės 
raiškos ekranu, navigacijos įranga* ir prijungtosiomis 
paslaugomis, galiojančiomis 10 metų. Siūlomos šios funkcijos: 
eismo pranešimai realiu laiku, Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, 
multimedijos sistemos ir galinio vaizdo kameros ekranas.

* Shuttle Comfort ir Family modeliuose komplektuojama kaip 
papildoma įranga

Shuttle versijose galinio vaizdo kameros 
ekranas patogiai įrengtas galinio vaizdo 
veidrodėlyje. Jis leidžia saugiai ir lengvai 
manevruoti atbuline eiga, važiuojant 
nedideliu greičiu. Tai yra papildomai 
pasirenkama įranga.
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KOMFORTAS

KOMFORTAS
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UNIVERSALUMAS
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ERDVĖS IŠDĖSTYMO SPRENDIMAI ĮVAIRIOMS REIKMĖMS

* Nekomplektuojama Shuttle ir Shuttle Comfort modeliuose
§  Siūloma Executive modeliams

◊ Compact versijose su trečiosios eilės suoleliu

Su PROACE VERSO visuomet lengva gyventi: jame įdiegti 
sumanūs praktiški sprendimai atveria įspūdingas erdvės 
pritaikymo galimybes gabenant didesnius krovinius ir 
yra tikras džiaugsmas keleiviams. Lankstomos sėdynės 
(papildomai siūlomos sėdynės su atlenkimo į viršų 
funkcija) ir slankiojamosios sėdynės* (galima keisti jų 
vietą arba jas išimti) leidžia pritaikyti krovinių skyrių 
prie savo poreikių. Taip pat siūlomi patogūs lankstomi 
staliukai*, kuriuos keleiviai gali naudoti darbui, poilsiui ar 
žaidimams.

Talpus, universalus ir komfortiškas: naujasis PROACE 
VERSO siūlo praktiškus sprendimus, pritaikytus ypač 
aktyviam gyvenimo būdui.

Gabenant daugiau bagažo 
nei įprastai, sėdynes galima 
atlenkti į viršų (sėdynės su 
šia funkcija yra standartinė 
Shuttle ir Shuttle Comfort 
modelių įranga), išnaudojant 
kiekvieną laisvo ploto 
centimetrą.

Family ir Executive 
modeliuose galima keisti 
krovinių skyriaus erdvę ir 
padaryti daugiau vietos 
kojoms slankiojant ar 
išimant sėdynes.

Komfortiška aplinka ir 
gale įrengtas slankiojamas 
stalelis§ leidžia keleiviams 
maloniai atsipalaiduoti, 
papramogauti arba 
padirbėti.

UNIVERSALUMAS

Executive Executive Shuttle◊, Shuttle Comfort◊ 

 ir Family

Shuttle◊

Sėdynių konfigūracijos
6 vietos 7 vietos 8 vietos 9 vietos
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AUKŠTESNĖ 
KOKYBĖ

Pažangios įrangos gausa PROACE VERSO 
automobilyje neabejotinai padarys įspūdį. 
Panoraminis stiklinis stogas ir projekcinis 
ekranas leidžia mėgautis malonesnėmis ir 
saugesnėmis kelionėmis. Sumanūs 
sprendimai, tokie kaip atidaromas krovinių 
skyriaus durelių langas ir elektra valdomos 
slankiojamosios durelės, greitai taps 
kasdieniais patogumais – stebėsitės, kaip 
anksčiau galėjote be jų gyventi. Šie 
privalumai kartu su aukšto lygio standartine 
įranga pateikia naują kelionės kokybės 
apibrėžimą.

Sumani įranga ir naujoviškos technologijos 
palengvina gyvenimą ir leidžia patogiau bei 
saugiau jaustis už vairo.

Kai rankos užimtos, labai pravers 
nepaprastai patogios elektra 
valdomos slankiojamosios durelės 
su bekontakte atidarymo sistema 
– jos prasiveria tiesiog mostelėjus 
koja po galiniu buferiu.
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NEPAMAINOMI PATOGUMAI

Pažangus projekcinis ekranas 
ant priekinio stiklo priešais 
vairuotoją pateikia įvairią 
informaciją – nuo 
navigacijos sistemos instrukcijų 
iki įspėjamųjų pranešimų.

Atidaromas krovinių 
skyriaus durelių langas 
(standartinė Family ir 
Executive modelių įranga) 
leidžia greitai ir lengvai 
prieiti prie daiktų – nereikia 
atidaryti durelių.

Toyota Skyview® 
panoraminis stogas 
sustiprina prabangaus 
salono įvaizdį. Pro šį platų 
panoraminį stiklinį stogą 
į saloną patenka daugiau 
natūralios šviesos.

Elektra valdomos PROACE 
VERSO slankiojamosios 
durelės atidaromos tiesiog 
truktelėjus išorines arba 
vidines durelių rankenėles. Jas 
galima atidaryti ir mygtukais 
ant pultelio, prietaisų skydelio 
ir B statramsčio – įlipti ir išlipti 
gale sėdintiems keleiviams dar 
niekuomet nebuvo taip lengva

YPATYBĖS
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EKONOMIŠKA GALIA

* Išskyrus modelius su 1,6 l varikliu ir 5 pavarų mechanine transmisija
§ Vidutiniai rodikliai

Iš gausaus PROACE VERSO pažangių dyzelinių variklių 
ir sklandžiai veikiančių transmisijų asortimento galite 
išsirinkti tinkamiausią derinį, atsižvelgdami į krovumo 
galimybes ir degalų ekonomiją – šiuo privalumu 
džiaugsitės kiekvienąkart užsukę į degalinę. Siūlomi 
du greitai reaguojantys dyzeliniai varikliai (1,6 ir 
2,0 l darbinio tūrio), keturi galios variantai (nuo 95 
iki 180 DIN AG) ir keturios transmisijos (penkių ir 
šešių pavarų mechaninė, šešių pavarų M/M ir šešių 
pavarų automatinė). Su bet kuriuo galios agregatu 
komplektuojamas PROACE VERSO susidoros su visomis 
jam patikėtomis užduotimis. Visose PROACE VERSO 
versijose* montuojama Start & Stop sistema lemia 
įspūdingas degalų sąnaudas ir 133 g/km§ siekiantį CO2 
kiekį.

Modernūs dyzeliniai varikliai ir sklandžiai pavaras 
perjungiančios transmisijos išsiskiria puikia degalų 
ekonomija ir nepriekaištingomis techninėmis 
charakteristikomis.

PROACE VERSO įrengta Toyota Traction Select (TTS) 
sistema užtikrina patikimą sukibimą ir apsaugo nuo 
slydimo važiuojant bet kokia kelio danga, pavyzdžiui, 
snieguotu ir apledėjusiu paviršiumi, per purvą ar smėlį. 
Ji padeda saugiai manevruoti ir suvaldyti automobilį 
pačiomis įvairiausiomis sąlygomis.

SMĖLISKIETA DANGA

PURVAS SNIEGAS
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VARIKLIAI

DYZELINIS MODELIS

2,0 l D-4D 150 
6 M/T

  Galia  
150 DIN AG 

Degalų sąnaudos* 
5,3 l / 100 km 

CO2 kiekis*
143 g/km 

Komplektuojama  
visuose modeliuose

DYZELINIS MODELIS 

2,0 l D-4D 180 
6 A/T

  Galia 
180 DIN AG

Degalų sąnaudos* 
5,7 l / 100 km 

CO2 kiekis* 
151 g/km 

Komplektuojama 
visuose modeliuose

 DYZELINIS MODELIS

1,6 l D-4D 95 
5 M/T

  Galia  
95 DIN AG 

Degalų sąnaudos*
5,5 l / 100 km 

CO2 kiekis*
144 g/km

Komplektuojama
Shuttle,  

Shuttle Comfort, Family

DYZELINIS MODELIS

1,6 l D-4D 95 
6 M/M

  Galia 
95 DIN AG 

Degalų sąnaudos*
5,4 l / 100 km 

CO2 kiekis*
139 g/km

Komplektuojama
 Shuttle,  

Shuttle Comfort, Family

DYZELINIS MODELIS

1,6 l D-4D 115 
6 M/T

  Galia 
115 DIN AG 

Degalų sąnaudos* 
5,1 l / 100 km 

CO2 kiekis* 
133 g/km 

Komplektuojama
Shuttle,  

Shuttle Comfort, Family

M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija   
* Vidutiniai rodikliaiA/T = automatinė transmisija M/T = mechaninė transmisija 13



Automatinė tolimųjų 
šviesų sistema užtikrina 
optimalų matomumą 
tamsiu paros metu. Ji 
automatiškai įjungia 
tolimąsias arba artimąsias 
šviesas, užtikrindama 
saugesnį vairavimą tamsiu 
paros metu.

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų 
fiksavimo funkcija, naudodamasi 
milimetrinių bangų radaru ir kamera, 
fiksuoja transporto priemones 
bei pėsčiuosius ir padeda išvengti 
susidūrimų.

Nukrypimo iš 
važiuojamosios juostos 
įspėjamoji sistema perspėja 
vairuotoją, kai automobilis 
pradeda keisti judėjimo 
trajektoriją eismo juostoje.

NUSKAITYKITE 
QR KODĄ.
Sužinokite daugiau
apie Toyota
Safety Sense 
saugos įrangą.

Nematomų zonų 
monitorius padeda 
vairuotojui saugiau 
manevruoti rikiuojantis į 
kitą eismo juostą.

14



PROACE VERSO saugumas 
įvertintas penkiomis Euro 
NCAP žvaigždutėmis

SAUGUMAS – PAGRINDINIS 
PRIORITETAS

Saugos sistemų asortimentą užbaigia nematomų zonų monitorius, automobilio 
statymo jutikliai ir galinio vaizdo monitorius, padedantys lengviau ir saugiau 
manevruoti statant automobilį. Visa ši įranga ir už saugumą pelnytos penkios 
EuroNCAP žvaigždutės byloja, jog PROACE VERSO yra saugus prieglobstis įtemptą 
darbo dieną.

Toyota Safety Sense saugos įranga

Kasdien keliaudami verslo ar šeimyniniais reikalais, norite būti užtikrinti, jog esate 
saugūs kelyje. Su naujajame PROACE VERSO komplektuojama Toyota Safety 
Sense saugos įranga iš tiesų galite jaustis saugūs. Jūsų pasirinkimui siūlomi du 
Toyota Safety Sense komplektai su įvairiomis naujoviškomis saugos sistemomis 
Jūsų saugumui užtikrinti.

Visa serija automobilyje įrengtų saugos sistemų patikimai saugo Jus ir Jūsų 
keleivius nuo kelyje tykančių pavojų.

Šiame modelyje montuojamos 
šešios oro saugos pagalvės. 
Tai SRS pagalvės vairuotojui ir 
keleiviui, šoninės oro saugos 
pagalvės ir užuolaidinės 
oro saugos pagalvės, kurios 
apsaugo priekyje ir gale 
sėdinčius keleivius.

Oro saugos pagalvės (SRS) 

SAUGUMAS

• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos 
įspėjamoji sistema
• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
• Automatinė tolimųjų šviesų sistema
• Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

Nustačiusi, jog automobilis be 
sustojimo važiuoja dvi valandas 
didesniu nei 65 km/h greičiu, ši 
sistema įspėja vairuotoją garso 
ir vaizdo signalais. Saugumo 
jausmą sustiprina vairuotojo 
nuovargio fiksavimo sistema. 
Ji stebi automobilio padėties 
pokyčius kelyje ir įspėja 
vairuotoją, jog metas daryti 
pertrauką.

Vairuotojo dėmesio 
išlaikymo sistema 

Į Toyota Safety Sense komplektą 
įtraukta adaptyvioji pastovaus 
greičio palaikymo sistema palaiko 
nustatytą minimalų atstumą iki 
priekyje važiuojančios transporto 
priemonės. Sumažėjus šiam 
atstumui, sistema sumažina greitį. 
Atstumui vėl padidėjus, ji tolygiai 
padidina automobilio greitį, kol 
pasiekiamas vairuotojo pasirinktas 
važiavimo greitis.

Adaptyvioji pastovaus 
greičio palaikymo sistema 

• Adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema
• Pre-Collision sistema su pėsčiųjų 
fiksavimo funkcija

15



PRV4019_16 PRV4018_16

PROACE VERSO SHUTTLE

Sėdynės
Komplektuojama Compact, Medium ir Long versijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąraše. 
Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, 
galimos įsigyti šiam modeliui.

Iki 8 vietų Iki 9 vietų

Standartinė  įranga
  — 16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai 

ratlankiai
  — Kėbulo spalvos priekinis buferis
  — Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
  — Tonuoti (70%) galinių keleivių langų 

stiklai (Midnight)
  — Elektra valdomi ir šildomi durelių 

veidrodėliai
  — Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai 

žibintai
  — Priekiniai rūko žibintai
  — Pastovaus greičio palaikymo sistema
  — Mechaninis oro kondicionierius
  — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
  — Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio 

sėdynės
  — Uretaninis trijų stipinų vairas
  — Vairuotojo sėdynės porankis
  — Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo 

funkcija
  — Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
  — Radijas / grotuvas
  — 8 garsiakalbiai
  — Aux-in lizdas ir USB jungtis
  — Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
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SHUTTLE
KOMPLEKTACIJOS
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PRV4017_16

PROACE VERSO SHUTTLE COMFORT

Iki 8 vietų

Standartinė  įranga
(papildanti Shuttle komplektaciją)

  — 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti 
lengvojo lydinio ratlankiai 

  — Posūkių apšvietimo funkcija
  — Chromuota durelių rankenėlių apdaila
  — Elektra valdomos slankiojamosios durelės
  — Priekinio lango šilumos izoliacija
  — Automatinis oro kondicionierius
  — Oro kondicionierius gale
  — Ventiliacijos angos gale
  — Smart Entry & Start sistema
  — Lietaus ir prieblandos jutikliai
  — Elektrochromatinis galinio vaizdo 

veidrodėlis
  — Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių 

ekranu
  — Toyota Traction Select sistema 

(nekomplektuojama modeliuose su 1,6 l D 
95 AG varikliu)

  — Elektra valdomas apsauginis durelių 
užraktas nuo vaikų

Sėdynės

Komplektuojama Medium ir Long versijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąraše. Nuotrauka yra iliustracinio 
pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, galimos įsigyti šiam modeliui.
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KOMPLEKTACIJOS

SHUTTLE COMFORT
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Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. 
Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, 

galimos įsigyti šiam modeliui.

PROACE VERSO FAMILY

Iki 8 vietų

Standartinė  įranga
(papildanti Shuttle Comfort komplektaciją) 

  — Atidaromas krovinių skyriaus durelių 
langas

  — Dvejos slankiojamosios šoninės durelės
  — Kiliminė grindų danga
  — Rudi tekstiliniai apmušalai
  — Atlenkiami staliukai
  — Galiniai automobilio statymo jutikliai
  — Mechaniniu būdu valdomos antrosios 

eilės keleivių langų užuolaidėlės
  — Išimamos antrosios ir trečiosios eilės 

sėdynės, slankiojamos ant grindyse 
įrengtų bėgelių

Sėdynės
Komplektuojama Compact, Medium ir Long versijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąraše.

PRV4017_16
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FAMILY
KOMPLEKTACIJOS
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PRV4014_16 PRV4016_16

Iki 6 vietų Iki 7 vietų

PROACE VERSO EXECUTIVE
Standartinė  įranga
 (papildanti Family komplektaciją)

  — HID priekiniai žibintai
  — LED dieniniai žibintai
  — Priekiniai žibintai su plautuvais
  — Tonuoti (90%) galinių keleivių langų stiklai 

(Limo)
  — Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
  — Juodi odiniai apmušalai
  — Priekinio keleivio sėdynė su aukščio 

       reguliavimo funkcija
  — Elektra valdomos priekinės sėdynės
  — Priekinės sėdynės su masažo funkcija
  — Odinis trijų stipinų vairas
  — Atskiros sėdynės antrojoje ir trečiojoje eilėse
  — Slankiojamasis staliukas galiniams keleiviams
  — Priekiniai automobilio statymo jutikliai
  — Galinio vaizdo kamera
  — Panoraminio vaizdo monitorius
  — Šoninės durelės su bekontakte atidarymo 

sistema
  — Degalų šildytuvas
  — Premium Surround erdvinio garso  

sistema su 9 garsiakalbiais
  — Navigacijos sistema
  — Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
  — Projekcinis ekranas
  — Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų 

       fiksavimo funkcija  

Sėdynės
Komplektuojama Medium ir Long versijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąraše.                     
Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, 
galimos įsigyti šiam modeliui.  — Nukrypimo iš važiuojamosios juostos 

įspėjamoji sistema (LDA)
  — Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
  — Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 

(RSA)
  — Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema 
  — Nematomų zonų monitorius (BSM)
  — Signalizacijos sistema
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EXECUTIVE
KOMPLEKTACIJOS

23



* Metalo blizgesio dažai

PASKUTINIAI IŠVAIZDOS POTĖPIAI

EWP Arctic White EZR Atomium Silver* 

KNP Majestic BlueEVL Falcon Grey* EXY Misty Black

NEU Grey Limestone*

KHK Carenelian Orange* KCM Rich Brown*

24



Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai 
Standartinė Shuttle ir Shuttle Comfort
modelių komplektacija

Juodi odiniai apmušalai 
Standartinė Executive modelių 
komplektacija

16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai 
ratlankiai 
Standartinė Shuttle modelių įranga

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo 
lydinio ratlankiai

Standartinė Shuttle Comfort, Family ir Executive 
modelių įranga

SPALVOS, RATLANKIAI IR APDAILA

Rudi tekstiliniai apmušalai 
Standartinė Family modelių 
komplektacija
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TECHNINIAI DUOMENYS
APLINKOSAUGA 1,6 l D-4D 95

Dyzelinis, 5 M/T
1,6 l D-4D 95

Dyzelinis, 6 M/M
1,6 l D-4D 115

Dyzelinis, 6 M/T
2,0 l D-4D 150

Dyzelinis, 6 M/T
2,0 l D-4D 180

Dyzelinis, 6 A/T

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Vidutinės (l/100 km) 5,5/5,6* 5,4 5,2/5,1** 5,3/5,5/5,6 5,7/5,9

Mieste (l/100 km) 6/6,1* 5,5 5,6/5,5** 5,9/5,9/5,9 6,1/6,3

Užmiestyje (l/100 km) 5,2/5,4* 5,3 5/4,9** 4,9/5,3/5,3 5,4/5,5

Anglies dvideginio (CO2) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Vidutinis (g/km) 144/148* 139 137/133** 147/143/147 151/155

Mieste (g/km) 156/160* 142 148/143** 154/154/154 161/165

Užmiestyje (g/km) 136/141* 137 131/127** 140/138/140 141/145

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu Nr. 715/2007/EB, iš dalies pakeistu reglamentu Nr. 2015/45W/EB) ir triukšmo lygis

Euro taršos klasė EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 259,3 159,3 195,9 191,7 115,8

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 48,2 32,5 34,7 67,5 35

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km) 69,6 45,7 54 76,7 41,8

Kietosios dalelės (mg/km) 0,15 0,5 0,45 0,24 0,33

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 69,1 68,7 69,2 73,5 73,2

Degalų sąnaudos, CO2 kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį ir laikantis Europos Komisijos priimtų įstatymų reikalavimų. Norėdami gauti daugiau 
informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotų reikšmių. Automobilio degalų 
sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleiviųskaičius ir pan.).   
      
* Medium
** Compact Shuttle, Family
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TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS 1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 5 M/T

1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 6 M/M

1,6 l D-4D 115
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinis, 6 A/T

Variklio kodas 3WZ-TV 3WZ-TV 3WZ-HV 4WZ-FTV 4WZ-FHV

Cilindrų skaičius 4 4 4 4 4

Vožtuvų mechanizmas 8 vožtuvų, DOHC,
 diržinė pavara

8 vožtuvų, DOHC,
 diržinė pavara

8 vožtuvų, DOHC,
 diržinė pavara

16 vožtuvų, DOHC,
 diržinė pavara

16 vožtuvų, DOHC,
 diržinė pavara

Darbinis tūris (cm3) 1560 1560 1560 1997 1997

Skersmuo x eiga (mm x mm) 75 × 88,3 75 × 88,3 75 × 88,3 85 × 88 85 × 88

Suspaudimo laipsnis 17 : 1 17 : 1 17 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 240 240 240 240 240

Maksimali galia (DIN AG) 95 95 115 150 180

Maksimali galia (kW/aps./min.) 70 70 85 110 130

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 5 M/T

1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 6 M/M

1,6 l D-4D 115
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinis, 6 A/T

Maksimalus greitis (km/h) 145 145 160 170 170

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 19,1 Nėra duomenų 16,1 13 10,1

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 1800 1800 1800 2300 2300

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 750 750 750 750 750

PAKABA 1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 5 M/T

1,6 l D-4D 95
Dyzelinis, 6 M/M

1,6 l D-4D 115
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinis, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinis, 6 A/T

Priekinė pakaba Pseudo McPherson 
su stabilizatoriumi

Pseudo McPherson 
su stabilizatoriumi

Pseudo McPherson 
su stabilizatoriumi

Pseudo McPherson 
su stabilizatoriumi

Pseudo McPherson 
su stabilizatoriumi

Galinė pakaba Svirtinė pakaba su 
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su 
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su 
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su 
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su 
išilginėmis svirtimis

A/T = automatinė transmisija                      M/T = mechaninė transmisija                M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija
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TECHNINIAI DUOMENYS
BAGAŽINĖS TALPA Compact Medium Long Compact Medium Long

Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA 
(su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)

140 507 912 224 603 989

Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis) Nėra duomenų 655 1237 Nėra duomenų 798 1384

Standartinė bagažinės talpa iki langų linijos 
(su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)

180 550 980 280 640 1060

Standartinė bagažinės talpa iki stogo
 (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)

Nėra duomenų 700 1300 Nėra duomenų 900 1500

Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA 
(su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)

1172 950/1556** 1350/1950** 750 1000 1400

Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis) 1633 1600/2228** 2250/2787** 1350 1750 2400

Standartinė bagažinės talpa iki langų linijos 
(su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)

1200 1600 2000 1400 1700 2100

Standartinė bagažinės talpa iki stogo (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis) 1700 2300 3000 2100 2550 3100

Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis) 2625 3061 3497 2625 3061 3497

Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis) 3397 3968 4554 3397 3968 4554

Standartinė bagažinės talpa iki langų linijos 
(su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis)

2800 3200 3700 2800 3200 3700

Standartinė bagažinės talpa iki stogo (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis) 3600 4200 4900 3600 4200 4900

MATMENYS IR SVORIS Compact Medium Long

Išorės ilgis (mm) 4609 4959 5309

Išorės plotis (mm) 1920 1920 1920

Išorės aukštis (mm) 1910 1910 1910

Provėža priekyje (mm) 1630 1630 1630

Provėža gale (mm) 1618 1618 1618

Atstumas tarp ašių (mm) 2925 3275 3275

A/T =  automatinė transmisija                     M/T = mechaninė transmisija                M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija        

Family

 ** Executive
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TECHNINIAI DUOMENYS

1630 mm

1920 mm

19
10

 m
m

2925–3275 mm

4609–5309 mm

1618 mm

1920 mm

MATMENYS IR SVORIS Compact Medium Long

Vidaus ilgis (mm) 2811 3161 3511

Vidaus plotis (mm) 1515 1515 1515

Bendroji automobilio masė (kg) 2585–2725 2635–2840 2720–2880

Minimali parengto automobilio masė (kg) 1512–1628 1545–1871 1612–1911

Maksimali parengto automobilio masė (kg) 1919–2074 1965–2118 2043–2171

RATLANKIAI IR PADANGOS Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 
padangomis

 - - -

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 
225/55 R17 padangomis


(skirta tik modeliams su 2,0 l D 

180 AG varikliu)


(skirta tik modeliams su 1,6 l D 

95 AG varikliu)


(skirta tik modeliams su 1,6 l D 

95 AG varikliu)


17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 
215/60 R17 padangomis

-   

Normalaus dydžio atsarginis ratas    

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
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ĮRANGA
IŠORĖ Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai    -

HID priekiniai žibintai - Komplektas Komplektas 

Dieniniai žibintai (lemputės)    -

Dieniniai žibintai (LED) - Komplektas Komplektas 

Priekiniai rūko žibintai    

Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai    

Posūkių apšvietimo funkcija  /komplektas
(standartinė modelių su 2,0 l D 

180 AG varikliu įranga)


 /komplektas
(standartinė Medium ir Long 
bei Compact modelių su 2,0 l 

D 180 AG varikliu įranga)



Priekinių žibintų valytuvai - Komplektas Komplektas 

Juodos durelių rankenėlės - - - -

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės    

Chromuota durelių rankenėlių apdaila -   

Juodi durelių veidrodėliai - - - -

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai    

Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo spalvos galinis buferiai (tik Long 
modelių)

- - - -

Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas    

Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai    

Juodos šoninės apsauginės juostelės    

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės    

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai - - - -

Vienerios slankiojamosios šoninės durelės    

Dvejos slankiojamosios šoninės durelės    

Dveji slankiojamieji šoniniai langai   - 

Dveji fiksuoti šoniniai langai - -  

Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 
(tik Compact modelių)

- 
(tik Compact modelių)

-
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ĮRANGA

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas

IŠORĖ Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) 
(tik Medium ir Long modelių)

 
(tik Medium ir Long modelių)



Elektra valdomos slankiojamosios durelės    -

180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės - - - 

Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais Komplektas  Komplektas 

Krovinių skyrius su atidaromu langu   - -

Šildomas galinis langas   - -

Galinio lango valytuvas - -  

Triukšmą slopinanti priekinio lango danga    

Priekinio lango šilumos izoliacija Komplektas   

Toyota Skyview® panoraminis stogas - - Komplektas 
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ĮRANGA
VIDUS Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)    -

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) - - - 

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)    -

Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) - - - 

Salono apšvietimas priekyje (lemputės)    -

Salono apšvietimas priekyje (LED) - - - 

Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)    -

Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) - - - 

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)    -

Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) - - - 

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)    -

Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) - - - 

Plastikinė grindų danga   - -

Kiliminė grindų danga - -  

Lempa krovinių skyriuje   - -

Kilnojama lempa krovinių skyriuje - -  

Salono apžiūros veidrodėlis - -  -

Atlenkiami staliukai - -  

Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams - - - 
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ĮRANGA

KOMFORTO ĮRANGA Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Mechaninis oro kondicionierius  - - -

Automatinis oro kondicionierius Komplektas   

Oro kondicionierius gale Komplektas  
(tik Medium ir Long modelių)



Ventiliacijos angos gale Komplektas  
(tik Medium ir Long modelių)



Pastovaus greičio palaikymo sistema    -

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema - - Komplektas 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)    

Elektra valdomi priekiniai langai    

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija    

Nuotolinis durelių užraktas    

Smart Entry & Start sistema -   

Prieblandos jutiklis Komplektas   

Lietaus jutiklis Komplektas   

Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis  - - -

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Komplektas   

Galiniai automobilio statymo jutikliai Komplektas Komplektas  

Priekiniai automobilio statymo jutikliai - Komplektas Komplektas 

Galinio vaizdo kamera - - Komplektas 

Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės - -  

Šoninės durelės su bekontakte atidarymo sistema - - Komplektas 

Degalų šildytuvas - - - 

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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ĮRANGA
SĖDYNĖS Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Tekstiliniai sėdynių apmušalai    -

Odiniai sėdynių apmušalai - - - 

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės    

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija    

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija - - - 

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama    

Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama - - - 

Dvivietis priekinio keleivio suolelis Komplektas - - -

Atskira priekinio keleivio sėdynė    

Vairuotojo sėdynės porankis    

Priekinio keleivio sėdynės porankis    

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais - - - 

Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės - - - 

Priekinės sėdynės su masažo funkcija - - - 

Trivietis antrosios eilės suolelis    -

„Kapitono“ sėdynės antrojoje eilėje (2) - - - 

Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis - -  

Atlošiamos antrosios eilės sėdynės - -  

Slankiojamos antrosios eilės sėdynės - -  

Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės - - - 

Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės   - -

Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės   - -

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

Trivietis trečiosios eilės suolelis    Komplektas

„Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) - - - 

Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės - - - 
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ĮRANGA

SĖDYNĖS Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės 
(tik Compact modelių)

 - -

Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės   - -

1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės 
(tik Medium ir Long 

modelių)
-  Komplektas

Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės - -  

Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės - -  

Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės - -  

6 vietos - - - 

7 vietos - - - Komplektas

8 vietos    -

9 vietos Komplektas - - -

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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ĮRANGA
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Radijas / grotuvas  - - -

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu -   

4 garsiakalbiai - - - -

8 garsiakalbiai    -

9 garsiakalbiai - - - 

Premium Surround erdvinio garso sistema - - - 

Aux-in jungtis    

USB jungtis    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga    

Wi-Fi ryšys -   

Balso atpažinimo funkcija - - - 

Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas - - - -

Baltas LCD daugiafunkcis ekranas    -

Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas -   

Projekcinis ekranas - Komplektas Komplektas 

Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti vaizdai - Komplektas Komplektas 

Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje Komplektas - - -

Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės linijos - Komplektas Komplektas 

Panoraminio vaizdo monitorius - Komplektas Komplektas 

Trumpa antena    

Ilga antena - - - -
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ĮRANGA

DĖTUVĖS Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Komplektas - - -

Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje   - -

Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje - -  

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis    

Du 12 V elektros lizdai priekyje    

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje
Komplektas 

 /komplektas
(standartinė modelių su 2,0 l D 

180 AG varikliu įranga)


12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje - -  

12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje    

Daiktadėžė su apšvietimu    

Krovinių tinklelis - -  

Kietas krovinių skyriaus uždangalas - - 
(tik Medium ir Long modelių)

Komplektas

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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ĮRANGA
SAUGOS ĮRANGA Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir 
pagalbinė stabdymo (BA) sistemos

   

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 l D 95 AG 
varikliu)

-   -

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)    

Toyota Safety Sense saugos įranga:

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

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA) - Komplektas Komplektas 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) - Komplektas Komplektas 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) - Komplektas Komplektas 

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema - Komplektas Komplektas 

Nematomų zonų monitorius (BSM) - Komplektas Komplektas 

Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų  -  -

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų Komplektas  Komplektas 

Signalizacijos sistema - - - 

Pasyviosios saugos įranga

SRS oro saugos pagalvės (4)   - -

SRS oro saugos pagalvės (6) - -  

38



ĮRANGA

PAPILDOMI KOMPLEKTAI Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Easy Access komplektas (AP)


Komplektuojama tik 
pasirinkus Visibility arba AC 

komplektą.

- - -

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje

Elektra valdomos slankiojamosios durelės

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų 

Posūkių apšvietimo funkcija

AC komplektas (AC)



Siūloma tik 
Medium ir Long versijoms.

Nekomplektuojama pasirinkus 
Visibility komplektą.

- - -

Posūkių apšvietimo funkcija

Lietaus jutiklis

Prieblandos jutiklis

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

Oro kondicionierius gale

Ventiliacijos angos gale

Automatinis oro kondicionierius 

Priekinio lango šilumos izoliacija

Visibility komplektas (RC)



Nekomplektuojama pasirinkus 
AC komplektą.

- - -

Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje 

Galiniai automobilio statymo jutikliai

Lietaus jutiklis

Prieblandos jutiklis

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

Devynvietė Shuttle versija (S9)

 - - -
Dvivietis priekinio keleivio suolelis

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu

Nėra vairuotojo juosmens atramos

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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PAPILDOMI KOMPLEKTAI Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Advanced komplektas (AD)

-


Komplektuojama tik su 
navigacijos sistema

- -

Nematomų zonų monitorius (BSM) 

Dieniniai žibintai (LED)

HID priekiniai žibintai 

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema 

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji 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

Technology komplektas (TP)

- -  -

Nematomų zonų monitorius (BSM) 

Dieniniai žibintai (LED)

HID priekiniai žibintai 

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema 

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji 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

ĮRANGA
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ĮRANGA

PAPILDOMI KOMPLEKTAI Shuttle Shuttle Comfort Family Executive

Safety komplektas (SP)

- -



Komplektuojama tik 
pasirinkus Technology ir 

Travel komplektus

-Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema 

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija 

Projekcinis ekranas 

Travel komplektas (TR)

- -



Komplektuojama tik su
 navigacijos sistema -

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

Septynvietė Executive versija (E7)

- - - 
Trivietis trečiosios eilės suolelis 

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

Kietas krovinių skyriaus uždangalas 

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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MANO
TOYOTA

mano.toyota.lt

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje 

vietoje.
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MANO
TOYOTA

mano.toyota.lt

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje 

vietoje.
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TOYOTA SERVISAS

Toyota servisas – tai sertifikuoti specialistai, specialūs 
įrankiai, pripažintas profesionalumas ir aukšto lygio klientų 
aptarnavimas. 

Galite ramiai patikėti savo automobilio priežiūros darbus 
Toyota servisui – niekas taip gerai nepažįsta jo kaip mes. Juk tai 
mūsų sukurtas ir pagamintas produktas. Be to, mes parengėme 
aukšto lygio technikos specialistus ir konsultantus, kad jie 
profesionaliai pasirūpintų Jumis ir Jūsų automobiliu.

• Toyota technikos specialistai sertifikuoti ir parengti pagal 
aukščiausius standartus.

• Atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus, naudojamos 
tik originalios Toyota dalys.

• Aukščiausio lygio techninės priežiūros paslaugos ir 
aptarnavimas suteiks saugumo jausmą.

• Laiku atliekami techninės priežiūros darbai Toyota servise 
padės išsaugoti visą automobilio priežiūros istoriją ir užtikrins 
aukštą išliekamąją jo vertę.

• Serviso paslaugas patogu užsisakyti internetu. 
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Toyota Business Plus – tai Jūsų verslo partneris, galintis 
padėti sėkmingai plėtoti verslą, pranokdamas visus 
lūkesčius. 

Su Toyota Business Plus mes galime pasiūlyti itin 
konkurencingas bendras eksploatacines išlaidas, ramų 
vairavimą žinant, jog automobiliais galima naudotis be 
pertraukų ištisomis paromis, ir profesionalias paslaugas mūsų 
atstovybėse. 

TOYOTA BUSINESS PLUS

Bendros eksploatacinės išlaidos

•Patraukli išliekamoji vertė 
• Vienas mažiausių klasėje CO2 kiekis
• Mažos degalų sąnaudos

Ramybės jausmas už vairo

• Plati sprendimų įvairioms verslo reikmėms pasiūla
• Visame pasaulyje pripažinta kokybė ir patikimumas
• Ilgalaikė partnerystė

Profesionalios paslaugos

•Kokybė kiekviename etape
•Individualūs patarimai ir pagalba
•Toyota Express Service
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PROACE VERSO. SKLANDUS VAŽIAVIMAS – LENGVAS GYVENIMAS.

www.toyota.lt

Norėdami sužinoti 
daugiau,
nuskaitykite
šį QR kodą.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, 
todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės vietinėje Toyota 
atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. 
Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie 
technines charakteristikas ir įrangą. • © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.
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