
„Toyota Corolla“
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas. 



„Life“
Aksesuarų komplektas „Life“ yra skirtas praktiškiems 
žmonėms. Langų defl ektoriai leidžia atidaryti langus 
lyjant ar sningant. Prie vilkimo kablio galima pritvirtinti 
dviračių laikiklį arba priekabą. Bagažinėje įtaisytas 
tinklelis važiuojant prilaiko bagažinėje esančius mažus 
daiktus. Veliūriniai kilimėliai užtikrina, kad automobilio 
grindys bus sausos ir švarios.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Vilkimo kablys su laidais 2398 Lt
2. Langų defl ektorių 772 Lt
3. Veliūriniai kilimėliai 224 Lt
4. Vertikalus bagažinės tinklelis 210 Lt

IŠ VISO 3604 Lt

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „LIFE“
KAINA SU NUOLAIDA 3063 Lt
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Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

Su „Toyota“ aksesuarais automobilį „Corolla“ 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.



„Protect“
Papildomos įrangos „Protect“ komplektas yra skirtas 
Jūsų automobilio „Corolla“ apsaugai. Galinė pagalbinė 
automobilio statymo įranga padeda saugiai važiuoti 
atbulomis ir pastatyti automobilį siauroje vietoje. 
Bagažinės kilimėlis užtikrina jos švarą, o buferio kampų 
apsaugos ir durelių juostelės turi ne tik dekoratyvinę, 
bet ir apsauginę funkciją.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Galinė pagalbinė automobilio statymo
  įranga

1343 Lt

2. Bagažinės kilimėlis 252 Lt
3. Buferio kampų apsaugos 828 Lt
4. Durelių juostelės 1035 Lt

IŠ VISO 3458 Lt

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „PROTECT“
KAINA SU NUOLAIDA 2939 Lt

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.
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„Elegance“
Papildomos įrangos komplektas „Elegance“ Jūsų 
„Corolla“ automobiliui suteiks elegantišką išvaizdą. 
Estetiškos detalės ir apdailos juostelės automobiliui 
suteikia stiliaus ir elegancijos. Galinis aptakas pabrėžia 
aptakias formas ir atskleidžia galingą charakterį.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Galinė chromo apdailos juostelė 409 Lt
2. Šoninės juostelės 839 Lt
3. Aliumininė slenksčio plokštelė 619 Lt
4. Galinis aptakas 878 Lt 

IŠ VISO 2745 Lt

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „ELEGANCE“
KAINA SU NUOLAIDA 2333 Lt

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.


