
„Elegance“
Papildomos įrangos komplektas „Elegance“ 
Jūsų „Auris Touring Sports“ automobiliui suteiks 
elegantišką išvaizdą. Estetiškos detalės ir apdailos 
juostelės daro automobilį stilingą ir perteikia Jūsų 
skonį. Jos atlieka ne tik dekoratyvinę, bet ir apsaugi-
nę funkciją.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Chromuotos apatinės durelių juostelės 842 LT
2. Chromuota bagažinės durelių juostelė 427 LT
3. Aliumininės slenksčių juostelės 372 LT
4. Galinio buferio apsauginė plokštė 488 LT

IŠ VISO 2129 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „ELEGANCE“ 
KAINA SU NUOLAIDA 1810 LT

Papildomos įrangos komplektas „Life“ visų pirma skir-
tas praktiškai mąstančiam vairuotojui. Dėl priekinių 
stiklų oro defl ektorių langą galima atidaryti net lyjant 
ar sningant. Prie tempimo kablio įmanoma pritvirtinti 
tiek dviračio laikiklį, tiek ir valties vežimėlį. Bagažinės 
tinklelis važiavimo metu prilaikys bagažinėje esančius 
nedidelius daiktus, o tekstiliniai kilimėliai apsaugos 
grindis nuo purvo, todėl jos išliks sausos.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Priekinių langų oro defl ektorių rinkinys 375 LT
2. Nuimamas tempimo kablys 3300 LT
3. Tekstiliniai kilimėliai 309 LT
4. Horizontalus tinklelis kroviniams 210 LT

IŠ VISO 4194 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „LIFE“
KAINA SU NUOLAIDA 3565 LT

„Protect“
Komplektas „Protect“ yra skirtas Jūsų „Auris Touring 
Sports“ apsaugos reikmėms. Automobilio priekyje 
ir gale integruota pagalbinė statymo sistema padės 
saugiai pasistatyti automobilį siaurose vietose. Apsau-
ginė durelių rankenėlių danga apsaugos nuo įbrėžimų, 
o bagažinės įklotas padės išsaugoti bagažinės švarą.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Apsauginė durelių rankenėlių danga (4 vnt.) 101 LT
2. Bagažinės dugno kilimėlis 252 LT
3. „Toyota“ pagalbinė automobilio 
 statymo sistema priekyje

1503 LT

4. „Toyota“ pagalbinė automobilio 
 statymo sistema gale

1356 LT

IŠ VISO 3212 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „PROTECT“ 
KAINA SU NUOLAIDA 2730 LT
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Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

„Life“

Su „Toyota“ aksesuarais automobilį „Auris Touring Sports“ galite įsirengti pagal savo skonį.
Pasirinkę „Life“, „Protect“ arba „Elegance“ aksesuarų komplektą, visus siūlomus komplekto produktus įsigysite 15 % pigiau.
Galite susikurti ir savo komplektą – iš šio bukleto pasirinkite bet kuriuos 4 produktus ir gaukite 15 %* nuolaidą.
Visos šiame buklete 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.
*Išskyrus odinių sėdynių komplektą. 



Ištaigingas 
odinis salonas
Juodos odos sėdynės gali būti 
montuojamos visuose „Auris“ 
modeliuose. „Standard“ sėdynes 
puošia baltos spalvos dygsniai, 
„Sport“ sėdynes – subtilūs raudoni 
dygsniai, o „Hybrid“ modeliai 
išsiskiria mėlynų dygsnių dizainu. 
„Toyota“ salono odos apdaila 
atitinka aukščiausius saugos 
standartus, tad oro saugos pagalvės 
tikrai veiks puikiai.

Komplektą sudaro priekinių ir galinių 
sėdynių, vienos galinės pagalvėlės 
ir priekinio centrinio porankio odos 
apdaila. 

Už papildomą mokestį galima 
užsakyti ir durelių odos apdailą.

Visos odinės sėdynės yra juodos 
spalvos.

Kaina galioja perkant naują automobilį visoms 
automobilio sėdynėms. Kaina nurodyta su 
įrengimu ir PVM.

ODINIŲ SĖDYNIŲ
KAINA 4449 LT

„Sport“ 
komplektacijos 
sėdynes puošia 
raudoni dygsniai

Hibridinių modelių 
sėdynes puošia 
mėlyni dygsniai

„Standard“, „Active“ 
ir „Active Plus“ 
komplektacijų sėdynes 
puošia balti dygsniai

„Toyota Auris Touring Sports“
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas. 


