
„Toyota Land Cruiser 150“
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas.
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Su „Toyota“ papildoma įranga automobilį „Land Cruiser 150“ galite įsirengti pagal savo skonį.

Pasirinkę „Road“, „Protect“ arba „Style“ 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.

Šioje brošiūroje nurodytos kainos yra rekomendacinės. Paslaugos teikėjas ar produkto tiekėjas turi teisę keisti kainas be įspėjimo. Nuotraukos turi 
iliustracinę reikšmę ir, atsižvelgiant į modelį, gali skirtis.

„Road“ 
„Road“ papildomos įrangos komplektas yra skirtas 
daug laiko kelyje praleidžiančiam vairuotojui. Įrengus 
durelių oro deflektorius, lyjant ar sningant be vargo 
galima atsidaryti langus. Vertikalus krovinių tinklelis 
visą reikiamą bagažą tvirtai prilaiko savo vietoje, o 
tekstiliniai kilimėliai saugo grindis nuo purvo, todėl 
grindys išlieka sausos.

Paketą sudarančios papildomos įrangos  
dalys ir jų kaina, perkant atskirai:
1. Variklio skyriaus dangčio oro deflektorius 475 LT
2. Stiklo pluošto šoninių langų oro 

deflektorių rinkinys (4 vnt.)
792 LT

3. Vertikalus krovinių tinklelis 223 LT
4. Prabangūs tekstiliniai kilimėliai 441 LT

IŠ VISO: 1931 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „ROAD“ 
KAINA SU NUOLAIDA 1641 LT

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.
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Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.
*Nurodytos kainos gali skirtis, atsižvelgiantį tai, ar automo-
bilis naudotas.

„Protect“ 
Įsigydami „Protect“ paketą, užtikrinsite didesnį savo 
automobilio patvarumą. Kėbulo ir ratlankių apsauga 
reikalinga tam, kad reprezentatyvi „Land Cruiser“ 
išvaizda galėtų būti greitai ir lengvai atkuriama po 
kelionių gamtoje. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys ir į 
automobilio rankenėles bei šonines dureles – sukurta 
apsauginė plėvelė ir chromuotos puošybinės juostelės.

Paketą sudarančios papildomos įrangos  
dalys ir jų kaina, perkant atskirai:
1. Ilgaamžė kėbulo apsauga* 792 LT
2. Apsauginė rankenėlių plėvelė (4 vnt.) 203 LT
3. Chromuotos puošybinės juostelės (4 vnt.) 2189 LT
4. Bagažinės įklotas 384 LT
5. Lengvojo lydinio ratlankių apsauga 142 LT

IŠ VISO: 3710 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida
KOMPLEKTO „PROTECT“ 
KAINA SU NUOLAIDA: 3153 LT
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2.1.„Style“ 
„Style“ paketas įkūnija paskutinius svarbius elementus, 
kuriais Jūsų „Land Cruiser“ skiriasi nuo kitų. Chromu 
padengtos detalės ir patrauklūs galiniai žibintai Jūsų 
automobiliui suteikia dar daugiau žavesio.

Paketą sudarančios papildomos įrangos  
dalys ir jų kaina, perkant atskirai:
1. Chromuoti šoniniai veidrodėliai (2 vnt.) 662 LT
2. Baltos spalvos galiniai žibintai 2021 LT
3. Galinė chromo apdaila 483 LT
4. Išmetimo vamzdžio chromo apdaila 257 LT
5. Rūko žibintų chromo apdaila (2 vnt.) 486 LT

IŠ VISO: 3909 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
KOMPLEKTO „STYLE“ 
KAINA SU NUOLAIDA 3323 LT

Visos kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.


