
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

NAUJASIS TOYOTA CAMRY HYBRID   



NAUJASIS CAMRY 
Legenda sugrįžta.  

Kainoraštis galioja nuo 2019 m. lapkričio 13 d. 

 

Degalai Variklis, Galia  Pavarų dėžė Komplektacija Kaina1,Eur 
Pasiūlymo  

kaina1, Eur 

Mėnesio  

įmoka 2, Eur 

Benzinas / Elektra 2.5 Hybrid,  

218 AG 

Automatinė  

(e-CVT) 
Luxury 31 400 28 700 286 

Luxury Plus 32 900 30 200 301 

   Luxury Business 33 400 30 700 306 

   Executive 36 100 33 200 331 

   Premium 39 400 36 200 361 

 

CAMRY PAPILDOMA ĮRANGA 

Metalo blizgesio dažai  490 Eur 

Perlamutriniai dažai  690 Eur 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema Tik Luxury and Luxury Business 790 590 Eur 

1 Į 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 286 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 28 700 Eur; sutarties 

tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 32%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau 300 Eur; nuomos 

mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,29 + 3 mėnesių EURIBOR. 

 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2020-03-31  

 

 

 

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


CAMRY KOMPLEKTACIJOS 

LUXURY 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis 

Padangos remonto komplektas 

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių 

veidrodėliai 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED 

šviesolaidiniais dieniniais žibintais 

Priekiniai žibintai su plautuvais 

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius 

Plastikinės apsauginės durelių slenksčių plokštelės  

Layered wood medžio imitacijos intarpas prietaisų skydelyje 

Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) 

Galinė automobilio statymo kamera 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, montuojami 

buferių kampuose 

Lietaus jutiklis 

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio 

keleivio pusėse 

Priekinis porankis ir konsolės dėtuvė su dangčiu 

Salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

Lemputės galiniams keleiviams 

Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais 

Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami 

langai su apsauga nuo užsikirtimo 

Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami 

langai su apsauga nuo užsikirtimo 

Smart Entry & Start sistema 

Elektroninis stovėjimo stabdys 

NanoeTM salono oro gryninimo sistema 

6 garsiakalbiai 

Radijas / CD grotuvas (suderinama su MP3 rinkmenomis) 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu 

Spalvotas 7 colių daugiafunkcis informacinis ekranas 

Papildoma ir USB jungtys iPod ir MP3 grotuvams prijungti 

Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo 

Tekstilinės sėdynės (juodos) 

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė 

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama 

Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40 

Priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu 

Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse 

Dėtuvės sėdynių atlošuose 

Toyota Safety Sense saugos įranga: 

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) 

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

Pre-Collision sistema (PCS) 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos 

paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA) 

Stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Avarinio stabdymo įspėjamoji sistema (EBS) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Septynios SRS oro saugos pagalvės 

Padangų slėgio įspėjamoji sistema 

Apsauginis užraktas nuo vaikų 

ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai 

gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais 

Pagalbos skambučių sistema „eCall“ 

Imobilizatorius 

Durelių užraktas salone 

LUXURY PLUS (papildanti LUXURY) 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis 

Priekiniai rūko žibintai (LED) 

Aliumininės apsauginės durelių slenksčių plokštelės 

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema 

LUXURY BUSINESS (papildanti LUXURY) 
Juodos odinės sėdynės 

Smėlio spalvos odinės sėdynės 

Šildomos priekinės sėdynės 

Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė 

Priekinio keleivio elektra valdomos juosmens atramos reguliavimo 

funkcija ir Reguliuojami galiniai porankiai 

EXECUTIVE (papildanti LUXURY PLUS) 
Kėbulo spalvos elektra reguliuojami, šildomi, užlenkiami ir vandenį 

atstumiantys durelių veidrodėliai 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir 

sekvenciniais LED dienos šviesos žibintais 

Tiger eye medžio imitacijos intarpas prietaisų skydelyje 

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis 

Juodos odinės sėdynės 

Smėlio spalvos odinės sėdynės 

Šildomos priekinės sėdynės 

Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė 

Priekinio keleivio elektra valdomos juosmens atramos reguliavimo 

funkcija 

Reguliuojami galiniai porankiai 

Nematomų zonų monitorius (BSM) ir Perspėjimo apie iš galo 

artėjančius automobilius sistema (RCTA) 

PREMIUM (papildanti EXECUTIVE) 
Trijų zonų automatinis oro kondicionierius 

Galinis porankis su temperatūros, garso sistemos, sėdynės 

atlošimo, skydelių nuo saulės ir valdymo funkcijomis 

Galinio lango užuolaidos 

9 garsiakalbiai 

JBL Premium garso sistema 

 

Spalvotas projekcinis ekranas 

Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės 

 


