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Galia iki

340
DIN AG

Kainoraštis



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

TOYOTA SUPRA

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

Degalai Variklis Transmisija Komplektacija Kaina1 Pasiūlymo 
kaina1 

Nauda
Jums

Lizingo 
įmoka

Benzinas 2.0 Turbo (258 AG) Automatinė PURE 49 990 €

3.0 Turbo 8 (340 AG) Automatinė SPORT 64 400 €

PREMIUM 67 450 €



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

TOYOTA SUPRA PAPILDOMA ĮRANGA

Įranga Kaina1

Metalo blizgesio dažai 900 €

Matiniai “Prominence Red” dažai 370 €

Įranga Kaina1

"Sport" paketas 2 600 €

1) Visos kainos nurodytos su PVM. 

TOYOTA SUPRA TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis 3.0 Single twin scroll turbo 2.0 Single twin scroll turbo

Darbinis tūris, cm3 2998 1998

Maksimali galia (kW/AG/aps.min) 250 (340) / 5000 190 (258) / 5000

Kuro rūšis Benzinas

Gabaritai (Ilgis, plotis, aukštis) (4379x 1854x1292)

Bagažinės tūris (l) 290

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km (WLTP) 8,2 7,4 - 7,5

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP) 188 168 - 170

Maksimalus greitis km/h 250

Įsibėgejimas 0-100 km/h 4,3 5,2



1TOYOTA SUPRA KOMPLEKTACIJOS
PURE

Išorė
18 colių 5 dvigubų stipinų dvispalviai juodi / sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota 
apdaila •

Padangos remonto komplektas •

Padangų slėgio įspėjamoji sistema •

Juodi, elektra valdomi, elektrochromatiniai, pakreipiami žemyn važiuojant atbuline eiga 
(keleivio pusėje), užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai •

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės •

Juodas dažytas priekinis statramstis •

LED dieniniai žibintai •

LED galiniai kombinuotieji žibintai •

Dvigubi LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema (AHB) •

Du išmetimo vamzdžiai su chromuotais antgaliais •

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

Tekstiliniai grindų kilimėliai •

Aliumininės apsauginės durelių slenksčių plokštelės •

12 V elektros lizdas priekyje •

Komfortas
Dviejų zonų automatinė oro kondicionavimo sistema •

Šildomos priekinės sėdynės •

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas •

Jungikliai ant vairo •

Odinis vairas •

Elektroninis stovėjimo stabdys •

Pavarų perjungimo rankenėlė •

Priekiniai elektra valdomi langai •

Prieblandos jutiklis •

Pastovaus greičio palaikymo sistema •

Smart Entry & Start sistema •

Centrinė konsolė su porankiu •

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis •

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai •

Multimedija ir informacija
4 garsiakalbių •

8,8 colio multimedijos sistemos ekranas •

Navigacijos sistema •

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema •

Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB) •

Daugiafunkcis ekranas •

Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis nuorodomis •

Sėdynės
Alcantara sėdynių apmušalai •

Elektra reguliuojama juosmens atrama •

Dėtuvės
Centrinė konsolė su puodelio laikikliu •

Priekinė daiktadėžė •

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

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos •

Priekinės SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio •

SRS šoninės oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio •

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės •

SRS oro saugos pagalvė vairuotojo keliams •

Įspėjamoji saugos diržų sistema: vairuotojo ir priekinio keleivio •

Signalizacijos sistema •

Imobilizatorius •

Toyota Safety Sense:

Pre-Collision s istema su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija •

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)  •

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

Sport įrangos paketas:

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba o

Aktyvusis sportinis diferencialas o

Sportiniai stabdžiai o



2TOYOTA SUPRA KOMPLEKTACIJOS

• standartinė įranga 
o papildoma įranga

SPORT (papildanti PURE)

Išorė
Juodi / sidabriniai 19 colių 5 dvigubų stipinų kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai •

Juodi, elektra valdomi, elektrochromatiniai, pakreipiami žemyn važiuojant atbuline eiga 
(keleivio pusėje), užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai su atminties funkcija •

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

Posūkių apšvietimo funkcija •

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba •

Sportiniai stabdžiai •

Komfortas
Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema •

Multimedija ir informacija
10 garsiakalbių •

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai •

Sėdynės
Elektra reguliuojamos sėdynės su atminties funkcija •

Saugos ir apsaugos įranga
Aktyvusis sportinis diferencialas •

Įspėjimo apie susidūrimo iš galo pavojų sistema •

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) •

Nematomų zonų monitorius (BSM) •

PREMIUM (papildanti SPORT)

Išorė
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose •

Multimedija ir informacija
12 garsiakalbių •

JBL Premium garso sistema •

Projekcinis ekranas •

Belaidis telefono kroviklis •

Sėdynės
Odiniai sėdynių apmušalai •

Dėtuvės
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu •


