
„TOYOTA AVENSIS“
Jūsų automobilis. 
Jūsų pasirinkimas.
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Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

KOMPLEKTO „ELEGANCE“ 
KAINA SU NUOLAIDA  1908 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

IŠ VISO: 2244 LT

„Elegance“

Papildomos įrangos komplektas „Elegance“
Jūsų „Avensis“ automobiliui suteiks elegantišką išvaizdą.
1. Priekinė chromo apdaila 535 LT
2. Šoninės chromo juostelės 807 LT
3. Galinė chromo apdaila 414  LT
4. Nerūdijančio šlifuoto plieno galinio 
     buferio apsauginė plokštelė 488 LT

Savo „Avensis“ automobilį papuoškite didmiesčio elegancija! 
Apdailos juostelės turi ne tik dekoratyvinę funkciją – jos apsaugo 
dureles ir buferius nuo įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų.

„Toyota“ aksesuarai suteikia galimybę automobilį „Avensis“ pritaikyti savo skoniui ir poreikiams.

Pasirinkę „Elegance“, „Life“ arba „Aero“ papildomos įrangos komplektus, visus komplekte siūlomus produktus įsigysite 15 % pigiau. 
Galite susikurti ir savo komplektą – iš šios brošiūros pasirinkite bet kuriuos 4 papildomos įrangos produktus ir gaukite 15 % nuolaidą.

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

KOMPLEKTO „LIFE“ 
KAINA SU NUOLAIDA 1398 LT
Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

Papildomos įrangos komplekto „Life“ estetiškos detalės 
ir apdailos juostelės Jūsų „Avensis“ automobiliui suteiks 
elegantišką išvaizdą.
1. Variklio skyriaus dangčio oro defl ektorius 407 LT
2. Stiklo pluošto šoninių langų oro defl ektorių rinkinys 712 LT
3. Bagažinės įklotas 239 LT
4. Dėklas daiktams bagažinėje 287 LT

IŠ VISO: 1645 LT

„Life“ 
Papildomos įrangos paketas „Life“ visų pirma skirtas praktiškai 
mąstančiam vairuotojui. Variklio skyriaus dangčio oro defl ektorius 
apsaugo priekinį stiklą nuo nuo kelio atšokančių akmenukų, o dėl 
šoninių stiklų oro defl ektorių langą galima atidaryti net lyjant ar 
sningant. Naudodami bagažinėje patiesiamą kilimėlį, ją sutvarky-
site vos per kelias sekundes, o į pačią bagažinę galėsite be vargo 
sutalpinti viską, kas iki tol netvarkingai mėtėsi.



„Aero“
1. „AERO SEDAN“

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.
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* Nekomplektuojama su galiniais
   parkavimo davikliais ir vilkimo kabliu.

KOMPLEKTO „AERO SEDAN“ 
KAINA SU NUOLAIDA 4079 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

Papildomos įrangos komplektas „Aero“ Jūsų „Avensis“ auto-
mobiliui suteiks elegantišką išvaizdą. Estetiškos detalės ir ap-
dailos juostelės daro automobilį stilingą ir perteikia Jūsų skonį.
a) Stilingos šoninės apdailos 2419 LT
b) Išmetimo vamzdžio chromo apdaila 239 LT
c) Galinis aptakas 2141 LT

IŠ VISO: 4799 LT

Sedanui skirtame „Aero“ komplekte rasite stilingas šonines ir gali-
nes apdailas bei chromuotą duslintuvo antgalį, kurie Jūsų „Avensis“ 
suteiks aerodinamiškas linijas ir sportinį charakterį.

KOMPLEKTO „AERO UNIVERSAL“ 
KAINA SU NUOLAIDA 5987 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.

IŠ VISO: 7044 LT

Papildomos įrangos komplektas „Aero“ Jūsų „Avensis“ auto-
mobiliui suteiks elegantišką išvaizdą. Estetiškos detalės ir ap-
dailos juostelės daro automobilį stilingą ir perteikia Jūsų skonį.
d) Stilinga galinė apdaila modeliui su
      vienu išmetamuoju vamzdžiu*    2387 LT
e) Stilingos šoninės apdailos 2419 LT
f) Stilingas stogo aptakas 1999 LT
g) Išmetimo vamzdžio chromo apdaila 239 LT

2. „AERO UNIVERSAL“ 
Universalui skirto „Aero“ paketo pasididžiavimas yra galiniame 
buferyje montuojama stilinga grotelių pavidalo apdaila, kurią 
papildo veržlaus charakterio chromuotas duslintuvo antgalis, taip 
pat galinių durelių bei šoninės apdailos.


