
TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC   KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas Variklis Galia Degalai Transmisija Energijos 
sąnaudos 

kWh/100km

Nuvažiuojamas 
atstumas, km

Komplektacija Kaina Mėnesio įmoka

kompaktinis 
furgonas, 4 
durelės

 Electric 136 ag Elektra EV 20,4 273 Professional Plus 38 650 382

ilgas furgonas, 4 
durelės

 Electric 136 ag Elektra EV 20,5 271 Professional Plus 39 300 389



TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC   KAINORAŠTIS

Papildoma įranga Komplektacija Kaina

Metalo blizgesio dažai 650

Medinė krovinių skyriaus sienelių danga 330



IŠORĖ Professional Plus

16 colių pilki plieniniai ratlankiai (215/65 R16) ●

Normalaus dydžio atsarginis ratas ●

Vienerios šoninės durelės ●

Dvivėrės galinės durelės ●

Juodi priekinis ir galinis bamperiai ●

Juodos šoninės apsauginės juostos ●

Juodos durelių rankenėlės ●

Juodi išoriniai veidrodėliai ●

Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai ●

Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija ●

Priekiniai rūko žibintai ●

VIDUS Professional Plus

Smart Cargo sistema ●

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



VIDUS Professional Plus

Guminė salono grindų danga ●

Guminiai grindų kilimėliai ●

Medinė krovinių skyriaus grindų danga ●

Medinė krovinių skyriaus sienelių danga 330

Elektroninis stovėjimo stabdys ●

Elektra valdomi priekiniai langai ●

Metalinė pertvara ●

6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje ●

Krovinių skyriaus lempa ●

Uretaninis vairas ●

SĖDYNĖS Professional Plus

3 vietos ●

Tekstiliniai sėdynių apmušalai ●

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija ●

Vairuotojo sėdynės juosmens atrama ●



KOMFORTO ĮRANGA Professional Plus

Mechaninis oro kondicionierius ●

Galiniai automobilio statymo jutikliai ●

Priekiniai automobilio statymo jutikliai ●

Galinio vaizdo kamera ●

Prieblandos jutiklis ●

Lietaus jutiklis ●

Pastovaus greičio palaikymo sistema ●

Vidinis įkroviklis (11 kW) ●

6 m laidas su buitiniam įkrovimo lizdui skirtu kištuku ●

Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo) ●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Professional Plus

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu ●

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) ●

4 garsiakalbiai ●

Bluetooth ●

USB jungtis ●



MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Professional Plus

Radijo valdikliai ant vairo ●

Spalvotas informacinis ekranas ●

DĖTUVĖS Professional Plus

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse ●

Atvira apatinė daiktadėžė ●

Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje ●

SAUGOS ĮRANGA Professional Plus

Aktyviosios saugos įranga

Centrinis užraktas ●

E-Call sistema ●

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) ●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ●

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) ●



SAUGOS ĮRANGA Professional Plus

Pasyviosios saugos įranga

2 priekinės oro saugos pagalvės ●

Šoninės oro saugos pagalvės ●



TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC  SPALVOS

Professional Plus

Icy White (EPR) 0

Falcon Grey (EVL) 650

Metallic Silver (KCA) 650

Metallic black (KTV) 650



* 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

http://www.toyota.lt/finance-insurance/finance/index.json

