GR YARIS
ŽIEMINIAI RATAI

ŽIEMA VISADA UŽKLUMPA NETIKĖTAI. TAČIAU NE TOYOTA SAVININKUS.
TOYOTA ŽIEMINIAI RATAI UŽTIKRINS VISIŠK Ą VAIRAVIMO RAMYBĘ
DAUG METŲ Į PRIEKĮ.
Toliau apibūdinamas Toyota žieminių ratų rinkinys.

Skirta specialiai Jūsų Toyota
plieniniams arba lengvojo lydinio
ratlankiams – iki 3 metų* garantija
ir aukščiausios kokybės
žieminės padangos

Toyota originalūs
slėgio padangose
jutikliai.**

Įsigydami naująjį Toyota automobilį, būtinai teiraukitės žieminių padangų rinkinio. Pridėję kelis eurus
už žieminius ratus prie mėnesinės įmokos už automobilį, galėsite ramiai stebėti metų laikų kaitą, o mes
pasirūpinsime Jūsų padangomis.
* Garantija ratams ir slėgio padangose jutikliams galioja iki TOYOTA automobilio garantinio laikotarpio pabaigos arba bent 12 mėnesių.
Padangoms taikoma padangų gamintojo specialioji garantija.
**Slėgio jutikliai nesiūlomi su Hilux, Proace ir Proace City.
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* Mėnesinė žieminių ratų komplekto įmoka galioja tik įsigyjant juos kartu su nauju automobiliu. Rekomenduojama mažmeninės prekybos kaina. Norėdami gauti konkretų pasiūlymą, kreipkitės į oficialią Toyota atstovybę. Ratų keitimo mokestis nėra įskaičiuotas į žieminių ratų komplekto kainą. Pasiūlymas galioja iki 2022-06-30. Toyota žieminių ratų
komplekto pasiūlymas galioja iki šio komplekto žieminių padangų ar lengvojo lydinio ratlankių išpardavimo. Specialūs pasiūlymai negali būti naudojami kartu, vienu metu galima pasinaudoti tik vienu pasiūlymu. Garantija ratams ir slėgio padangose jutikliams galioja iki TOYOTA automobilio garantinio laikotarpio pabaigos arba bent 12 mėnesių.
Padangoms taikoma padangų gamintojo specialioji garantija.
Toyota lizingo paslaugos teikėjai yra: UAB Luminor lizingas, UAB Swedbank lizingas ir SIA UniCredit Leasing Estijos filialas. Pavyzdinę skaičiuoklę pateikė UAB Swedbank lizingas. Jei reikia, pasitarkite su banko darbuotoju. Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys: Prielaidos: kliento pasirinkto
automobilio kaina – 19 250,00 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., kliento mokamas avansas – 15 proc., finansuojama suma – 16 362,50 Eur, neišpirkta turto vertė sutarties termino pabaigoje – 5 775,00 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 2,29 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,29 proc.),
sutarties mokestis – 192,50 Eur (mėnesio įmokos dydis – 201,63 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 UAB Swedbank
lizingas priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 2,763 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 17 873,50 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 finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi 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 finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra Swedbank lizingas, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą - toks įsipareigojimas
atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

