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 Toyota Prius+. Švariausias 7 vietų vienatūris. 

Variklis 
Galia 

AG 
Transmisija Kuro 

tipas Komplektacija Kaina 

€ 
Pasiūlymas 

€ 

Nauda Jums 

€    

Mėn. įmoka 

€       
1.8 HSD 99 e-CVT Benz./Elektra Advanced 

34,750.00 31,900.00 2,850.00 321 
Advanced Plus 36,200.00 33,300.00 2,900.00 335 

Premium 38,170.00 35,090.00 3,080.00 353 
 

e-CVT - elektroniniu būdu valdoma nuolatinio kintamojo veikimo transmisija.  

Vidutinės kuro sąnaudos/ 100 km 4,1-4,7 l. CO2 emisija (mišrus ciklas) 96-101 g/km.   

Kainos pateiktos su PVM.  

Pasiūlymas galioja iki 2020-03-31. Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.  
 

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai. Likutinė vertė 32 %.                

Papildoma įranga Kaina, € 
“Metallic” dažai  460.00 

Balto perlo spalva 690.00 

 

 

Aksesuarai Kaina, € 
Tinklelis kroviniams (Vertikalus / horizontalus) 57.00 

Guminiai grindų kilimėliai 79.00 

Tekstiliniai grindų kilimėliai 70.00 

Dviračio laikiklis 125.00 

Peleninė 22.00 

Apsaugos sistema 369.00 

Stogo skersinių komplektas 225.00 

Priekinio bamperio kampų apsauga 147.00 

Purvasaugių komplektas (4 vnt.) 149.00 

Šoninių durų moldingų komplektas 699.00 

Galinio bamperio apsauginė plėvelė 75.00 

 

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. 

http://www.solorina.lt/
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Techninės charakteristikos 

 

Techninės charakteristikos 
Variklis 1.8 VVT-i  e-CVT 
Cilindrų skaičius 4 

Vožtuvų išdėstymas 16 vožtuvų DOCH su “VVT-i” 
Darbinis tūris, cm³ 1798 
Maksimali galia, DIN AG/aps./min 99/5200 
Maksimali galia kW/aps./min 73/5200 
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 142/4000 
Degalų oktaninis/setaninis skaičius 95E/E5/E10 

Kuro įpurškimo sistema Elektroninis kuro įpurškimas 

Bendroji hibridinės sistemos galia (kW) 100 
Bendroji hibridinės sistemos galia (DIN AG) 136 
Hibridinio automobilio akumuliatorius: nominali įtampa (V) 201,6 

Euro klasė “EURO 5 J” 

Stabdžiai  

Priekyje /  Gale Aušinami diskai / Diskai 
Kėbulas  

Priekinės pakabos tipas / Galinės pakabos tipas MacPherson  statramstis/ Torsioninė 
Sėdimų vietų skaičius 7 
Gabaritai  

Ilgis, mm 4615 
Plotis, mm 1775 
Aukštis, mm 1575 
Atstumas tarp ašių, mm 2780 
Provėža – priekyje, mm 1540 
Provėža – gale, mm 1545 
Priekinio išsikišimo ilgis, mm 930 

Galinio išsikišimo ilgis, mm 905 

Padangų apsisukimo spindulys (m) 5,5 
Kuro sąnaudos  

Kuro rūšis Benzinas 
Vidutinės  l/100 km  4,1 / 4,4  (su 17” ratlankiais) 
Mieste  l/100 km 3,8 / 4,3 (su 17” ratlankiais) 

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km 96 / 101 (su 17” ratlankiais) 
Degalų bako talpa (l) 45 

Svoris  

Parengto automobilio masė, kg 1495-1565 

Bendroji automobilio masė, kg 2115 

Bagažinės talpa (l) (iki stogo, kai pakeltos 7 sėdynės) / (iki stogo, kai pakeltos 5 sėdynės)  232 / 784  
Savybės  

Maksimalus greitis, km/h 165 

Įsibėgėjimas 0-100 km/h 11,3 

Pasipriešinimo koeficientas, cd 0,28 
Pavarų dėžė Nuolat kintanti (E-CVT)  
Padangų dydis 

205/60R16    /    215/55R17 

 

 

Automobilio komplektacija 

“Advanced” „Advanced Plus“ “Premium” 

Pagrindinė įranga Pagrindinė įranga (papildanti “Advanced”) Pagrindinė įranga (papildanti “Advanced Plus”) 

 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 

R16 padangomis; 
Padangos remonto komplektas; 

Padangų slėgio kontrolės sistema; 

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir 

nulenkiami; durelių veidrodėliai su integruotais 

posūkio signalais; 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų 

šviesų; sistema; 

LED dieniniai žibintai; 

Priekiniai rūko žibintai; 

Lietaus jutiklis; 

Prieblandos jutiklis; 

Tamsintas stiklas; 

Galinio vaizdo kamera; 

Automatinis oro kondicionierius; 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema 

(ACC); 

Odinis vairas; 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio 

kampo vairas; 

Elektrinis vairo stiprintuvas; 

Galinio lango užuolaidėlės; 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai; 

Elektra valdomų langų automatinio pakėlimo ir 

nuleidimo funkcija; 

Elektra valdomų langų apsauga nuo strigimo; 

Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio 

keleivio durelių ir bagažinės); 

Elektros lizdai; 

Priekinis porankis; 

Apšvietimas kojų nišoje; 

Priekinė lemputė; 

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu; 

Tekstiliniai grindų kilimėliai. 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50 R17 

padangomis; 
Padangos remonto komplektas; 
Padangų slėgio kontrolės sistema ; 
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami 

durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais; 
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų 

sistema; 
LED dieniniai žibintai; 
Priekiniai rūko žibintai; 
Lietaus jutiklis; 
Prieblandos jutiklis; 
Tamsintas stiklas; 
Galinio vaizdo kamera; 
Panoraminis stogas; 
Automatinis oro kondicionierius; 
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC); 
Odinis vairas; 
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo 

vairas; 
Elektrinis vairo stiprintuvas; 
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis; 
Galinio lango užuolaidėlės; 
Elektra valdomų langų apsauga nuo strigimo; 
Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio 

durelių ir bagažinės); 
Elektros lizdai; 
Priekinis porankis; 
Apšvietimas kojų nišoje; 
Priekinė lemputė; 
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu; 
Tekstiliniai grindų kilimėliai; 
Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo; 
 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50 R17 

padangomis; 

Padangos remonto komplektas; 

Padangų slėgio kontrolės sistema; 

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių 

veidrodėliai su integruotais posūkio signalais; 

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų 

sistema; 

LED dieniniai žibintai; 

Priekiniai rūko žibintai; 

Lietaus jutiklis; 

Prieblandos jutiklis; 

Tamsintas stiklas; 

Galinio vaizdo kamera; 

Panoraminis stogas; 

Išmanioji automobilio statymo sistema (IPA); 

Hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai; 

Automatinis oro kondicionierius; 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC); 

Odinis vairas; 

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo 

vairas; 

Elektrinis vairo stiprintuvas; 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis; 

Galinio lango užuolaidėlės; 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai; 

Elektra valdomų langų automatinio pakėlimo ir nuleidimo 

funkcija; 

Elektra valdomų langų apsauga nuo strigimo; 

Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio 

durelių ir bagažinės); 

Elektros lizdai; 

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu; 
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