
Nuo 67 500 €

CO2 

0
g/km

Kainoraštis



Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

TOYOTA MIRAI

1) Visos kainos nurodytos su PVM. Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB “Mototoja” pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.  

Degalai Komplektacija Kaina1

Fuel Cell PREMIUM 67 500 €

AMBASSADOR 74 500 €



Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

Įranga Kaina1

“Premium” perlamutriniai dažai 850 €

Baltas interjeras 0 €

TOYOTA MIRAI PAPILDOMA ĮRANGA

1) Visos kainos nurodytos su PVM. 



1TOYOTA MIRAI KOMPLEKTACIJOS
PREMIUM

Išorė
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R19 padangomis •

Padangos remonto komplektas •

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) •

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai •

Durelių veidrodėlių nustatymų atminties funkcija •

Durelių veidrodėliai su užlenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija •

Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose •

Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų 
sistema (AHS) •

LED dieniniai žibintai •

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais •

Multi-LED posūkių žibintai •

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai •

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai •

Ryklio peleko formos antena •

Vandenį atstumiantys ir ypač gerai nuo UV spindulių apsaugantys priekinių šoninių langų 
stiklai •

Kėbulo spalvos stogas •

Tamsinti stiklai •

Vidus
Įlipimo sistema su apšvietimu •

Apšvietimas ant prietaisų skydelio, priekinių puodelių laikiklių, priekinių ir galinių durelių bei 
salono durelių rankenėlių •

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse •

12 V elektros lizdas •

Tekstiliniai grindų kilimėliai •

Durelių slenksčių plokštelės •

Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale •

Drabužių kabliukai gale •

Juoda salono apdaila su matinio chromo intarpais •

Sėdynės
Dirbtinės odos sėdynės •

Šildomos priekinės sėdynės •

Rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama •

Elektra reguliuojama 8 padėčių vairuotojo sėdynė •

Elektra reguliuojama 4 padėčių keleivio sėdynė •

Komfortas
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius •

Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema •

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija •

Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas •

Odinis vairas •

Šildomas vairas •

Jungikliai ant vairo •

Elektra valdomi priekiniai langai •

Elektra valdomi galiniai langai •

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija •

Porankiai priekyje ir gale •

Lietaus jutiklis •

Prieblandos jutiklis •

Smart Entry & Start sistema •

Elektra valdoma bagažinė •

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis •

Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija •

Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija •

Elektroninis stovėjimo stabdys •

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis •

Multimedija ir informacija
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 12,3 colių ekranu •

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema •

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) •

MyT ryšio paslaugos •

Balso atpažinimo funkcija  •

USB jungtis (4) •

Bluetooth® laisvųjų rankų sistema •

Skaitmeninis radijas (DAB) •

JBL Premium garso sistema •

14 garsiakalbių •

Galinio vaizdo kamera su nuorodomis •

Panoraminio vaizdo monitorius •

8 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas •



2TOYOTA MIRAI KOMPLEKTACIJOS
Dėtuvės
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu •

Viršutinė konsolė su saulės akinių laikikliu •

Puodelių laikikliai priekyje ir gale •

Dėtuvės priekinėse durelėse •

Dėtuvė konsolėje •

Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose •

Aktyviosios saugos įranga
Toyota Safety Sense saugos įranga:

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija

•

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija 

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

Įspėjimo apie besiartinančias transporto priemones funkcija

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema •

Nematomų zonų monitorius (BSM) •

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) •

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema 
(EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA) •

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) •

Traukos kontrolės sistema (TRC) •

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) •

Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS) •

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema •

Apsauginis užraktas nuo vaikų •

Pasyviosios saugos įranga
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall •

SRS priekinės oro saugos pagalvės •

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje •

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės •

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė •

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis •

Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai •

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema • • standartinė įranga 
o papildoma įranga

Apsaugos įranga
Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius •

AMBASSADOR (papildanti PREMIUM)

Išorė
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 245/45ZR20 padangomis •

Juodas stogas •

Panoraminis stogas •

Vidus
Balta salono apdaila su variniais intarpais o

Sėdynės
Pusiau anilinės odos sėdynių apmušalai •

Šildomos galinės sėdynės •

Vėdinamos priekinės ir galinės sėdynės •

Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija •

Komfortas
Trijų zonų automatinis oro kondicionierius •

Atminties funkcijos valdiklis ant vairo •

Daugiafunkcis valdymo skydelis galiniame porankyje •

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis •

Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park •

Multimedija ir informacija
Spalvotas projekcinis ekranas (HUD) •


