
TOYOTA GR YARIS   KAINORAŠTIS

Variklis Galia Degalai Važiuoklės tipas Transmisija Vidutinės 
degalų 

sąnaudos

Komplektacija Kaina Mėnesio įmoka

1.6 Turbo 261 ag Benzinas Keturi varomi ratai Mechaninė 8,9 Sport 37 000 380



TOYOTA GR YARIS   KAINORAŠTIS

Papildoma įranga Komplektacija Kaina

Metalo blizgesio dažai 470

Premium spalva 700

Circuit paketas 4350

Convenience paketas 2400



IŠORĖ Sport

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (225/40 R18) ●

Padangos remonto komplektas ●

Padangų slėgio kontrolės sistema ●

Juodi, elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai ●

Priekiniai rūko žibintai (LED) ●

Priekiniai LED žibintai ●

Dieniniai žibintai (LED) ●

LED galiniai kombinuotieji žibintai ●

Stogo aptakas ●

Stogas iš anglies pluoštu sutvirtinto plastiko (CFRP) ●

Ryklio peleko formos antena ●

Tamsinti stiklai ●

Du išmetamųjų vamzdžių antgaliai ●

TOYOTA GR YARIS   ĮRANGA ● standartinė įranga o papildoma įranga - nekomplektuojama



VALDOMUMAS IR DINAMIKA Sport

Visų varomųjų ratų sistema GR-FOUR ●

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Normal, Sport, Track) ●

Sportinė pakaba ●

18 colių priekiniai stabdžių diskai ●

16 colių galiniai stabdžių diskai ●

KOMFORTAS Sport

Smart Entry & Start sistema ●

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas ●

Sportinis vairas ●

Šildomas vairas ●

Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis ●

Odinė rankinio stabdžio rankena ●

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius ●

Lietaus jutiklis ●

Priekiniai elektra valdomi langai ●

Elektra valdomi langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija ●



KOMFORTAS Sport

Tekstiliniai grindų kilimėliai ●

12 V elektros lizdas ●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Sport

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema ●

8 colio multimedijos sistemos ekranas ●

Mobiliojo telefono sąsaja ●

6 garsiakalbiai ●

USB jungtis ●

Galinio vaizdo kamera ●

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai ●

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas ●

SĖDYNĖS Sport

4 sėdynės ●

GR sportinės sėdynės su Ultrasuede® apmušalais ●



SĖDYNĖS Sport

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija ●

Šildomos priekinės sėdynės ●

Nulenkiamos galinės sėdynės ●

DĖTUVĖS Sport

Priekinė daiktadėžė ●

Puodelių laikikliai ●

Dėtuvės priekinėse durelėse ●

SAUGUMAS Sport

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo 
(BA) sistemos

●

Sportinė automobilio stabilumo kontrolės sistema (S- VSC) ●

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) ●

Avarinio stabdymo žibintai ●

Pasyviosios saugos įranga

SRS priekinės oro saugos pagalvės ●



SAUGUMAS Sport

Pasyviosios saugos įranga

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje ●

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės ●

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis ●

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema ●

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema (antrosios eilės sėdynėse) ●

Toyota Safety Sense saugos įranga: ●

Pre-Collision sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

APSAUGA Sport

Imobilizatorius ●



PAPILDOMI KOMPLEKTAI Sport

Circuit paketas (paketų negalima užsakyti kartu): 4 350

18 colių kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai (225/40R18)

Raudoni stabdžių suportai

GR Circuit pakaba

Torsen riboto slydimo diferencialas (LSD)

Convenience paketas (paketų negalima užsakyti kartu): 2 400

Toyota Touch 2® & Go navigacijos sistema

8 garsiakalbių JBL aukščiausios kokybės garso sistema

Projekcinis ekranas

Apšvietimas ant durelių

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai

Nematomų zonų monitorius (BSM)

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)



TOYOTA GR YARIS  SPALVOS

Sport

Pure White (040) 0

Precious Black (219) 470

Platinum Pearl White (089) 700

Emotional Red 2 (3U5) 700



* Rekomenduojamos mažmeninės kainos. 
Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir 
papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės oficialiose „Toyota“ atstovybėse. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į oficialią „Toyota“ atstovybę.
„Toyota“ lizingo paslaugos teikėjai yra: UAB „Luminor lizingas“, UAB „Swedbank lizingas“ ir  „SIA „UniCredit Leasing“ Estijos filialas.
Pavyzdinę skaičiuoklę pateikė UAB „Swedbank lizingas“ . Jei reikia, pasitarkite su banko darbuotoju.
Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Prielaidos: kliento pasirinkto automobilio kaina – 19 250 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., kliento mokamas avansas – 15 proc., finansuojama suma – 16 362,50 Eur, neišpirkta turto vertė 
sutarties termino pabaigoje – 5775 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 2,29 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,29 proc.), sutarties mokestis – 
192,50  Eur (mėnesio įmokos dydis – 201,63 Eur). 
Siekdamas gauti vartojimo kreditą klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank", AB ir mokėti banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį). 
Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį „Swedbank lizingui“ priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į 
bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 2,763 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 17 873,50 Eur. 
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad sutartis galios iki numatyto sutarties termino 
pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, 
metinė palūkanų norma, kliento mokėtinų mokesčių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki sutarties pabaigos
Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali 
būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.
Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą - toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą 
sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 6 mėnesius nuo 
įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Mototoja“ pasilieka 
teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 4,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios 
rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.




