PROACE CITY
ELECTRIC

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC CENRĀDIS

Virsbūves tips

Dzinējs

Jauda

Degvielas
veids

Transmisija

Elektrības Nobraucamais Aprīkojuma līmenis
patēriņš attālums, km
kWh/100km

kompaktais
furgons, 4 durvis

Electric

136 zs

Elektrība

EV

20,4

272

gara izmēra
furgons, 4 durvis

Electric

136 zs

Elektrība

EV

20,5

271

Cena

Ikmēneša
maksājums

Professional Plus

43 550

474

Professional Plus

44 200

481

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC CENRĀDIS

Papildaprīkojums

Apraksts

Cena

Metāliska krāsa

650

Kravas zonas koka sienu paneļi

380

● Standarta aprīkojums

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC APRĪKOJUMS

EKSTERJERS

Professional Plus

16" pelēki tērauda diski (215/65 R16) (tikai divrindu kabīni)

●

Pilna izmēra rezerves ritenis

●

Vienas sānu durvis

●

Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis

●

Melni priekšējais un aizmugures buferi

●

Melns sānu aizsargmoldings

●

Melni durvju rokturi

●

Melni sānu spoguļi

●

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi

●

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi

●

Priekšējie miglas lukturi

●

o Papildaprīkojums

- Nav pieejams

SALONS

Professional Plus

Smart Cargo

●

Gumijas grīdas pārklājums kabīnē

●

Gumijas paklājiņi

●

Koka grīdas pārklājums kravas zonā

●

Kravas zonas koka sienu paneļi

380

Elektroniskā stāvbremze

●

Elektriski darbināmi priekšējie logi

●

Metāla starpsiena

●

6 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā

●

Kravas zonas apgaismojums

●

Stūre ar uretāna apdari

●

SĒDEKĻI

Professional Plus

3 sēdvietas

●

Auduma sēdekļi

●

Regulējams augstums vadītāja sēdeklim

●

Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts

●

KOMFORTS

Professional Plus

Manuālais gaisa kondicionētājs

●

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

●

Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori

●

Atpakaļskata kamera

●

Krēslas sensors

●

Lietus sensors

●

Kruīza kontrole

●

Lādētājs salonā (11 kW)

●

6 m kabelis ar mājas uzlādes savienojumu

●

Mennekes/2. tipa uzlādes kabelis

●

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA

Professional Plus

Pro-Touch multivides sistēma ar 8" displeju

●

Mobilā integrācija (Apple CarPlay / Android Auto)

●

4 skaļruņi

●

Bluetooth

●

USB pieslēgvieta

●

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA

Professional Plus

Radio vadības pogas uz stūres

●

Krāsains informācijas displejs

●

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI

Professional Plus

Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas

●

Vaļējs apakšējais cimdu nodalījums

●

Cimdu nodalījums ar vāku priekšējā panelī vadītāja pusē

●

DROŠĪBA

Professional Plus

Aktīvā
Centrālā atslēga

●

E-Call sistēma

●

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)

●

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)

●

Brīdinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepās (TPWS)

●

DROŠĪBA

Professional Plus

Pasīvā
2 priekšējie drošības spilveni

●

Sānu drošības spilveni

●

TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC KRĀSAS

Professional Plus
Icy White (EPR)

0

Falcon Grey (EVL)

650

Metallic Silver (KCA)

650

Metallic black (KTV)

650

*Kampaņa beidzas 31.03.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.
Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un
papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama o ciālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties o ciālā Toyota pārstāvniecībā.
Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 6 mēnešu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā6 mēnešus no automobiļa
pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 4,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo
mazumtirdzniecības cenu.
Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams,
konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 1,49% + 6 mēnešu EURIBOR (16.10.2022 6 men Euribor 2,027%) likme juridiskām personām (Piem., cena 39 000 €, pirmā
iemaksa 15%, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 32%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 412,85€. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties
pēc pieteikuma izvērtēšanas.
10 gadu hibrīda akumulatora garantija attiecas uz visiem jauniem Toyota hibrīdiem. Konkrēti nosacījumi pieejami toyota.lv
Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa
procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json

Amserv Motors

Autofavorits

Riga
Krasta iela 3
Tālr: +371 67204746
info@amserv.lv

Daugavpils
Kārklu iela 2a
Tālr: +37165440591
daugavpils@autofavorits.lv

amservmotors.lv

Favorit West

Laluna

Ventspils
Zvaigznu iela 13
Tālr: +371 63663063
info@favorit-west.lv

Jekabpils
Andreja Pormala iela 40
Tālr: +371 20207900
auto@autolaluna.lv

favorit-west.lv

autolaluna.lv

Wess Motors Bergi

Wess Motors Marupe

Berģi
Rigas-Siguldas Shoseja 2
Tālr: +37167083000
info@wess.lv

Riga
Ulmana iela 125
Tālr: +371 67068300
toyota@wess.lv

wess.lv

wess.lv

