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Su „Toyota“ aksesuarais automobilį „RAV4“ galite įsirengti pagal savo skonį.
Pasirinkę „Life“, „SUV“ arba „Style“ 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 šioje brošiūroje nurodytos kainos su PVM yra rekomendacinės. Paslaugos teikėjas ar produkto tiekėjas turi teisę keisti kainas be 
įspėjimo. Nuotraukos yra pavyzdinio pobūdžio ir, atsižvelgiant į modelį, gali skirtis.
*Išskyrus odinių sėdynių komplektą.

„Life“
„Life“ komplektas visų pirma skirtas aktyviam žmogui. Jis 
pabrėžia individualumą ir suteikia galimybių automobilį pakeisti 
pagal savo gyvenimo stilių. Esant oro defl ektoriams, patogiau 
važiuosite praviru langu, nes sumažės skersvėjis ir triukšmas. 
Prie tempimo kablio galima pritvirtinti, pvz., dviračio laikiklį ar 
valties vežimėlį. Bagažinės tinklelis prilaikys bagažinėje esančius 
nedidelius daiktus. Bagažinės dugno kilimėlis padės palaikyti 
bagažinės švarą.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Priekinių ir galinių langų oro defl ektoriai 675 LT
2. Nuimamas tempimo kablys 3486 LT
3. Horizontalus krovinių tinklelis 210 LT
4. Bagažinės kilimėlis 252 LT

IŠ VISO: 4623 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
„LIFE“ KOMPLEKTO
KAINA SU NUOLAIDA: 3930 LT

„SUV“
„SUV“ komplektas suteiks stilingumo ir praktiš-
kumo. Priekinė ir galinė dugno apsaugos padės 
išvengti dažų įbrėžimų, galinčių atsirasti dėl atšo-
kančių akmenukų važiuojant. Šoninės modelio 
paminos ir apsaugos automobilio išvaizdai suteiks 
galingumo. 

Galinio buferio apsauginė juostelė padės išveng-
ti dažų sluoksnio pažeidimų, galinčių atsirasti krau-
nant prekes į bagažinę.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Priekinė plastikinė dugno apsauga 653 LT
2. Galinė plastikinė dugno apsauga 1082 LT
3. Paminos 2763 LT
4. Galinio buferio metalinė apsauginė
 juostelė

442 LT

IŠ VISO: 4940 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
„SUV“ KOMPLEKTO
KAINA SU NUOLAIDA: 4199 LT

„Style“
„Style“ komplektas suteiks stilingumo. Slenksčių 
juostelės apsaugos automobilį nuo įbrėžimų ir dažų 
sluoksnio pažeidimų. Priešrūkinių žibintų chromo 
papuošimas automobiliui suteiks prabangos įspūdį, 
o chromuotos šoninės juostelės pabrėš automobilio 
šoninį kontūrą. Galiausiai, bagažinės dangčio chro-
mo papuošimas išryškins veržlią automobilio gali-
nę dalį.

Komplektą sudarantys produktai 
ir jų kainos, perkant atskirai:
1. Priešrūkinių žibintų chromo papuošimas 409 LT
2. Chromuotos šoninės juostelės 971 LT
3. Aliumininės priekinės ir galinės slenksčių
 plokštelės

632 LT

4. Bagažinės dangčio chromo papuošimas 438 LT

IŠ VISO: 2450 LT

Visą komplektą įsigykite su 15 % nuolaida.
„STYLE“ KOMPLEKTO
KAINA SU NUOLAIDA: 2082 LT

Visos kainos nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM. Visos kainos nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.Visos kainos nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.
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„Toyota RAV4“
Jūsų automobilis.
Jūsų pasirinkimas.

Ištaigingas odinis 
salonas
Ištaigingas odinis salonas, šildomos sėdynės 
ir oda dengtas vidurinis skydelis sukuria tikrai 
patogaus ir šiuolaikinio stiliaus jausmą. Kokybiš-
ka oda ne tik suteikia individualumo, bet ir yra 
lengviau prižiūrima nei audinys – nešvarumus 
galima tiesiog nuvalyti nepaliekant dėmių. Odi-
niai sėdynių apmušalai jokiu būdu nekliudo išsi-
skleisti sėdynėse įtaisytoms saugos pagalvėms.

Siūlomos dviejų spalvų odinės sėdynės.

ODINIŲ SĖDYNIŲ 
KAINA 4734 LT

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


