TOYOTA PROACE ELECTRIC KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas

Variklis

Galia

Degalai

Transmisija

vidutinis furgonas, Electric
4 durelės

136 ag

Elektra

EV

26,6

317

ilgas furgonas, 4
durelės

136 ag

Elektra

EV

26,8

315

Electric

Energijos Nuvažiuojamas Komplektacija
sąnaudos atstumas, km
kWh/100km

Kaina

Mėnesio įmoka

Professional Plus

47 500

470

Professional Plus

48 500

480

TOYOTA PROACE ELECTRIC KAINORAŠTIS

Papildoma įranga
Metalo blizgesio dažai

Komplektacija

Kaina
650

● standartinė įranga

TOYOTA PROACE ELECTRIC ĮRANGA

IŠORĖ

Professional Plus

16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16C padangomis

●

Normalaus dydžio atsarginis ratas

●

Kėbulo dugno apsauginė danga

●

Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai

●

Dieniniai žibintai (lemputės)

●

Priekiniai rūko žibintai

●

Juodos durelių rankenėlės

●

Juodi durelių veidrodėliai

●

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai

●

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

●

Juodi priekinis ir galinis buferiai

●

Juodos šoninės apsauginės juostelės

●

180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės

●

o papildoma įranga

- nekomplektuojama

VIDUS

Professional Plus

Salono apšvietimas priekyje (lemputės)

●

Apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)

●

Plastikinė grindų danga

●

Guminiai grindų kilimėliai

●

Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės

●

SĖDYNĖS

Professional Plus

Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės

●

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

●

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija

●

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama

●

Dvivietis priekinio keleivio suolelis

●

Vairuotojo sėdynės porankis

●

KOMFORTAS
Mechaninis oro kondicionierius

Professional Plus
●

KOMFORTAS

Professional Plus

Pastovaus greičio palaikymo sistema

●

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)

●

Elektroninis stovėjimo stabdys

●

Elektra valdomi priekiniai langai

●

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija

●

Trijų stipinų uretaninis vairas

●

Nuotolinis durelių užraktas

●

Vidinis įkroviklis (11 kW)

●

6 m laidas su buitiniam įkrovimo lizdui skirtu kištuku

●

Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)

●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Professional Plus

Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu

●

Skaitmeninis radijas (DAB)

●

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

●

4 garsiakalbiai

●

USB jungtis

●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

DĖTUVĖS

Professional Plus
●

Professional Plus

Smart Cargo sistema

●

Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje

●

Du 12 V elektros lizdai priekyje

●

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis

●

12 V elektros lizdas krovinių skyriuje

●

Medinė krovinių skyriaus grindų danga

●

SAUGUMAS

Professional Plus

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)

●

SAUGUMAS

Professional Plus

Pasyviosios saugos įranga
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall

●

SRS oro saugos pagalvės (4)

●

TOYOTA PROACE ELECTRIC SPALVOS

Professional Plus
Icy White (EPR)

0

Falcon Grey (EVL)

650

Metallic Silver (KCA)

650

Metallic black (KTV)

650

*Kampanijos pabaigos data 2022-09-30. 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.
Kainoraštis galioja naujų automobilių pirkimo sutartims, sudarytoms kainoraščio galiojimo metu, jeigu automobilio pristatymas ir registravimas bus atliktas 2022 metais. Automobiliams,
kurie bus registruojami 2023 metais ir vėliau, Toyota Baltic AS pasilieka teisę padidinti rekomenduojamas mažmenines pardavimo kainas ne daugiau nei 4 proc. nuo kainų, nurodytų
kainoraštyje.
Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Prielaidos: kliento pasirinkto automobilio kaina – 19 300 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., kliento mokamas avansas – 15 proc., finansuojama suma – 16 405 Eur, neišpirkta turto vertė
sutarties termino pabaigoje – 6 176 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 1.49 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 1.49 proc.), sutarties mokestis – 200
Eur (mėnesio įmokos dydis – 187.57 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank", AB ir mokėti banko nustatytą minimalų kasdienių
paslaugų mokestį (0,70 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 1.95 proc., o bendra vartojimo
kredito gavėjo mokama suma – 17 440.79 Eur. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
sutartis galios iki numatyto sutarties termino pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal
sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, kliento mokėtinų mokesčių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos
iki sutarties pabaigos
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
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

