
„Toyota Auris“
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas.
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2.„Auris Elegance“
Komplektas „Elegance“ Jūsų „Auris“ automobiliui 
suteiks elegantišką išvaizdą. Estetiškos detalės 
ir apdailos juostelės daro automobilį stilingą ir 
perteikia Jūsų skonį.

Pasirinkę „Elegance“, „Protect“ arba „Life“ aksesuarų komplektą, visus siūlomus komplekto produktus įsigysite 15 % pigiau. 
Galite susikurti ir savo komplektą – iš šios brošiūros pasirinkite bet kuriuos 4 produktus ir gaukite 15 % nuolaidą.

Visos šioje brošiūroje nurodytos kainos su PVM yra rekomendacinės. Paslaugos teikėjas ar produkto tiekėjas turi teisę keisti kainas be įspėjimo. 
Nuotraukos turi iliustracinę reikšmę ir, priklausomai nuo modelio, gali skirtis.

Su „Toyota“ aksesuarais automobilį „Auris“ galite įsirengti pagal savo skonį.

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „ELEGANCE“ 
KAINA SU NUOLAIDA 1637 LT

Komplektą sudarantys produktai ir jų kainos, 
perkant atskirai:
1. Chromo šoniniai slenksčiai                                         842 LT
2. Aliumininės slenksčių juostelės                               372 LT
3. Chromo išmetimo vamzdžio apdaila                    285 LT
4. Chromo apatinė bagažinės durelių apdaila       427 LT

IŠ VISO 1926 LT
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„Auris Protect“
Komplektas „Protect“ yra skirtas Jūsų automobilio 
„Auris“ apsaugos reikmėms. Automobilio priekyje 
ir gale integruota pagalbinė statymo sistema padės 
saugiai pasistatyti automobilį siaurose vietose, o 
galinio buferio apsauginė plokštelė saugos nuo dažų 
sluoksnio pažeidimų, galinčių atsirasti kraunant 
prekes į bagažinę. Bagažinės įklotas padės išsaugoti 
bagažinės švarą.

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

KOMPLEKTO „PROTECT“ 
KAINA SU NUOLAIDA 2972 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

Komplektą sudarantys produktai ir jų kainos, 
perkant atskirai:
1. „Toyota“ pagalbinė automobilio
      statymo sistema (priekyje)                                      1471 LT
2. „Toyota“ pagalbinė automobilio
      statymo sistema (gale)                                               1285 LT
3. Bagažinės įklotas                                                              252 LT
4. Apsauginė galinio buferio plokštelė                      488 LT

IŠ VISO 3496 LT
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*Netinka „Auris HSD“.
**Tik su dviejų lygių bagažinės dugnu.

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

KOMPLEKTO „LIFE“ 
KAINA SU NUOLAIDA 3509 LT 

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

„Auris Life“
Komplektas „Life“ visų pirma skirtas praktiškai 
mąstančiam vairuotojui. Dėl šoninių stiklų oro 
deflektorių langą galima atidaryti net lyjant ar 
sningant. Prie tempimo kablio įmanoma pritvirtinti 
tiek dviračio laikiklį, tiek ir valties vežimėlį. 
Bagažinės tinklelis prilaikys bagažinėje esančius 
nedidelius daiktus, o tekstiliniai kilimėliai apsaugos 
grindis nuo purvo, todėl grindys išliks sausos.

IŠ VISO 4128 LT

Komplektą sudarantys produktai ir jų kainos, 
perkant atskirai:
1. Šoninių langų oro deflektorių rinkinys                 573 LT
2. Nuimamas tempimo kablys*                                   3049 LT
3. Tekstiliniai kilimėliai                                                        296 LT
4. Horizontalus krovinių tinklelis**                             210 LT


