
AVENSIS AKSESUARAI
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas.



Bagažinės durelių chromo apdaila
išryškina veržlią automobilio 
galinę dalį.

Chromuota priekinio 
buferio apdaila
išryškina Jūsų automobilio 
priekinį buferį.

Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali, tad Jūsų Avensis tiks idealiai. Norite, kad 
automobilis būtų stilingesnis, patogesnis ar saugesnis – pasirinkite šioje brošiūroje papildomos 
įrangos komplektą arba keturis bet kokius gaminius ir įsigykite juos su nuolaida. 

Kainos pateiktos galiniame brošiūros viršelyje.

Suteikite savo Avensis dar daugiau stiliaus!

Chromuota išmetimo 
vamzdžio apdaila
suteikia išmetimo vamzdžiui 
stilingą išvaizdą.  

Durelių chromo apdaila
automobiliui suteikia prabangos įspūdį.

SUSIKURKITE AVENSIS PAGAL SAVO SKONĮ! STILIAUS KOMPLEKTAS

32



Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus savo vietose.

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės
pagaminta iš kokybiškos medžiagos, atitinka lango formą ir yra nepermatoma 
iš išorės, bet skaidri iš vidaus.

Aerodinaminiai vėjo deflektoriai
mažina vėjo keliamą triukšmą ir pasipriešinimą, tad galima važiuoti atidarytais 
langais ir nenaudoti oro kondicionieriaus.

Užuolaidėlės nuo saulės
tvirtinamos prie durelių rėmo laikikliais ir stipriai laikosi vietoje net 
važiuojant atidarytais langais.

KOMFORTO KOMPLEKTAS
Tegul Jūsų kelionė būna dar patogesnė!

Priekinė ir galinė pagalbinė 
parkavimo sistema
su 6 kėbulo spalvos jutikliais, mon-
tuojamais priekiniame ir galiniame 
buferiuose. Artėjant prie kliūties, 
pasigirsta garsinis įspėjimo signa-
las, kuris vis intensyvėja. Galiniai 
jutikliai įsijungia automatiškai, kai 
įjungiama atbulinės eigos pavara, 
o jų garsinis signalas skiriasi nuo 
priekinių jutiklių signalo.
Jūs bet kada galite išjungti galinę 
pagalbinę parkavimo sistemą, 
kai jos nereikia, pvz., tempiant 
priekabą.

Nerūdijančio plieno buferio plokštelė
saugo jį nuo galimų dažų pažeidimų.

APSAUGOS KOMPLEKTAS
Išlaikykite savo automobilio vertę!

Bagažinės dugno kilimėlis
yra iš minkšto plastiko ir 
tinka Avensis kaip nulietas. 
Jį nesudėtinga išimti ir 
išvalyti, jis yra raštuotas, 
todėl neslysta ir išlieka 
reikiamoje vietoje.

Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė
gaminama iš patvarios permatomos 
medžiagos ir saugo dažų sluoksnį nuo 
subraižymo nagais ar žiedais.
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Automobilio priekabos kablys
leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką reikia – valties 
priekabą, dviračių laikiklį ir pan. Nuimamas horizontaliai 
arba vertikaliai, kablys komplektuojamas su 13 jungčių 
laidų rinkiniu.

TRANSPORTO KOMPLEKTAS
Pasiimkite su savimi viską, ko Jums reikia!
Stogo bėgeliai
montuojami tiesiai ant stogo, tad sudaro pagrindą tvirtai uždėti stogo bagažinę, dviračių laikiklį ir kitus priedus.

Stogo bagažinė
yra aerodinaminės formos, itin patogi ir lengva – 460 litrų talpos ir 205 x 84 x 45 cm dydžio. Bagažinė turi centrinį užraktą, 
o raktelį galima ištraukti tik tuomet, jei visi užraktai yra uždaryti. Bagažinė gali būti atidaroma iš abiejų pusių, tad yra itin 
patogi krauti daiktus, kuriuos prilaiko viduje esantys diržai. Galima įsigyti juodos arba sidabro spalvos.

Sulankstomas dviračių 
laikiklis 2 dviračiams
montuojamas ant vilkimo kablio. Jis 
turi integruotus žibintus, valstybinio 
numerio laikiklį bei 13 smaigų jungtis. 
Jį galima patogiai sulankstyti ir padėti 
saugoti.

Ant stogo montuojamas dviračių laikiklis
Stilingas aliumininis rakinamas dviračių laikiklis yra labai pato-
gus – uždėjus dviratį, tiesiog pasukite ratuką, užtvirtinkite ratus 
ir galite važiuoti! Jį taip pat galima sulankstyti ir padėti saugoti.

• Jutiklinis ekranas
• Balso atpažinimo funkcija
• Kalbos pasirinkimo galimybė, 
   įskaitant anglų ir rusų kalbas
• Išsamūs Vakarų Europos žemėlapiai
• 3D miestų vaizdavimas
• Lankytinų vietų duomenų bazė
• Derinama su Toyota Touch® 2 
   garso sistema

Taikoma visiems modeliams su 
Toyota Touch® 2 garso sistema.

NAVIGACIJOS SISTEMA GO
Suplanuokite savo kelionę išmaniai!
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Savo padangas patogiai laikykite padangų saugykloje, 
kur jos bus apsaugotos nuo drėgmės, saulės, vėjo ir 
temperatūros svyravimų.

Pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje!

saugo vasarines padangas nuo atšiaurių 
žiemos sąlygų, o padangų keitimas tampa 
greitesniu ir patogesniu!

Komplektą sudaro 16 colių dešimties stipinų 
sidabro spalvos Avensis lengvojo lydinio 
ratlankiai (pavaizduota paveikslėlyje) ir 
aukščiausios kokybės dygliuotos arba 
nedygliuotos Jūsų pasirinktos padangos.

Toyota originalūs lengvojo lydinio ratlankiai
 yra kokybiški ir patvarūs. Jie sukurti specialiai 
Jūsų Toyota automobiliui, atsižvelgiant į 
vietines oro sąlygas.

Aukščausios kokybės žieminės padangos
 yra saugios, užtikrina gerą sukibimą ir patogų 
vairavimą.

Pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje!

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI SU ŽIEMINĖMIS PADANGOMIS PADANGŲ SAUGYKLA
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Pasirinkite šioje brošiūroje papildomos įrangos komplektą arba keturis 
bet kokius gaminius ir įsigykite juos 15 proc. pigiau.Į kainas įskaičiuotas montavimo mokestis ir PVM. Mėnesio įmoka nurodyta su sąlyga, jog aksesuarai yra įsigijami kartu su nauju automobiliu.

Mėnesio įmokos skaičiavimo pavyzdys:
Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į Toyota 
atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos 
sąlygomis svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 159,91 € dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą 
įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 14 850,00 € ir papildomos komplektacijos kaina - 510,00 €, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15 %; likutinė vertė – 30%; 
laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis 144,81 €; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, 
pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai vykdys 
savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos ir kai į sutartį yra įtrauktos sąlygos, 
pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau 
nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio priežiūra, 
registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. 

Gaminių ar paslaugų teikėjai turi teisę keisti kainas neinformuodami apie tai iš anksto.
Nuotraukos iliustruoja tekstą, o gaminiai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

* Kaina galioja tik užsakant naują automobilį.
** Pavyzdyje pateikta Avensis 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su nedygliuotomis Goodyear Ultra Grip Ice 2 padangomis. Galimi 

rinkiniai ir su kitomis dygliuotomis arba nedygliuotomis padangomis.  Pasiūlymo teiraukitės atstovybėje!

Spausdinta 2015 m. liepos mėn. LT

AKSESUARŲ KAINOS

SUSIKURKITE SAVO KOMPLEKTĄ!

Įprasta kaina Speciali kaina Nauda Jums

STILIAUS KOMPLEKTAS 601 € 510 €
5,36 € / mėn

91 €

Durelių chromo apdaila (4 vnt.) 237 €

Bagažinės durelių chromo apdaila 132 €

Chromuota priekinio buferio apdaila 164 €

Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila 68 €

KOMFORTO KOMPLEKTAS 470 € 395 €
4,15 € / mėn

75 €

Aerodinaminiai vėjo deflektoriai (4 vnt.) 207 €

Krovinių tinklelis 61 €

Užuolaidėlės nuo saulės  (2 vnt.) 105 €

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės 97 €

APSAUGOS KOMPLEKTAS 1060 € 815 €
8,57 € / mėn

245 €

Nerūdijančio plieno buferio plokštelė 142 €

Bagažinės dugno kilimėlis 73 €

Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė (2 vnt.) 22 €

Priekinė ir galinė pagalbinė parkavimo sistema 823 €

Įprasta kaina Speciali kaina Nauda Jums

NAVIGACIJOS SISTEMA GO 848 € 640 €*
6,73 € / mėn

208 €

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI SU ŽIEMINĖMIS PADANGOMIS** 1746 € 1195 €
12,56 € / mėn

551 €

TRANSPORTAS - SUSIKURKITE SAVO KOMPLEKTĄ

Stogo bėgeliai 222 €

Automobilio priekabos kablys 984 €

Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams 635 €

Ant stogo montuojamas dviračių laikiklis 117 €

Stogo bagažinė ( juodos ar sidabro spalvos) 674 €
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Emocijos ar racionalumas

Kas sako, kad turite rinktis? 


