
UAB „Solorina“

Tilžės 62, 91108 Klaipėda

Tel. 8-46 397 142

www.solorina.lt

Toyota Aygo. Tiesiog važiuokite.

5 M/T - mechaninė transmisija; MultiMode - automatinė (MMT) transmisija. Vidutinės kuro sąnaudos 100 km 4,2l.

CO2 emisija 93g/km.

*Pradinis įnašas – 15%, sutarties terminas – 5 metai, likutinė vertė 30 %. T

Visos kainos pateiktos su PVM.Pasiūlymas galioja iki 2019-03-31.

Paliekama teisė kainoraštyje atlikti pakeitimus apie tai iš anksto neįspėjus.

Išsamesnę informaciją apie akcijos ir lizingo sąlygas suteiks salono vadybininkai.

Automobiliui suteikiama 3-jų metų arba 100‘000km ridos gamintojo garantija bei 12-os metų garantija nuo kiauryminės korozijos.

Kiekvienam Toyota automobiliui 36 mėnesius nemokamai teikiama Toyota Eurocare paslauga - pagalba kelyje 24 val. per parą.

Paslauga teikiama visoje Europoje.
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€
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€
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€
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1.0 VVT-i 72 5 M/T benzinas x 5 10,990.00 9,900.00 1,090.00 100
1.0 VVT-i 72 5 M/T benzinas x-play 5 12,600.00 11,350.00 1,250.00 115

1.0 VVT-i 72 MultiMode benzinas x-play 5 13,400.00 12,050.00 1,350.00 122

1.0 VVT-i 72 MultiMode benzinas x-cite 5 15,140.00 13,630.00 1,510.00 138

1.0 VVT-i 72 MultiMode benzinas x-clusiv 5 15,980.00 14,380.00 1,600.00 146

Papildoma įranga Komentaras Kaina,€

Raudonos spalvos dažai (3P0) 120.00

Metallic dažai 350.00

Mechaninis oro kondicionierius Su X grade 710.00

Style paketas Su X-play 930.00

Toyota Safety Sense Su X-play 340.00

Mobiliojo telefono integracija Su X-play 180.00
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Techninės charakteristikos

Variklis 1.0 VVT-i 1.0 VVT-i x-shift

Cilindrų skaičius 3 3
Vožtuvų išdėstymas 12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara 12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara
Darbinis tūris, cm³ 998 998
Suspaudimo lai 11,5:1 11,5:1
Maksimali galia, DIN AG/aps.mn 69/6000 69/6000
Maksimali galia kW/aps./min 51/6000 51/6000
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 95/4300 95/4300
Kuro įpurškimo sistema Elektroninis kuro įpurškimas Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius 95E/E5/E10 95E/E5/E10
Stabdžiai

Priekyje Aušinami diskai Aušinami diskai
Gale Cilindras Cilindras
Kėbulas

Priekinės pakabos tipas MacPherson amortizatorius MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras
Durelių skaičius 3 arba 5 5
Sėdimų vietų skaičius 4 4
Gabaritai

Ilgis, mm 3455 3455
Plotis, mm 1615 1615
Aukštis, mm 1460 1460
Atstumas tarp ašių, mm 2340 2340
Provėža - priekyje, mm 1430 1430
Provėža - gale, mm 1420 1420
Priekinio išsikišimo ilgis, mm 675 675
Galinio išsikišimo ilgis, mm 440 440
Pavarų dėžė Mechaninė MultiMode (M/M)
Kuro rūšis Benzinas Benzinas
Užmiestyje L/100 km 3,6 3,8
Mieste L/100 km 5,0 5,0
Vidutinės L/100 km 4,1 4,2
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km 95 97
Kuro bako talpa, l 35 35
Svoris

Tuščio automobilio masė, kg 855-910 860-905
Bendroji automobilio masė, kg 1240 1240
keliamoji galia, kg 330-385 335-380
Bagažinės tūris, l 168 168
Savybės

Maksimalus greitis, km/h 160 160
Sukimo spindulys padangų, m 4,8 4,8
Padangos ir ratlankiai

Padangų dydis 165/65 R14 165/65 R14

“x” “x-play” “x-cite” “x-clusiv”

(papildanti “x”) (papildanti “x-play”) (papildanti x-cite)

� 14 colių plieniniai ratlankiai (165/65R14)
� Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai
� LED dieniniai žibintai
� LED galiniai kombinuotieji žibintai
� Nedažyti juodi durelių veidrodėliai
� Nedažytos juodos durelių rankenėlės
� Juodas prietaisų skydelis
� Nedažytas juoda centrinė konsolė
� Juodi ventiliacijos angų apvadai
� Tekstiliniai grindų kilimėliai
� Priekiniai elektra valdomi langai
� Elektrinis durelių užraktas
� Nuotolinis durelių užraktas
� Reguliuojamo aukščio vairas
� Uretaninis trijų stipinų vairas
� Uretaninis pavarų perjungimo svirtelės antgalis
� Pagalbinė važiavimo įkalne sistema
� Padangų slėgio kontrolės sistema (netiesioginė)
� Salono apšvietimo sistema
� Imobilizatorius
� Radijas su dviem garsiakalbiais
� USB jungtis
� Papildoma jungtis
� Nulenkiamos galinės sėdynės
� Sėdynės su juodais ir pilkais tekstiliniais apmušalais
� Du galiniai galvos atlošai
� Priekinė konsolė
� Priekinė daiktadėžė
� Dėtuvės priekinėse durelėse
� Dėtuvės galinėse durelėse
� Puodelių laikikliai priekyje ir gale
� Kietas bagažinės skyriaus uždangalas
� Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
� Pagalbinė stabdymo sistema (BA)
� Stabilumo kontrolės sistema (VSC)
� Priekinės SRS oro saugos pagalvės
vairuotojui ir priekiniam keleiviui
� Šoninės SRS oro saugos pagalvės
vairuotojui ir priekiniam keleiviui
� SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
� Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis
� Saugos diržų įspėjamoji sistema
vairuotojui, priekyje ir gale sėdintiems keleiviams
� ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema

� 15 colių plieniniai ratlankiai (165/60R15)
� Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
� Elektra valdomi ir šildomi durelių
veidrodėliai
� Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
� Quartz Grey spalvos prietaisų skydelis
� Quartz Grey spalvos centrinis prietaisų
blokas
� Kėbulo spalvos ventiliacijos angų apvadai
� Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
� Mechaninis oro kondicionierius
� Odinis trijų stipinų vairas
� Chromuota pavarų perjungimo svirtelės
antgalio apdaila
� Pavarų perjungimo rankenėlės (tik
modeliuose su x-shift)
� Greičio ribotuvas (tik modeliuose su
mechanine transmisija)
� Tachometras
� Radijas su keturiais garsiakalbiais
� Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
� Garso sistemos ir telefono jungikliai ant
vairo
� Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
� 50:50 santykiu dalijamos galinės sėdynės
� Tamsiai pilki tekstiliniai sėdynių
apmušalai su šviesiai pilkomis detalėmis
� Šildomos priekinės sėdynės

� 15 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio
ratlankiai su 165 / 60R15 padangomis
� Priekiniai rūko žibintai
� Juodas dažytas stogas
� Galinio vaizdo kamera
� Ryškiai juodas prietaisų skydelis
� Ryškiai juoda centrinė konsolė
� Magenta spalvos pavarų perjungimo
svirtelės antgalio intarpas
� x-touch multimedijos sistema su
keturiais garsiakalbiais ir galinio vaizdo
kamera
� Galinio vaizdo kamera
� Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
su Magenta spalvos detalėmis bei
siūlėmis

� 15 colių dvigubų stipinų juodi
frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su
165 / 60R15 padangomis
� Prieblandos jutiklis
� Quartz Grey spalvos prietaisų
skydelis
� Quartz Grey spalvos centrinis
prietaisų blokas
� Blizgūs juodi ventiliacijos angų
apvadai
� Smart Entry sistema
� Užvedimo mygtuku sistema
� Chromuota pavarų perjungimo
svirtelės antgalio apdaila
� Bagažo skyriaus apšvietimo
sistema
� Sėdynių apmušalai su odine
apdaila


