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Naujasis 
Toyota Auris

T O Y O T A . LT
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Pamilkite 
vairavimą 
iš naujo

Ar Jums patinka hečbe-
kas, ar sportiškos išvaiz-
dos universalusis Touring 
Sports? Pageidaujate 
dyzelinio, benzininio ar 
hibridinio variklio?

Naujo dizaino automobi-
lio priekis ir galas vizu-
aliai daro Auris platesnį 
ir pažemina jo svorio 
centrą. Automobilio 
salone žvilgsnį patrau-
kia aiškesnis prietaisų 
skydelis, tolygiai ap-

šviesti ir geriau išdėstyti 
valdikliai, paminkštintas 
paviršius ir vienodesnės 
formos dizaino elementai 
bei apdaila.

Auris Euro NCAP susidū-
rimų bandymuose buvo 
apdovanotas 5 žvaigž-
dutėmis, o 2015 metų 
modelio saugos įranga ir 
pasirinktina vairuotojo 
pagalbos Toyota Safety 
Sense įranga iškelia jį į 
naują lygmenį.

Naujojo Auris asortimentas atitiks 
kiekvieno kliento poreikius.
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GALINIAI ŠVIESOS  
DIODŲ ŽIBINTAI
Galinių žibintų korpuse da-
bar yra įrengta šviesos diodų 
žibintų valdymo sistema, 
kuri suteikia automobiliui 
Auris prestižinę ir iškart 
atpažįstamą išvaizdą.

ŠVIESOS DIODŲ ŽIBINTŲ 
PRANAŠUMAS
Šviesos diodų žibintai, lygi-
nant su įprastais, turi daug 
pranašumų. Šviesos diodų 
žibintai generuoja šviesą, 
kuri, pagal Kelvino skalę, yra 
artimiausia dienos šviesai; 
jie vartoja mažiau energijos 
nei įprastos lemputės; jos 
veikia iki 100 000 valandų 
– maždaug tiek pat, kiek Jūs 
naudojate automobilį. Prie-
kiniai šviesos diodų žibintai 
padidina saugumą kelyje. 
Šviesos diodų lemputės ap-
šviečia kelią 30 metrų toliau 
nei halogeninės lemputės.

LED
žibintai
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Auris  
salonas
Būkite pasiruošę nustebti. 
Prietaisų skydelio įrangos 
išdėstymas yra aiškus ir 
patogus, o paminkštinto 
paviršiaus ir dizaino 
elementų forma bei apdaila 
yra maloniai nuosekli.
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Toyota Touch 2 daugialypės 
terpės sistemos teikiamas 
informacijos ir pramogų 
pasaulis vairuotojui 
tapo pasiekiamas ranka. 
Kelionės informacija, 
Jūsų mėgstamiausi MP3 
failai, Bluetooth® ryšys su 
išmaniuoju telefonu – viskas 
kartu ryškiaspalviame LCD 
ekrane. Kai naudojatės 
navigacijos sistema  
Toyota Touch 2 & Go, turite 
galimybę susipažinti su 
visais reikiamais navigacijos 
sistemos žemėlapiais.

Daugiafunkcis 4,2’’ colio TFT 
ekranas įgalina vairuotoją pa-

togiau apžvelgti visą su kelione 
susijusią informaciją. Ekrane 

pasirodo Toyota Safety Sense 
žinučių, pavyzdžiui, apie greičio 

apribojimą, išvažiavimą už eismo 
juostos, pranešimų apie telefono 

skambutį, hibridinės sistemos 
veikimo stebėjimo informacija 

( jei vairuojate hibridinį automo-
bilį) ir, žinoma, pagrindinė infor-

macija, pavyzdžiui, kada reikia 
papildyti degalų baką.

4,2’’
TFT
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Pasirinkite savo 
galios šaltinį
Naują jį automobilį Auris galite rinktis iš trijų varomų jų sistemų ir kelių naujų variklių 
pasiūlos. Iki šiol siūlytus 1,33 litro talpos Dual VVT-i ir 1,6 litro talpos Valvematic vari-
klius papildė naujasis turbininis benzininis variklis 1,2T. Be dabartinio 1,4 litro talpos 
D-4D dyzelinio variklio dabar jau galima rinktis naują galingą 1,6 litro talpos dyzelinį 
variklį su turbokompresoriumi. Šio segmento modelių variklių paskutinysis atstovas 
yra 1,8 litro hibridinis variklis.

HIBRIDAS
Hibridinės sistemos 1,8 litro VVT-i benzininis variklis užtikrina klientams tolygų, tylų, 
patogų ir malonų važiavimą. Daugiau nei septyni milijonai žmonių visame pasaulyje jau 
pasirinko hibridinius automobilius. Be to, hibridinio Toyota automobilio standartine 
įranga yra automatinė pavarų dėžė.

DIDESNIS 1,2 LITRO TURBININIO BENZININIO VARIKLIO SŪKIO MOMENTAS
Naujas tiesioginio įpurškimo turbininis benzininis variklis atitinka 1,6 litro talpos 
variklio galingumą, tačiau degalų sąnaudos ir CO2 išmetamų jų teršalų kiekis yra žymiai 
mažesni.

1,6 LITRO DYZELINIS VARIKLIS
Kombinuotasis ciklas užtikrina naujojo Auris 1,6 litro talpos D-4D turbodyzelinio  
variklio didesnę galią ir veiklos rodiklius ir daro jį savo klasėje labai konkurencingą:  
iki 100 km/h įsibėgėjama per 10,5 sekundės, o maksimalus greitis yra 195 km/val.
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* Vidutiniai rodikliai
** Tik su Multidrive S transmisija
*** Bendroji benzininio ir elektrinio variklių galia

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia

4,2 108 112
l/100 km g/km AG

1,6 l D-4D DYZELINIS VARIKLIS
Stop & Start sistema, 
20 000 km priežiūros intervalai

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia***

3,5 79 136
l/100 km g/km AG

1,8 l VVT-i HIBRIDINIS VARIKLIS

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia

5,6 129 132
l/100 km g/km AG

1,6 l VALVEMATIC  
BENZININIS VARIKLIS

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia

4,0 105 90
l/100 km g/km AG

1,4 l D-4D DYZELINIS VARIKLIS

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia

5,5 128 99
l/100 km g/km AG

1,3 l DUAL VVT-i  
BENZININIS VARIKLIS

Degalų  
sąnaudos* – nuo

CO2 emisija* – nuo Galia

4,6 106 116
l/100 km g/km AG

1,2 L TURBININIS VARIKLIS
Stop & Start sistema**
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Toyota  
Safety
Sense
Toyota Safety Sense apdo-
roja informaciją, kurią jai 
perduoda priekiniame lange 
įmontuotas kompaktiškas 
įrenginys, turintis lazerinę 
įrangą ir kamerą, ir kuris pa-
pildo Pre-Collision sistemą, 
nukrypimo iš važiuojamosios 
juostos įspėjamą ją sistemą, 
automatinių tolimų jų šviesų 
bei pagalbinę kelio ženklų 
atpažinimo sistemas.

PRE-COLLISION SISTEMA (PCS)
Patobulintoje Pre-Collision sistemoje (PCS) priekyje 
važiuojantiems automobiliams ir kitiems objektams 
stebėti yra naudojami lazeriniai jutikliai ir kameros. 
Susidūrimo pavojaus atveju sistema įspėja vairuo-
toją vaizdo ir garso signalais. Išvengti susidūrimo ar 
sušvelninti jo poveikį padeda automatiškai stabdžius 
į jungianti PCS sistema.

NUKRYPIMO IŠ VAŽIUOJAMOSIOS  
JUOSTOS ĮSPĖJAMOJI SISTEMA (LDA)
Sistema sumažina nelaimingų atsitikimų riziką su 
kamera stebėdama kelio paviršiaus ženklinimus ir 
perduodama vairuotojui vaizdo ir garso signalus, kai 
automobilis turėtų parodyti, kad išvažiuoja iš važiuo-
jamosios juostos.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA (AHB)
Auris tolimosios šviesos puikiai apšviečia kelią tamso-
je ir neakina kitų vairuotojų, nes kamera stebi artė-
jančių bei priekyje važiuojančių automobilių šviesas ir 
į jungia arba išjungia tolimąsias šviesas priklausomai 
nuo aplinkybių – taip važiuoti naktį yra daug saugiau.

PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ  
ATPAŽINIMO SISTEMA (RSA)
Sistema stebi greičio apribojimus, draudimus lenkti 
ir kitus kelio ženklus, ir pateikia saugos ženklų infor-
maciją vairuotojui tiesiai prieš akis kitomis spalvomis.
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Komplektacijos
STANDARD
15 colių plieniniai ratlankiai, 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (tik hibridiniuose automobiliuose)
Automatinė klimato kontrolės įranga
Šildomos priekinės sėdynės
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Radijas, CD grotuvas, keturi garsiakalbiai, Bluetooth® sąsaja ir valdikliai ant vairo
Papildoma ir USB jungtys
Nuotolinis durelių užraktas
Oro saugos pagalvės: vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro saugos pagalvės,  
šoninės užuolaidinės oro saugos pagalvės, vairuotojo kelių saugos oro saugos pagalvė
Automobilio stabilumo kontrolės sistema
Padangų slėgio įspėjamoji sistema
Priekiniai elektra valdomi langai
Kėbulo spalvos elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
Šviesos diodų dieniniai žibintai
Šviesos diodų galiniai žibintai su Lightguide (šviesos kreiptuvų) funkcija
Variklio paleidimas mygtuku (tik hibridiniuose automobiliuose)
4,2 colio jutiklinis spalvotas TFT ekranas
Guminiai kilimėliai

KAINA NUO: 14 850 €
MĖNESINĖ ĮMOKA NUO: 156,80 €

Papildoma įranga

Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji 
sistema, automatinių tolimų jų šviesų sistema bei pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema.



12

ACTIVE	 (papildanti	Standard	komplektaciją)
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Daugialypės terpės sistema Toyota Touch 2 su spalvotu ekranu
Galinio vaizdo kamera
Spalvotas 4,2 colio universalių daviklių TFT ekranas
Pastovaus greičio kontrolės sistema (tik hibridiniuose automobiliuose)
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai su automatine atidarymo ir uždarymo funkcija
Priekiniai rūko žibintai
Odinis vairas
Priekinių žibintų plovimo sistema
Dviaukštė bagažinė

KAINA NUO: 17 370 €
MĖNESINĖ ĮMOKA NUO: 183,40 €

Papildoma įranga

Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji 
sistema, automatinių tolimų jų šviesų sistema bei pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema.

ACTIVE PLUS	 (papildanti	Active	komplektaciją)
Dvigubi šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų DRL Lightguide (šviesos kreiptuvais)
Pastovaus greičio kontrolės sistema
Patamsinti langai
Lietaus ir prieblandos jutikliai
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodis
Automatiškai nulenkiami durelių veidrodėliai
Tekstiliniai kilimėliai

SPECIALUS PASIŪLYMAS: 17 960 € (įprasta kaina – 18 930 €)
MĖNESINĖ ĮMOKA NUO: 189,63 €

Papildoma įranga

Toyota Safety Sense paketas: Pre-Collision sistema, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėja-
moji sistema, automatinių tolimų jų šviesų sistema bei pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, 
panoraminis stogas ir 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai.
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LUXURY (papildanti	Active	Plus	komplektaciją)
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Beraktė įlipimo ir užvedimo sistema
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema
Pagalbinės automobilio statymo sistemos jutikliai priekyje ir gale
Dalinės odos sėdynių apmušalai
Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji  
sistema, automatinių tolimų jų šviesų sistema bei pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

KAINA NUO: 21 950 €
MĖNESINĖ ĮMOKA NUO: 231,76 €

Papildoma įranga

Panoraminis stogas, odinės sėdynės.

Vidutinės degalų sąnaudos – 3,5-6,2 l/100 km, vidutinė CO2 emisija – 79-143 g/km. Šis preliminarus 
Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus 
asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į Toyota atstovybes. Šis pasiū-
lymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galuti-
nio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje 
toyota.lt ir pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea 
Finance Lithuania“. Pavyzdinės 159,91 EUR/ 510,65 LTL dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskai-
čiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 14 850,00 EUR/ 51 274,08 LTL ir papildomos 
komplektacijos kaina - 510,00 EUR/ 1 760,92 LTL, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 
15 %; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutar-
ties sudarymo mokestis 144,81 EUR/ 500 LTL; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,55% 
+ 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros 
bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad 
veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas 
sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi 
iki sutarties pabaigos ir kai į sutartį yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos 
ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, 
visu veiklos nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami 
nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai 
dėl sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir 
valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. 
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Toyota 
papildoma įranga

STILIAUS KOMPLEKTAS 
PRIDĖKITE SAVO AURIS STILIAUS IR ŽAVESIO!
Chromuotos šoninės juostelės paryškina automobilio šonų kontūrus.
Chromuota bagažinės apdaila pabrėžia automobilio galinę dalį.
Nerūdijančio plieno danga stilingai apsaugo buferį  
ir neleidžia pakenkti dažų dangai.
Lengvojo lydinio bagažinės juostelė suteikia solidumo  
ir apsaugo nuo nusidėvėjimo.

STILIAUS KOMPLEKTO KAINA: 510 €
MĖNESINĖ ĮMOKA: 5,36 €

Chromuotos šoninės ir bagažinės durelių juostelės 
naujajam Auris išorės dizainui suteikia paskutinį štri-
chą. Jos pabrėžia automobilio šoninės linijos dinamiką 
ir galinės dalies tvirtumą, dar labiau išryškindamos 
Auris originalumą.

Chromo 
apdailos 
juostelės
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NAVIGACIJOS SISTEMA GO*  
SUPLANUOKITE MARŠRUTĄ PROTINGAI!
Jutiklinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vakarų Europos viso dydžio žemėlapiai
3D miestų modeliai
Lankytinų objektų duomenų bazė
Integruota Toyota Touch 2 garso sistema
*Galima	įsigyti	visiems	Toyota	Touch	2	garso	sistemos	modeliams.

NAVIGACIJOS KOMPLEKTO KAINA: 640 €
MĖNESINĖ ĮMOKA: 6,66 €

Kainos yra nurodytos su įrengimo mokesčiu ir PVM.

Mėnesio įmoka galima įsigyjant aksesuarus kartu su nauju automobiliu. 

Gaminių ar paslaugų teikėjai turi teisę keisti kainas neinformuodami apie tai iš anksto. 

Nuotraukos iliustruoja tekstą, o gaminiai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Mėnesio įmokos skaičiavimo pavyzdys:

Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašo-
me kreiptis į Toyota atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atsto-
vybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje toyota.lt ir pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. 
Pavyzdinės 159,91 EUR/ 510,65 LTL dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 14 850,00 EUR/ 51 274,08 LTL ir papildomos 
komplektacijos kaina - 510,00 EUR/ 1 760,92 LTL, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15 %; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km 
per metus; sutarties sudarymo mokestis 144,81 EUR/ 500 LTL; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, pirmoji įmoka ir likutinė 
vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai vykdys savo 
įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos ir kai į sutartį 
yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos 
sutarties galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl 
sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. 
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Techniniai duomenys 1,33 l DUAL VVT-i 1,2 l TURBO 1,6 l VALVEMATIC 1,4 l D-4D 1,6 l D-4D 1,8 l VVT-i HYBRID
Variklis
Cilindrų skaičius ir išdėstymas 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje
Degalų tipas benzinas benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas benzinas
Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC su VVT-i 16 vožtuvų DOHC su VVT-iW 16 vožtuvų DOHC su Valvematic SOHC 8 vožtuvų DOHC 16 vožtuvų 16 vožtuvų DOHC su VVT-i
Darbinis variklio tūris cm3 1329 1197 1598 1364 1598 1798
Maks. galia, kW (DIN AG) / aps./min. 99 / 73 esant 6 000 116 / 85 esant 5 200–5 600 132 / 97 esant 6 400 90 / 66 esant 3 800 112 / 82 esant 4 000 136 / 100 esant 5 200
Maks. sukimo momentas, Nm / aps./min. 128 esant 3 800 185 esant 1 500–4 000 160 esant 4 400 205 esant 1 400–2 800 270 esant 1 750–2 250 142 / 4 000
Euro klasė Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start sistema - M/P – NE Taip - - Taip Hibridinė sistema
Eksploatacinės charakteristikos

Transmisija 6 pavarų  
mechaninė

6 pavarų  
mechaninė Multidrive S (CVT) 6 pavarų  

mechaninė Multidrive S (CVT) 6 pavarų  
mechaninė

6 pavarų  
mechaninė e-CVT

Maks. greitis, km/val. (hečbekas / Touring Sports) 175/175 200/195 195/195 200/195 190/190 180/175 195/195 180/175
Įsibėgėjimas 0–100 km/val., sek. (hečbekas / Touring Sports) 12,6/13,2 10,1/10,4 10,5/10,8 10,0/10,5 10,8/11,2 12,5/13,0 10,5/10,7 10,9/11,2
Degalų sąnaudos
Vidutinės, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 5,5/5,6 5,7/5,7 4,6/5,1* / 4,8/5,3* 5,9/6,1* / 6,1/6,2* 5,6/5,7* / 5,7/5,9* 4,0/4,1 4,2/4,3* / 4,2/4,3* 3,5**/3,6/3,9* / 3,5**/3,6/4,0*
Užmiestyje, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 4,8/4,8 4,9/4,9 4,1/4,7* / 4,3/4,8* 4,8/5,0* / 5,0/5,1* 4,6/4,7* / 4,7/5,0* 3,6/3,7 3,7/3,8* / 3,7/3,8* 3,4**/3,5/3,9* / 3,4**/3,5/3,9*
Mieste, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 6,8/7,1 7,2/7,2 5,5/5,9* / 5,7/6,1* 7,9/7,9* / 8,0/8,1* 7,3/7,5* / 7,5/7,6* 4,6/4,8 5,0/5,1* / 5,0/5,1* 3,4**/3,5/3,9* / 3,5**/3,6/3,9*
CO2 emisija
Vidutinė, g/km (hečbekas / Touring Sports) 128/130 132/132 106/119* / 110/122* 138/140* / 140/143* 129/132* / 132/137* 105/107 108/110* / 108/110* 79**/82/91* / 81**/83/92*
Stabdžių sistema
Priekyje Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai
Gale Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai
Pakaba
Priekyje MacPherson pakaba
Gale Torsioninė svirtis Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras Torsioninė svirtis Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras
Gabaritiniai matmenys
Ilgis, mm (hečbekas / Touring Sports) 4330/4595
Plotis, mm (hečbekas / Touring Sports) 1760/1760
Aukštis, mm (hečbekas / Touring Sports) 1475/1485
Ratų bazė, mm 2600
Min. apsisukimo spindulys, m 5,2/5,4*
Transporto priemonės svoris
Bendrasis svoris, kg (hečbekas / Touring Sports) 1150–1435/1175–1480
Velkamos priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių, kg 1000/450 1300/450 1300/450 1000/450 1300/450 tik Touring Sports 345 / 345
Krovumas
Bagažinės talpa pagal VDA, 5 sėdynės atlenktos, litrai (hečbekas / Touring Sports) 360/530
Bagažinės talpa pagal VDA, iki stogo, 2 sėdynės atlenktos, litrai (Touring Sports) 1658

* Su 17 colių ratlankiais ** Su 15 colių ratlankiais.
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Techniniai duomenys 1,33 l DUAL VVT-i 1,2 l TURBO 1,6 l VALVEMATIC 1,4 l D-4D 1,6 l D-4D 1,8 l VVT-i HYBRID
Variklis
Cilindrų skaičius ir išdėstymas 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje 4 cilindrai, eilėje
Degalų tipas benzinas benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas benzinas
Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC su VVT-i 16 vožtuvų DOHC su VVT-iW 16 vožtuvų DOHC su Valvematic SOHC 8 vožtuvų DOHC 16 vožtuvų 16 vožtuvų DOHC su VVT-i
Darbinis variklio tūris cm3 1329 1197 1598 1364 1598 1798
Maks. galia, kW (DIN AG) / aps./min. 99 / 73 esant 6 000 116 / 85 esant 5 200–5 600 132 / 97 esant 6 400 90 / 66 esant 3 800 112 / 82 esant 4 000 136 / 100 esant 5 200
Maks. sukimo momentas, Nm / aps./min. 128 esant 3 800 185 esant 1 500–4 000 160 esant 4 400 205 esant 1 400–2 800 270 esant 1 750–2 250 142 / 4 000
Euro klasė Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start sistema - M/P – NE Taip - - Taip Hibridinė sistema
Eksploatacinės charakteristikos

Transmisija 6 pavarų  
mechaninė

6 pavarų  
mechaninė Multidrive S (CVT) 6 pavarų  

mechaninė Multidrive S (CVT) 6 pavarų  
mechaninė

6 pavarų  
mechaninė e-CVT

Maks. greitis, km/val. (hečbekas / Touring Sports) 175/175 200/195 195/195 200/195 190/190 180/175 195/195 180/175
Įsibėgėjimas 0–100 km/val., sek. (hečbekas / Touring Sports) 12,6/13,2 10,1/10,4 10,5/10,8 10,0/10,5 10,8/11,2 12,5/13,0 10,5/10,7 10,9/11,2
Degalų sąnaudos
Vidutinės, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 5,5/5,6 5,7/5,7 4,6/5,1* / 4,8/5,3* 5,9/6,1* / 6,1/6,2* 5,6/5,7* / 5,7/5,9* 4,0/4,1 4,2/4,3* / 4,2/4,3* 3,5**/3,6/3,9* / 3,5**/3,6/4,0*
Užmiestyje, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 4,8/4,8 4,9/4,9 4,1/4,7* / 4,3/4,8* 4,8/5,0* / 5,0/5,1* 4,6/4,7* / 4,7/5,0* 3,6/3,7 3,7/3,8* / 3,7/3,8* 3,4**/3,5/3,9* / 3,4**/3,5/3,9*
Mieste, l/100 km (hečbekas / Touring Sports) 6,8/7,1 7,2/7,2 5,5/5,9* / 5,7/6,1* 7,9/7,9* / 8,0/8,1* 7,3/7,5* / 7,5/7,6* 4,6/4,8 5,0/5,1* / 5,0/5,1* 3,4**/3,5/3,9* / 3,5**/3,6/3,9*
CO2 emisija
Vidutinė, g/km (hečbekas / Touring Sports) 128/130 132/132 106/119* / 110/122* 138/140* / 140/143* 129/132* / 132/137* 105/107 108/110* / 108/110* 79**/82/91* / 81**/83/92*
Stabdžių sistema
Priekyje Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai Ventiliuojami stabdžių diskai
Gale Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai
Pakaba
Priekyje MacPherson pakaba
Gale Torsioninė svirtis Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras Torsioninė svirtis Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras
Gabaritiniai matmenys
Ilgis, mm (hečbekas / Touring Sports) 4330/4595
Plotis, mm (hečbekas / Touring Sports) 1760/1760
Aukštis, mm (hečbekas / Touring Sports) 1475/1485
Ratų bazė, mm 2600
Min. apsisukimo spindulys, m 5,2/5,4*
Transporto priemonės svoris
Bendrasis svoris, kg (hečbekas / Touring Sports) 1150–1435/1175–1480
Velkamos priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių, kg 1000/450 1300/450 1300/450 1000/450 1300/450 tik Touring Sports 345 / 345
Krovumas
Bagažinės talpa pagal VDA, 5 sėdynės atlenktos, litrai (hečbekas / Touring Sports) 360/530
Bagažinės talpa pagal VDA, iki stogo, 2 sėdynės atlenktos, litrai (Touring Sports) 1658
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Toyota Lizingas 
ir Draudimas

Išsamesnės informacijos apie Toyota Draudimo pasiūlymus suteiks Toyota atstovybėje. Su lizingo sąlygomis susipažinti galite toyota.lt/leasing svetainėje arba konsultuokitės 
su specialistais. Finansines paslaugas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Su Toyota Draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti toyota.lt/draudimas svetainėje arba 
paskambinę telefonu +370 5 268 3850. Paslaugas siūlo „Ergo Insurance“ SE. Išsamesnės informacijos rasite interneto svetainėje toyota.lt.

Įsigyjant naują automobilį Toyota Lizingas siūlo įperkamus ir lanksčius sprendimus. 
Mūsų tikslas yra palengvinti pirkimo procesą taip, kad kuo greičiau galėtumėte 
išvažiuoti į kelią savo naujuoju Toyota automobiliu. Įmonei Toyota svarbiausia yra 
patenkinti klientų poreikius. Šiuo tikslu mes įsteigėme įmonę Toyota Draudimas, kuri 
užtikrins Jūsų saugumą bet kuriuo atveju.

LENGVA TVARKYTI REIKALUS
Jums nereikia eiti į banką patiems.

GREITAS ATSAKYMAS
Dažniausiai gausite teigiamą
atsakymą per 1 valandą.

NEMOKAMAS LIZINGO KEITIMAS
Naudojantis Toyota Lizingo paslau-
gomis įsigyjant naują Toyota automobilį 
lizingas įforminamas nemokamai.

VIENINTELĖ SĄSKAITA
Viena sąskaita už lizingą ir draudimą.

DAUGIAU GALIMYBIŲ
Lizingą galima papildyti įvairiomis 
galimybėmis: padangų keitimu ir 
sandėliavimu, reguliarios techninės 
apžiūros darbais ir papildoma garantija.

3 LIZINGO PAKETAI
Standard, Comford, Premium – pasir-
inkite, kuris labiausiai atitinka Jūsų 
poreikius ir galimybes.

PAKAITINIS  
AUTOMOBILIS
Tol, kol patyręs garantijos 
kompensuojamą avariją 
Jūsų automobilis bus 
remontuojamas, mes su-
teiksime Jums nemokamą 
pakaitinį automobilį.

ORIGINALIOS  
ATSARGINĖS DALYS
Mes naudojame tik nau-
jas Toyota detales. Taigi 
galite būti tikri, kad Jūsų 
automobilis po remonto 
bus kaip naujas.

TOYOTA ĮGALIOTOS 
REMONTO DIRBTUVĖS
Galite būti tikri, kad Jūsų 
automobilis bus sure-
montuotas taip,
kaip numatyta gamy-
kloje, o darbams bus 
suteikta garantija.

NEMOKAMA MOBILIOJI 
AUTOMOBILIŲ PAGALBA
Jei Jums teks sustoti dėl 
pradurtos padangos,
ištuštėjusio degalų bako, 
išsekusios akumuliato-
riaus įkrovos arba nelai-
mės kelyje, skambinkite 
nemokamu pagalbos 
kelyje numeriu  
+370 5 268 3850.

NAUJA PIRMŲJŲ  
METŲ VERTĖ
Jei naujas Toyota auto-
mobilis suges pirmai-
siais naudojimo metais, 
grąžinsime Jums pradinę 
automobilio įmoką.

SAVININKO  
ATSAKOMYBĖ
Susidūrus su laukiniais 
gyvūnais ir prireikus 
pakeisti langus
savininko atsakomybė 
skaičiuojama nuo 0 eurų,
kitais atvejais pradinė 
suma yra 75 eurai.
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Savo įmonei 
rinkitės Auris

SAUGUS IR PATOGUS VERSLO KELIONĖMS
Toyota Safety Sense saugos paketas
Daugialypės terpės sistema Toyota Touch 2 su 7 colių ekranu ir Bluetooth® sąsaja bei navigacijos sistema
Priekiniai šviesos diodų žibintai

 TOYOTA EUROCARE – 24 VAL. PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE
Toyota Eurocare – 24 val. pagalba kelyje visoje Europoje
Toyota Express Service – reguliari techninė priežiūra per vieną valandą*
Toyota Extracare – papildoma garantija iki dvejų metų**
Atsarginių dalių tiekimas – 94 % atsarginių dalių galima gauti jau kitą dieną užsakius
Atsakingas atstovybių tinklas – daugelis atstovybių taiko ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemą***

TOYOTA KOKYBĖ
Penktą jį kartą iš eilės TÜV (saugumo ir kokybės ekspertų) bandymuose Toyota markės automobilis buvo  
išrinktas automobiliu numeris 1.

* Du specialistai be papildomų išlaidų
** Extracare paslaugomis už papildomą mokestį galima naudotis ne ilgiau kaip dvejus metus.
*** „Amserv Järve“, „Amserv Tähe“, „HAT-Auto“, „Elke Auto“, „Mustakivi“, „Wess“, „Amserv Motors“, „Autotoja“,  
 „Mototoja“, „Solorina“, „Tokvila“.



Pristatymo
pasiūlymas
KOMPLEKTACIJA ACTIVE PLUS – UŽ 590 € 
Įprasta kaina yra 1 560 € (pridedama	prie	automobilio	su	Active	komplektacija	kainos)

KOMPLEKTACIJA ACTIVE PLUS (PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJĄ)
Dvigubi šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų DRL Lightguide (šviesos kreiptuvai)
Pastovaus greičio kontrolės sistema
Patamsinti langai
Lietaus ir prieblandos jutikliai
Automatiškai nulenkiami durelių veidrodėliai
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
Tekstiliniai kilimėliai

ACTIVE PLUS SPECIALI KAINA – NUO 17 960 € 
ACTIVE PLUS MĖNESIO ĮMOKA – NUO 189,63 € 

Vidutinės degalų sąnaudos – 3,5–6,2 l/100 km, vidutinė CO2 emisija – 79–143 g/km. Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius 
asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į Toyota atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos 
pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje toyota.lt ir pasitarkite su 
specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 159,91 EUR/ 510,65 LTL dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per 
mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 14 850,00 EUR/ 51 274,08 LTL ir papildomos komplektacijos kaina - 510,00 EUR/ 1 760,92 LTL, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji 
įmoka – 15 %; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis 144,81 EUR/ 500 LTL; nuomos mokesčiui taikoma 
palūkanų norma 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos 
kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat kaip ir 
sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos, ir kai į sutartį yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, 
kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami 
mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu 
susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. 


