PROACE CITY
ELECTRIC

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas

Variklis

Galia

Degalai

Transmisija

Energijos Nuvažiuojamas Komplektacija
sąnaudos atstumas, km
kWh/100km

kompaktinis
furgonas, 4
durelės

Electric

136 ag

Elektra

EV

20,4

272

ilgas furgonas, 4
durelės

Electric

136 ag

Elektra

EV

20,5

271

Kaina

Mėnesio įmoka

Professional Plus

43 550

474

Professional Plus

44 200

481

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC KAINORAŠTIS

Papildoma įranga

Komplektacija

Kaina

Metalo blizgesio dažai

650

Medinė krovinių skyriaus sienelių danga

380

● standartinė įranga

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC ĮRANGA

IŠORĖ

Professional Plus

16 colių pilki plieniniai ratlankiai (215/65 R16)

●

Normalaus dydžio atsarginis ratas

●

Vienerios šoninės durelės

●

Dvivėrės galinės durelės

●

Juodi priekinis ir galinis bamperiai

●

Juodos šoninės apsauginės juostos

●

Juodos durelių rankenėlės

●

Juodi išoriniai veidrodėliai

●

Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai

●

Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija

●

Priekiniai rūko žibintai

●

VIDUS
Smart Cargo sistema

Professional Plus
●

o papildoma įranga

- nekomplektuojama

VIDUS

Professional Plus

Guminė salono grindų danga

●

Guminiai grindų kilimėliai

●

Medinė krovinių skyriaus grindų danga

●

Medinė krovinių skyriaus sienelių danga

380

Elektroninis stovėjimo stabdys

●

Elektra valdomi priekiniai langai

●

Metalinė pertvara

●

6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje

●

Krovinių skyriaus lempa

●

Uretaninis vairas

●

SĖDYNĖS

Professional Plus

3 vietos

●

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

●

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija

●

Vairuotojo sėdynės juosmens atrama

●

KOMFORTO ĮRANGA

Professional Plus

Mechaninis oro kondicionierius

●

Galiniai automobilio statymo jutikliai

●

Priekiniai automobilio statymo jutikliai

●

Galinio vaizdo kamera

●

Prieblandos jutiklis

●

Lietaus jutiklis

●

Pastovaus greičio palaikymo sistema

●

Vidinis įkroviklis (11 kW)

●

6 m laidas su buitiniam įkrovimo lizdui skirtu kištuku

●

Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)

●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Professional Plus

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu

●

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)

●

4 garsiakalbiai

●

Bluetooth

●

USB jungtis

●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Professional Plus

Radijo valdikliai ant vairo

●

Spalvotas informacinis ekranas

●

DĖTUVĖS

Professional Plus

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse

●

Atvira apatinė daiktadėžė

●

Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje

●

SAUGOS ĮRANGA

Professional Plus

Aktyviosios saugos įranga
Centrinis užraktas

●

E-Call sistema

●

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

●

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

●

SAUGOS ĮRANGA

Professional Plus

Pasyviosios saugos įranga
2 priekinės oro saugos pagalvės

●

Šoninės oro saugos pagalvės

●

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC SPALVOS

Professional Plus
Icy White (EPR)

0

Falcon Grey (EVL)

650

Metallic Silver (KCA)

650

Metallic black (KTV)

650

*Kampanijos pabaigos data 2023-03-31. Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir
papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės o cialiose „Toyota“ atstovybėse. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į o cialią „Toyota“ atstovybę.
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 6 mėnesius nuo
įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka
teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 4,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios
rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.
Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams – ziniams asmenims, įsigijusiems lizinguojamą turtą asmeninėms, šeimos ar
namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):
Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina – 39 000 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., Kliento mokamas avansas – 15 proc., neišpirkta turto vertė sutarties termino pabaigoje – 12
480 Eur, finansuojama suma – 33 150 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (Euribor reikšmė 2022-10-24: 2.132 proc.) + 1.49 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 3.622 proc.),
sutarties mokestis – 250 Eur, (mėnesio įmokos dydis – 419.59 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank", AB, ir mokėti Banko
nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį ( 1 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 3.87 proc., o
bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 37 523,39 Eur.
Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką
Netinkamas nansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų nansavimosi 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 nansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB,
įsipareigojimas suteikti nansavimą - toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.
10 metų hibridinio akumuliatoriaus garantija taikoma visiems naujiems Toyota hibridams. Su tiksliomis sąlygomis galite susipažinti svetainėje toyota.lt.
Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros
(įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json

Auresa

Autotoja

Panevėžys
Smėlynės g. 175
Tel: +370 612 22696
marius@auresa.lt

Kaunas
Savanorių pr. 447A
Tel: +37037408032
info@autotoja.lt

auresa.lt

autotoja.lt

Mototoja

Solorina

Vilnius
Ukmergės g. 425
Tel: +37052356440
toyota@mototoja.lt

Klaipėda
Tilžės g. 62
Tel: +37046397140
servisas@solorina.lt

mototoja.lt

solorina.lt

Sovli

Tokvila

Siauliai
Pramonės g. 19a
Tel: +37061600600
info@sovli.lt

Vilnius
Žalgirio g. 122
Tel: +37052103223
info@tokvila.lt

sovli.lt

tokvila.lt

