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Toyota RAV4. Tikras visureigis. Tikras hibridas. Be jokių išlygų                        
Variklis Važiuoklės tipas Transmisija Komplektacija Kaina, Eur Pasiūlymas, Eur Nauda Jums, Eur Mėn. įmoka, Eur 

2.0l. 

Valvematic 

benzinas 

Priekiniai varomi ratai 

(FWD) 

Mechaninė  

(6pavarų) 

Standard 24 200,00   230 

Active 25 690,00   244 

Luxury 26 650,00   253 

Luxury Plus 28 030,00   266 

Automatinė 

(Multidrive S) 

Standard 25 750,00   245 

Active 27 200,00   258 

Luxury 25 900,00   246 

Luxury Plus 29 550,00   281 

Premium 33 160,00   315 

Premium Plus 37 850,00   359 

2.0l 

Valvematic 

benzinas 

Keturi varomi ratai  

(AWD) 

Mechaninė  

(6 pavarų) 

Luxury 29 420,00 27 300,00 2 120,00 259 

Luxury Plus 30 800,00 29 250,00 1 550,00 278 

Automatinė 

(Multidrive S) 

Luxury 30 950,00 28 750,00 2 200,00 273 

Luxury Plus 32 320,00 30 690,00 1 630,00 291 

Premium 35 940,00 33 350,00 2 590,00 317 

Premium Plus 40 620,00 37 700,00 2 920,00 358 

2.5l Hybrid 

benzinas/ 

elektra 

Priekiniai varomi ratai 

(FWD) 

Automatinė  

(e-CVT) 
Active 

30 900,00   293 

Luxury 31 700,00   301 

Luxury Plus 33 100,00   314 

Style 35 190,00   334 

Premium 36 310,00   345 

Premium Plus 40 580,00   385 

2.5l Hybrid 

benzinas/ 

elektra 

Keturi varomi ratai 

(AWD) 

Automatinė  

(e-CVT) 

Active 33 870,00   322 

Luxury 34 700,00   329 

Luxury Plus 36 100,00   343 

Style 38 140,00   362 

Premium 39 290,00   373 

Premium Plus 43 520,00   413 

M/D S( Multidrive S) - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT). M/T- mechaninė transmisija; e-CVT - elektroniniu būdu valdoma nuolatinio kintamojo veikimo transmisija. AWD - varomas 

visais ratais, FWD- varomas priekiniais ratais. 

Pradinis įnašas – 15%, sutarties terminas – 5 metai, likutinė vertė - 30 %, modeliams su hibridine pavara - 32 %.  
Kainos pateiktos su PVM ir galioja iki 2019-12-31.  
Vidutinės sąnaudos HIBRIDAS Nuo 5,7 l/100 km;CO2 HIBRIDAS Nuo 129 g/km; Vidutinės sąnaudos Nuo 7,1 l/100 km; CO2Nuo 160 g/km; 

  
Paliekama teisė kainoraštyje atlikti pakeitimus apie tai iš anksto neįspėjus.  

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai. 

Papildoma įranga: Komentaras Kaina, € 

Urban Khaki (6X3) dažai  190.00 
Metallic dažai  460.00 
Pearl White (070), Tokyo Red (3T3) Paint  690.00 

Comfort paketas For Luxury 650.00 

Technology paketas For Luxury Plus 870.00 

Technology Style paketas For Style 740.00 

Technology Premium paketas For Premium 1,410.00 

All Weather paketas For Premium 1,200.00 

JBL Premium Sound For Style, only with Technology Style Pack 1,130.00 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema For Standard, Active, Luxury, Luxury Plus, Style 790.00 590.00 
SUV paketas  910.00 

Style paketas  540.00 

Nuimamas vilkimo kablys  890.00 

Fiksuotas vilkimo kablys  690.00 

Business Protect paketas  250.00 

Light Business Protect paketas  130.00 
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Variklis 2.0 Valvematic 4WD 2.0 Valvematic M/D S 

4WD 

2.0 Valvematic FWD M/T 2.0 Valvematic M/D S 

FWD 

2.5 HEV FWD 2.5 HEV AWD-i 

Darbinis tūris, cm³ 1986 1986 1986 1986 2487 2487 

Degalų oktaninis/setaninis skaičius 95 95 95 95 95 95 

Maksimali galia kW/aps./min     48 48 

Maksimali galia, AG     218 222 

Maksimali galia, kW     160 163 

Stabdžiai       

Priekyje Aušinami diskai Aušinami diskai Aušinami diskai Aušinami diskai Aušinami diskai Aušinami diskai 

Gale Vientisas diskas Vientisas diskas Vientisas diskas Vientisas diskas Vientisas diskas Vientisas diskas 

Gabaritai       

Ilgis, mm 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Plotis, mm 1855 1855 1855 1855 1855 1855 

Aukštis, mm 1685 1685 1685 1685 1685 1685 

Bagažinės plotis, mm 1000(min)/1499(max) 1000(min)/1499(max) 1000(min)/1499(max) 1000(min)/1499(max) 1000(min)/1499(max) 1000(min)/1499(max) 

Mažiausias apsisukimo spindulys, m 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Kuro sąnaudos       

Kuro rūšis Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas 

Vidutinės L/100 km 6,4 5,9 6,1 5,6 4,6 4,4 

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km 145 136 140 128 105 101-102 

Euro klasė 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

Svoris       

Tipas Krumpliastiebis ir dantratis Krumpliastiebis ir dantratis Krumpliastiebis ir dantratis Krumpliastiebis ir dantratis Krumpliastiebis ir dantratis Krumpliastiebis ir dantratis 

Vairo mechanizmo perdavimo skaičius 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 

Vairo apsisukimas, kartai 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

Ratų apsisukimo spindulys, m 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Automobilio apsisukimo spindulys, m 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

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. 

Modelio komplektacija 
Komplektacijos 

pavadinimas 
Pagrindinė įranga Papildoma įranga 

Standard 

 17 colių 6 stipinų plieniniai ratlankiai su sidabriniais gaubtais ir 225/65 R17 padangomis; Laikinas atsarginis ratas; Paraboliniai artimųjų ir tolimųjų 

šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED) su LED dienos šviesolaidiniais žibintais; Priekinių žibintų valytuvai;Galiniai ir priekiniai LED žibintai;  Šildomi ir 

elektra valdomi durelių veidrodėliai; Kėbulo spalvos durelių rankenėlės; Galinis aptakas; Chromuotas durelių lango rėmas; Kėbulo spalvos intarpas 

ant bagažinės durelių; Ryklio peleko formos antena; Du išmetamųjų vamzdžių antgaliai;12 V elektros lizdas priekyje ir gale;Paminkštintas prietaisų 

skydelis su apdailos siūlėmis; Uretaninė priekinių durelių apdaila; Pilka salono stogo apdaila; Tekstiliniai grindų kilimėliai; Odinis trijų stipinų vairas; 

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas; Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durelių užraktas; Automatinis durelių užraktas su 

greičio jutikliu; Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai; Rankiniu būdu valdomas galinio vaizdo veidrodėlis; Mechaninis oro kondicionierius; 

Prieblandos jutiklis; Šildomas galinis langas; Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai; Vairuotojo sėdynė su rankinio aukščio reguliavimo funkcija; 

Šildomos priekinės sėdynės; 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės; Dviejų lygių bagažo skyrius; Toyota Touch® 2 multimedijos 

sistema su 7 colių ekranu; 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų skydelyje; 6 garsiakalbiai; Aux-in ir USB jungtys; Bluetooth® 

laisvųjų rankų įranga; Toyota Safety Sense: Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo 

(BA) sistemos; Stabdžių sulaikymo (BH) ir pagalbinė stabdymo susidūrimo metu (SCB) sistemos;  Aktyvioji pagalbinė posūkių atlikimo sistema (ACA);  

Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS);  Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC);  Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC);  

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC);Septynios SRS oro saugos pagalvės; 
 

Nuimamas vilkimo kablys 890EUR;Fiksuotas vilkimo 

kablys690EUR; Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema 790EUR; 
 SUV komplektas į kurį įeina( 910EUR): 

 šoniniai laipteliai,
 aliumininės slenksčių plokštelės,

 nerūdijančio plieno apsauginė buferio plokštelė; 
 Style komplektas į kurį įeina (540EUR):

 chromuotos šoninės juostos
 aliumininės slenksčių plokštelės

 chromuota apatinės bagažinės dalies apdaila;
 

Active             17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/65 R17 padangomis; Mechaninis oro kondicionierius; Mechaninis oro kondicionierius; Galinio 

vaizdo kamera; Statiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane;  

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema;SUV komplektas ; Style komplektas;  

Luxury 

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai su sidabro spalvos apatine apsauga; Tamsiai pilkos spalvos radiatoriaus grotelės; Sidabro spalvos intarpas 

ant bagažinės durelių; Apšvietimas kojų nišoje; Dirbtinės odos priekinių durelių apdaila; Minkšta galinių durelių apdaila; Matinio chromo vidinės 

durelių rankenėlės; Šildomas vairas; Beraktė variklio užvedimo sistema; Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis; Dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius; Lietaus jutiklis; Galiniai automobilio statymo jutikliai; Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai; Važiavimo bekele režimo 

pasirinkimo funkcija ( Komplektuojama tik benzininiuose visais ratais varomuose modeliuose); Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių 

ekranu; 7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų skydelyje; Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane;  Pagalbinė važiavimo 

nuokalne sistema (DAC) (Komplektuojama tik benzininiuose visais ratais varomuose modeliuose su automatine transmisija); 
 

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema; SUV komplektas; Style komplektas; 
 Comfort komplektas į kurį įeina (650EUR):

 smart Entry & Start sistema,
 elektra valdomos bagažinės durelės; 

  
 

Luxury Plus 18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis; Tamsinti stiklai; Smart Entry & Start sistema; Elektra valdomos bagažinės 

durelės; Belaidis telefono kroviklis;  Odiniai / Alcantara sėdynių apmušalai su rudomis apdailos siūlėmis;  

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema; Technology komplektas į kurį 

įeina(870EUR):nematomų zonų monitorius (BSM), perspėjimo apie 

iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) 

(modeliams su mechanine transmisija), Perspėjimo apie iš galo 

artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio 

stabdymo funkcija modeliams su automatine transmisija, Priekiniai 

automobilio statymo jutikliai, Įlipimo zonos apšvietimas durelių 

veidrodėliuose, Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant 

mažu greičiu sistema (ICS) modeliams su automatine transmisija.
 SUV komplektas; Style komplektas;

 

Premium 

19 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55 R19 padangomis;Laikinas atsarginis ratas;  Kėbulo spalvos priekinis ir galinis 

buferiai su sidabro spalvos apatine apsauga; Juodos spalvos apdailos juostelės ant ratų arkų, kėbulo apačioje ir apatinėje durelių dalyje;Įlipimo zonos 

apšvietimas durelių veidrodėliuose; Kėbulo spalvos ir chromuotos durelių rankenėlės; Pilka salono stogo apdaila; Priekiniai automobilio statymo 

jutikliai; Važiavimo bekele režimo pasirinkimo funkcija(komplektuojama tik benzininiuose visais ratais varomuose modeliuose); Stop & Start 

sistema; Odiniai apmušalai ( juodi, smėlio spalvos arba pilki) su kontrastingomis apdailos siūlėmis; Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties 

funkcija ; Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema;  Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (komplektuojama tik benzininiuose visais ratais 

varomuose modeliuose su automatine transmisija); 
 

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; SUV 

komplektas; Style komplektas;
 All Weather komplektas į kurį įeina(1200EUR):

 priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija, 

šildomos galinės sėdynės, 

vėdinamos priekinės sėdynės.
  

Premium Plus 
Elektra valdomas panoraminis stogas; Pavarų perjungimo svirtelės; Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakte atidarymo sistema ; 

Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis; Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija; Šildomos galinės sėdynės; Vėdinamos priekinės sėdynės; 

Panoraminio vaizdo monitorius; JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais ir skaitmeninis radijas (DAB+);  Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo 

važiuojant mažu greičiu sistema (ICS); Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija;  
SUV komplektas; Style komplektas;

  

HSD Active 
17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/65 R17 padangomis; Beraktė variklio užvedimo sistema; Dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius; Važiavimo bekele režimo TRAIL pasirinkimo funkcija Važiavimo bekele režimo TRAIL pasirinkimo funkcija  

(Komplektuojama tik Hybrid AWD-i modeliuose); Galinio vaizdo kamera; Statiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane;  

 

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema;SUV komplektas; Style komplektas;  

HSD Luxury  
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai su sidabro spalvos apatine apsauga; Tamsiai pilkos spalvos radiatoriaus grotelės; Automatiškai užlenkiami 

durelių veidrodėliai; Sidabro spalvos intarpas ant bagažinės durelių; Apšvietimas kojų nišoje; Dirbtinės odos priekinių durelių apdaila; Minkšta 

galinių durelių apdaila; Matinio chromo vidinės durelių rankenėlės; Šildomas vairas; Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis; Lietaus jutiklis;  

Galiniai automobilio statymo jutikliai; Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai; Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu; 7 colių 

spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų skydelyje;Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane; 

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema; SUV komplektas; Style komplektas;
 Comfort komplektas į kurį įeina;

 

HSD Luxury Plus 18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis; Tamsinti stiklai; Smart Entry & Start sistema; Elektra valdomos bagažinės 

durelės; Belaidis telefono kroviklis Odiniai / Alcantara sėdynių apmušalai su rudomis apdailos siūlėmis;  

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema; Technology komplektas ; SUV 

komplektas; Style komplektas; 

HSD Style 

18 colių 5 stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis; Projekciniai artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-

LED) su LED dienos šviesolaidiniais žibintais; Kėbulo / juodos spalvos priekinis ir galinis buferiai su sidabro spalvos apsauga; Juodos spalvos dažytos 

apdailos juostelės ant ratų arkų, kėbulo apačioje ir apatinėje durelių dalyje; Juodos spalvos durelių veidrodėliai; Dviejų atspalvių kėbulas;Melsvas 

priekinių puodelių laikiklių apšvietimas;  Melsvas atidaryto dėklo apšvietimas; Juoda salono stogo apdaila; Juodi sportiniai dirbtinės odos apmušalai 

su mėlynomis apdailos siūlėmis; Vairuotojo sėdynė su elektra valdomo aukščio reguliavimo funkcija;Elektra valdoma slankiojamoji vairuotojo 

sėdynė;Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama ; Priekiniai parkavimosi davikliai; 
 

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; Toyota Touch® 

2 & Go navigacijos sistema; Technology Style komplektas į kurį 

įeina(740EUR):nematomų zonų monitorius (BSM), Perspėjimo apie 

iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su 

pagalbinio stabdymo funkcija; Įlipimo zonos apšvietimas durelių 

veidrodėliuose; Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant 

mažu greičiu sistema (ICS).
 SUV komplektas; Style komplektas;

 

HSD Premium 
18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis; Padangos remonto komplektas; Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai 

su sidabro spalvos apatine apsauga; Juodos spalvos apdailos juostelės ant ratų arkų, kėbulo apačioje ir apatinėje durelių dalyje; Įlipimo zonos 

apšvietimas durelių veidrodėliuose; Kėbulo spalvos ir chromuotos durelių rankenėlės; Pilka salono stogo apdaila; Priekiniai automobilio statymo 

jutikliai; Odiniai apmušalai (juodi, smėlio spalvos arba pilki) su kontrastingomis apdailos siūlėmis; Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties 

funkcija ; Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema;  

Nuimamas vilkimo kablys; Fiksuotas vilkimo kablys; All Weather 

komplektas; SUV komplektas; Style komplektas;
  

HSD Premium Plus 

Elektra valdomas panoraminis stogas; Pavarų perjungimo svirtelės; Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakte atidarymo sistema ; 

Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis; Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija; Šildomos galinės sėdynės; Vėdinamos priekinės sėdynės; 

Panoraminio vaizdo monitorius; JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais ir skaitmeninis radijas (DAB+); Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo 

važiuojant mažu greičiu sistema (ICS); Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija;  
SUV komplektas; Style komplektas; 

 


