RAV4 PLUG-IN HYBRID
ZIEMAS RITEŅI

ZIEMA IESTĀ JAS NEGAIDĪTI, BET NE TOYOTA ĪPAŠNIEKIEM.
TOYOTA ZIEMAS RITEŅU KOMPLEKTS SNIEGS TEV SIRDSMIERU
VAIRĀKU GADU GARUMĀ.
Toyota ziemas riteņu komplekts ietver:

Tieši tavai Toyota izstrādātus tērauda
vai vieglmetāla diskus ar garantiju
līdz 3 gadiem* un augstākās
kvalitātes ziemas riepas.

Toyota oriģinālos
riepu spiediena
sensorus.**

Iegādājoties jaunu Toyota, noteikti piemeklē tam atbilstošu ziemas riteņu komplektu. Pievieno savam ikmēneša
maksājumam dažus eiro par ziemas riteņu komplektu un varēsi neraizēties par sezonu maiņu, jo mēs
parūpēsimies par tava automobiļa riepām.
* Riepu un riepu spiediena sensoru garantija ir spēkā līdz TOYOTA automobiļa garantijas perioda beigām vai vismaz 12 mēnešus.
Uz riepām attiecas riepu ražotāja īpašā garantija.
** Hilux, Proace un Proace City modeļiem riepu spiediena sensori nav pieejami.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Riepas
tips

Riepas apraksts

Riepas
preču zīme

Riepu
izmērs

Degvielas
efektivitāte

Saķere
uz slapjas
virsmas

Trokšņa
līmenis

Kravnesības
indekss

Ātruma
indekss

Komplekta
kods

Diska kods

Cena

Ikmēneša
maksājums*

18”

Vieglmetāla

Skandināvijas tipa mīkstā
sastāva ziemas riepas

BRIDGESTONE

225/60R18

E

E

71

10 0

S

TMEWA42022EX

PW457420 03MB

1 805 €

19 €

18”

Vieglmetāla

Skandināvijas tipa mīkstā
sastāva ziemas riepas

CONTINENTAL

225/60R18

C

E

72

104

T XL

TMEWA42011BX

PW457420 03MB

2 257 €

23 €

18”

Vieglmetāla

Ziemas riepas ar radzēm

CONTINENTAL

225/60R18

-

-

-

104

T XL

TMEWA42044CX

PW457420 03MB

2 339 €

24 €

Loka
izmērs

18x7J - Vieglmetāla
PW457420 03MB
* Ziemas riteņu komplekta ikmēneša maksājums ir spēkā iegādājoties to ar jaunu automobili. Piedāvājums ir spēkā līdz 30.06.2022. Toyota ziemas riteņu piedāvājums ir spēkā kamēr ir pieejamas akcijas ziemas riepas un Toyota oriģinālie vieglmetāla diski. Ieteicamās
mazumtirdzniecības cenas. Lai saņemtu konkrētu pārdošanas piedāvājumu, vērsies Toyota oficiālajā pārstāvniecībā. Riteņu maiņa neietilpst ziemas riteņu komplekta cenā. Īpašie piedāvājumi nav apvienojami, un vienā reizē var izmantot vienu piedāvājumu. Riepu un riepu
spiediena sensoru garantija ir spēkā līdz TOYOTA automobiļa garantijas perioda beigām vai vismaz 12 mēnešus. Uz riepām attiecas riepu ražotāja īpašā garantija.
Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un UniCredit Leasing SIA. Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējies ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2,49% + 6 mēnešu EURIBOR
likme juridiskām personām (Piem., cena 19 250 €, pirmā iemaksa 15%, periods 60 mēneši, atlikusī vērtība 30%, nobraukums 100 000 km, komisija 1,5%.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir 199,84 €. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas.

