
TOYOTA PROACE CITY   KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas Variklis Galia Degalai Transmisija Vidutinės 
degalų 

sąnaudos

Komplektacija Kaina Mėnesio įmoka

kompaktinis 
furgonas, 4 
durelės

1.2 Turbo 110 ag Benzinas Mechaninė 6,9 Professional Plus 22 950 236

6,8 Professional 20 550 211

1.5 D-4D 102 ag Dyzelis Mechaninė 5,4 Professional Plus 24 750 254

5,3 Professional 22 350 230

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Mechaninė 5,5 Professional Plus 25 900 266

5,6 Professional 24 000 247

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Automatinė 5,7 Professional Plus 27 350 281

kompaktinis 
furgonas, 5 
durelės

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Automatinė 5,8 Professional Comfort 32 000 329

1.5 D-4D 102 ag Dyzelis Mechaninė 5,3 Professional 22 700 233

ilgas furgonas, 4 
durelės

1.2 Turbo 110 ag Benzinas Mechaninė 7,0 Professional Plus 24 050 247

7,0 Professional 21 900 225

1.5 D-4D 102 ag Dyzelis Mechaninė 5,5 Professional Plus 25 800 265

5,5 Professional 23 650 243

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Mechaninė 5,5 Professional Plus 26 900 277

5,6 Professional 24 750 254

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Automatinė 5,8 Professional Plus 28 350 292



Kėbulo tipas Variklis Galia Degalai Transmisija Vidutinės 
degalų 

sąnaudos

Komplektacija Kaina Mėnesio įmoka

ilgas furgonas, 5 
durelės

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Automatinė 5,9 Professional Comfort 32 500 334

ilgas su dviejų eilių 
kabina, 5 durelės

1.2 Turbo 110 ag Benzinas Mechaninė 7,1 Professional Plus 25 450 262

7,1 Professional 24 750 254

1.5 D-4D 102 ag Dyzelis Mechaninė 5,6 Professional Plus 27 250 280

5,6 Professional 26 550 273

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Mechaninė 5,6 Professional Plus 28 300 291

5,6 Professional 27 600 284

1.5 D-4D 131 ag Dyzelis Automatinė 5,9 Professional Plus 29 750 306

5,8 Professional Comfort 33 050 340



TOYOTA PROACE CITY   KAINORAŠTIS

Papildoma įranga Komplektacija Kaina

Metalo blizgesio dažai 650

Komplektas Technology Plus Tik Professional Plus su furgonas modeliams 1310

Webasto Tik su Professional Plus 1.5 D-4D 130AG 1250

Komplektas Technology Tik Professional Plus su dviejų eilių kabina modeliams 760

Medinė krovinių skyriaus grindų danga Skirta tik vanams su vieneriomis šoninėmis durelėmis 290

Medinė krovinių skyriaus sienelių danga
Skirta tik furgonams su vieneriomis šoninėmis durelėmis ir medinėmis 
krovinių skyriaus grindimis 370



IŠORĖ Professional Plus Professional Comfort

16 colių pilki plieniniai ratlankiai (205/60 R16) (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● -

16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) (siūloma tik furgonas modeliams) ● -

16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) - ●

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16) (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Normalaus dydžio atsarginis ratas ● ●

Didesnė naudingoji apkrova (tik 130 AG kompaktinis furgonas modelių) ● ●

Vienerios šoninės durelės (siūloma tik furgonas modeliams) ● -

Dvejos šoninės durelės (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Dvejos šoninės durelės (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● -

Dvivėrės galinės durelės ● ●

Juodi priekinis ir galinis bamperiai ● -

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai - ●

Juodos šoninės apsauginės juostos ● -

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos su chromuota apdaila - ●

Juodos durelių rankenėlės ● -

TOYOTA PROACE CITY   ĮRANGA ● standartinė įranga o papildoma įranga - nekomplektuojama



IŠORĖ Professional Plus Professional Comfort

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės - ●

Juodi išoriniai veidrodėliai ● ●

Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai (siūloma tik furgonas modeliams) ● ●

Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) - ●

Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija ● ●

Priekiniai rūko žibintai ● ●

VIDUS Professional Plus Professional Comfort

Smart Cargo sistema (tik furgonas modeliuose) ● ●

Nulenkiama keleivio sėdynė (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● ●

Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų (tik dviejų eilių kabina modeliuose) ● ●

Guminė salono grindų danga ● ●

Guminiai grindų kilimėliai ● ●

Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga (siūloma tik furgonas modeliams) ● -

Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● ●

Medinė krovinių skyriaus grindų danga (siūloma tik furgonas modeliams) ● ●
Medinė krovinių skyriaus sienelių danga (skirta tik furgonams su vieneriomis šoninėmis durelėmis ir 
medinėmis krovinių skyriaus grindimis)

370 -



VIDUS Professional Plus Professional Comfort

Elektroninis stovėjimo stabdys ● ●

Elektra valdomi priekiniai langai (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● -
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija (siūloma tik furgonas 
modeliams)

● ●
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija (skirtas tik dviejų eilių kabina 
modeliams)

- ●

Metalinė pertvara (tik furgonas modeliuose) ● ●

Nulenkiama pertvara su grotelėmis (tik dviejų eilių kabina modeliuose) ● ●

6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje (siūloma tik furgonas modeliams) ● -

6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● ●

10 tvirtinimo kablių krovinių skyriuje (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Krovinių skyriaus lempa (siūloma tik furgonas modeliams) ● ●

Krovinių skyriaus lempa (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● ●

Krovinių skyriaus LED lempa (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Uretaninis vairas ● ●

SĖDYNĖS Professional Plus Professional Comfort

3 vietos (tik furgonas modeliuose) ● ●

5 vietos (tik dviejų eilių kabina modeliuose) ● ●



SĖDYNĖS Professional Plus Professional Comfort

Tekstiliniai sėdynių apmušalai ● ●

Reguliuojama keleivio sėdynė (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams) ● ●

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija ● ●

Šildomos priekinės sėdynės (siūloma tik furgonas modeliams) ● ●

Vairuotojo sėdynės juosmens atrama ● ●

Vairuotojo sėdynės porankis (tik dviejų eilių kabina modeliuose) ● ●

KOMFORTO ĮRANGA Professional Plus Professional Comfort

Mechaninis oro kondicionierius ● -

Automatinis oro kondicionierius - ●

Galiniai automobilio statymo jutikliai ● ●

Priekiniai automobilio statymo jutikliai (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Galinio vaizdo kamera (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik su 130 AG dyzeliniu varikliu) - ●

Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija (tik su 130 AG dyzeliniu varikliu) - ●

Prieblandos jutiklis ● ●

Lietaus jutiklis (siūloma tik modeliams su automatine transmisija) ● ●



KOMFORTO ĮRANGA Professional Plus Professional Comfort

230 V elektros lizdas prie keleivio kojų - ●

12 V elektros lizdas krovinių skyriuje (siūloma tik furgonas modeliams) - ●

Pastovaus greičio palaikymo sistema ● ●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Professional Plus Professional Comfort

Radijas ● ●

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu - ●

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) - ●

4 garsiakalbiai ● ●

Bluetooth ● ●

USB jungtis ● ●

Radijo valdikliai už vairo (tik modeliuose su mechanine transmisija) ● -

Radijo valdikliai ant vairo (siūloma tik modeliams su automatine transmisija) ● ●

LCD informacinis ekranas su tekstu ● -

Spalvotas informacinis ekranas - ●



DĖTUVĖS Professional Plus Professional Comfort

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse ● ●

Atvira apatinė daiktadėžė ● ●

Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje (tik furgonas modeliuose) ● ●

SAUGOS ĮRANGA Professional Plus Professional Comfort

Centrinis užraktas ● ●

E-Call sistema ● ●

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) ● ●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● ●

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) ● ●

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) (tik furgonas modeliuose) - ●

Pasyviosios saugos įranga

2 priekinės oro saugos pagalvės ● ●

Šoninės oro saugos pagalvės ● ●

Priekinės užuolaidinės oro saugos pagalvės (tik furgonas modeliuose) - ●

ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių (tik dviejų eilių kabina modeliuose) ● ●



Toyota Safety Sense: - ●

Pre-Collision sistema

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

Webasto (tik su 130 AG dyzeliniu varikliu): 1 250 -

Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema

Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

Drive paketas (tik furgonas modeliuose): - -

Galiniai automobilio statymo jutikliai

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Komplektas Technology (skirtas tik dviejų eilių kabina modeliams): 760 -

230 V elektros lizdas prie keleivio kojų

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)

Lietaus jutiklis

Radijo valdikliai ant vairo



Komplektas Technology Plus (skirtas tik furgonas modeliams): 1 310 -

230 V elektros lizdas prie keleivio kojų

12 V elektros lizdas krovinių skyriuje

LED apšvietimas krovinių skyriuje

10 tvirtinimo kablių krovinių skyriuje (6 grindyse, 4 šonuose)

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)

Priekiniai automobilio statymo jutikliai

Galinio vaizdo kamera

Lietaus jutiklis

Radijo valdikliai ant vairo



TOYOTA PROACE CITY  SPALVOS

Professional Plus Professional Comfort

Icy White (EPR) 0 0

Falcon Grey (EVL) 650 650

Metallic Silver (KCA) 650 650

Metallic black (KTV) 650 650



Rato užrakto varžtas
Kaina - nuo 72€
Mėnesio įmoka nuo 1€/per mėnesį

Galinių purvasaugių komplektas
Kaina - nuo 64€
Mėnesio įmoka nuo 1€/per mėnesį

16 colių žieminiai ratlankiai
Kaina - nuo 448€
Mėnesio įmoka nuo 7€/per mėnesį

Galinė kamera, prijungta prie 
navigacijos sistemos
Kaina - nuo 426€
Mėnesio įmoka nuo 6€/per mėnesį

Centrinė konsolė
Kaina - nuo 163€
Mėnesio įmoka nuo 2€/per mėnesį

Vėjo deflektoriai
Kaina - nuo 97€
Mėnesio įmoka nuo 1€/per mėnesį

Medinės vidaus apdailos plokštės – 
lakuota medinė šoninė plokštė L2 
su 2 slankiojamosiomis durelėmis
Kaina - nuo 581€
Mėnesio įmoka nuo 9€/per mėnesį

Apsauginė plokštė su langu
Kaina - nuo 246€
Mėnesio įmoka nuo 4€/per mėnesį

TOYOTA PROACE CITY  PAPILDOMOS ĮRANGOS KAINORAŠTIS

Į kainą įeina PVM ir montavimas, išskyrus žiemines padangas su lengvojo lydinio ratlankiais, kurių montavimo mokestis taikomas atskirai. Kainos skirtingose atstovybėse gali skirtis. Norėdami pasitikslinti dėl 
turimos papildomos įrangos ir kainų, kreipkitės į artimiausią Toyota atstovybę. Mėnesinė įmoka už papildomą įrangą galioja ją įsigyjant kartu su nauju automobiliu. 



* 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.


