
Verso aksesuarai
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas.



Susikurkite Verso pagal savo skonį!
Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali, tad Jūsų Verso 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.

Tegul Jūsų kelionė būna lengva, saugi ir daug patogesnė!

Automobilio priekabos kablio laidų adapteris
7 jungčių priekabos lizdui. Išsinuomojus 

priekabą, visuomet patogu turėti adapterį, kuris 
leidžia apsirinkti priekabą su 7 ar 13 jungčių.

Stogo skersiniai
tvirtinami prie stogo bėgelių ir 

sudaro puikų pagrindą gabenti 
įvairius Toyota daiktų laikymo 

priedus. Nekomplektuojama su 
stoglangiu.

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. 

TRANSPORTAS
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Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės  
paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip pat 
saugo automobilio slenksčių dažus nuo dėvėjimosi.

Chromuota išmetimo  
vamzdžio apdaila 
suteikia stilingą išvaizdą. 

Durelių 
chromo apdaila  
automobiliui suteikia 
prabangos įspūdį.

Bagažinės durelių 
chromo apdaila  
išryškina veržlią auto-
mobilio galinę dalį.

STILIUS APSAUGA

Suteikite savo Verso dar daugiau stiliaus!

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

Šoninės apdailos juostelės
yra kėbulo spalvos ir suteikia 
stilingą apsaugą Jūsų Verso 
nuo galimų įbrėžimų.

Šlifuoto nerūdijančio 
plieno buferio plokštelė 
saugo jį nuo galimų dažų 
pažeidimų.

Apsaugokite savo Verso nuo įbrėžimų ir kitų žymių!

Galinė pagalbinė 
parkavimo sistema

turi keturis kėbulo spalva 
dažytus jutiklius galiniame 

buferyje ir ima veikti įjungus 
atbulinės eigos pavarą. 

Artėjant prie kliūties,  
pasigirsta įspėjamasis 

signalas, kuris intensyvėja 
artinantis prie objekto.

Išjungimo mygtukas
leidžia bet kada išjungti 

galinę pagalbinę parkavimo 
sistemą, kai Jums jos nerei-

kia, pvz., tempiant priekabą.
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Ištaigingi natūralios odos apmušalai
suteikia prabangos ir komforto jausmą, o tuo pačiu tai ir 
praktiška, kadangi lengvai valoma ir prižiūrima.

KOMFORTAS

Argi automobilyje negalėtų būti taip pat patogu ir 
švaru kaip namuose? Iš tiesų tai tikrai įmanoma.

Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus 
savo vietose.

Šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės
tvirtinamos prie durelių rėmo laikikliais 

ir stipriai laikosi vietoje net važiuojant 
atidarytais langais. Jas lengva uždėti ir, 

kai prireikia, vėl nuimti.

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės
pagaminta iš kokybiškos medžiagos, 

tiksliai atitinka Verso lango formą ir 
yra tvirtinama kabliukais. Užuolaidėlė 

permatoma iš vidaus, tad gale
sėdintiems keleiviams sukuria 

komforto pojūtį.

Premium tekstiliniai kilimėliai
yra švarūs, sausi ir minkšti lyg 

kilimas. Jie sukurti būtent Jūsų 
Verso – tinkamo dydžio, o vairuo-

tojo kilimėlis saugiai tvirtinamas 
prie grindų.

Toyota odos apdaila atitinka aukščiausius saugos reikalavimus,
tad oro saugos pagalvės veikia nepriekaištingai.
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Aksesuarų kainos su
montavimo mokesčiu ir PVM.

 LT

Įprasta kaina Speciali kaina Nauda Jums

Transportas 4436 Lt / 1284,75 € 3411 Lt / 987,89 € 1025 Lt / 296,86 €

Stogo skersiniai 798 Lt / 231,12 €

Vilkimo kablys su laidų komplektu 3595 Lt / 1041,18 €

Vilkimo kablio laidų adapteris 43 Lt / 12,45 €

Apsauga 2880 Lt / 834,11 € 2330 Lt / 674,81 € 550 Lt / 159,29 €
Bagažinės dugno kilimėlis 252 Lt / 72,98 €

Šlifuoto nerūdijančio plieno buferio plokštelė 429 Lt / 124,25 €

Šoninės apdailos juostelės (4 vnt.) 1023 Lt / 296,28 €

Galinė pagalbinė parkavimo sistema 1176 Lt / 340,59 €

Stilius 1860 Lt / 538,69 € 1581 Lt / 457,89 € 279 Lt / 80,80 €
Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila 250 Lt / 72,41 €

Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės (2 vnt.) 353 Lt / 102,24 €

Bagažinės durelių chromo apdaila 385 Lt / 111,50 €

Durelių chromo apdaila (4 vnt.) 872 Lt / 252,55 €

Komfortas 1234 Lt / 357,39 € 1049 Lt / 303,81 € 185 Lt / 53,58 €
Krovinių tinklelis 236 Lt / 68,35 €

Premium tekstiliniai kilimėliai (4 vnt.) 309 Lt / 89,49 €

Šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (2 vnt.) 357 Lt / 103,39 €

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės 332 Lt / 96,15 €

Natūralios odos apmušalai 5 sėdynėms 5854 Lt / 1695,44 € 5060 Lt* / 1465,48 €* 794 Lt* / 229,96 €*

Natūralios odos apmušalai 7 sėdynėms 6291 Lt / 1822,00 € 5480 Lt* / 1587,12 €* 811 Lt* / 234,88 €*

Pasirinkite šioje brošiūroje papildomos įrangos komplektą arba keturis bet
kokius gaminius ir įsigykite juos 15 proc. pigiau.

Gaminių ar paslaugų teikėjai turi teisę keisti kainas neinformuodami apie tai iš anksto. Nuotraukos iliustruoja tekstą,
o gaminiai gali skirtis priklausomai nuo modelio. Pagaminta 2014 m. lapkričio mėn.

* Kaina galioja užsakant automobilį gamykloje.


