GR YARIS

TOYOTA GR YARIS CENRĀDIS

Dzinējs

Jauda

Degvielas
veids

Piedziņas veids

Transmisija

1.6 Turbo

261 zs

Benzīns

Pilnpiedziņa

Manuāla

Degvielas Aprīkojuma līmenis
patēriņš
komb.
ciklā
8,9

Sport

Cena

Ikmēneša
maksājums

34 400

357

TOYOTA GR YARIS CENRĀDIS

Papildaprīkojums

Apraksts

Cena

Metāliska krāsa

470

Premium krāsā

700

Trases komplekts

4350

Ērtību komplekts

2400

● Standarta aprīkojums

TOYOTA GR YARIS APRĪKOJUMS

EKSTERJERS

Sport

18'' vieglmetāla diski (225/40 R18)

●

Riepas remonta komplekts

●

Brīdinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepās

●

Melni, elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi

●

Miglas lukturi priekšā (LED)

●

LED priekšējie lukturi

●

Dienas gaitas lukturi (LED)

●

LED aizmugures kombinētie lukturi

●

Jumta spoilers

●

Oglekļa šķiedru pastiprinātas plastmasas jumts (CFRP)

●

Haizivs spuras tipa antena

●

Tonētie stikli

●

Dubults izpūtējs

●

o Papildaprīkojums

- Nav pieejams

VEIKTSPĒJA

Sport

GR-FOUR 4WD sistēma

●

Braukšanas režīmu selektors (Normal, Sport, Track)

●

Sporta piekare

●

18" priekšējie bremžu diski

●

16" aizmugurējie bremžu diski

●

KOMFORTS

Sport

Smart Entry & Start sistēma

●

Teleskopiskā stūre ar regulējamu slīpumu

●

Sporta stūre

●

Apsildāma stūre

●

Pārnesumu pārslēga svira ar ādas apdari

●

Stāvbremzes svira ar ādas apdari

●

Divu zonu automātiskais gaisa kondicionētājs

●

Lietus sensors

●

Elektriski darbināmi priekšējie logi

●

Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija elektriskajiem logiem

●

KOMFORTS

Sport

Tekstila paklājiņi

●

12 V rozete

●

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA

Sport

Multimediju sistēma Toyota Touch® 2

●

8" multivides displejs

●

Viedtālruņa integrācija

●

6 skaļruņi

●

USB pieslēgvieta

●

Atpakaļskata kamera

●

Bluetooth® savienojums brīvroku tālrunim un mūzikas straumēšanai

●

Krāsains 4,2" TFT daudzfunkcionālais ekrāns

●

SĒDEKĻI

Sport

4 sēdvietas

●

Ultrasuede® GR sporta sēdekļi

●

SĒDEKĻI

Sport

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana

●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

●

Nolokāmi aizmugures sēdekļi

●

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI

Sport

Cimdu nodalījums

●

Glāžu turētāji

●

Kabatas priekšējās durvīs

●

DROŠĪBA

Sport

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas
palīgsistēmu (BA)

●

Sport automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (S-VSC)

●

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)

●

Ārkārtas bremžu lukturi

●

Pasīvā
SRS priekšējie drošības spilveni

●

DROŠĪBA

Sport

Pasīvā
SRS priekšējie sānu drošības spilveni

●

SRS aizkarveida drošības spilveni

●

Pasažiera SRS drošības spilvena ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis

●

Drošības jostas brīdinājums (priekšā un aizmugurē)

●

Крепление детского кресла ISOFIX (сиденья 2-го ряда)

●

Toyota Safety Sense:

●

Sadursmes novēršanas sistēma (PCS)
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)

AIZSARDZĪBA
Imobilaizers

Sport
●

PAPILDAPRĪKOJUMA KOMPLEKTI

Trases komplekts (iespējams iegādāties tikai vienu komplektu):

Sport

4 350

18’' kalti vieglmetāla diski (225/40R18)
Sarkani krāsoti bremžu suporti
GR trases piekare
Torsen ierobežotas slīdes diferenciālis (LSD)
Komforta komplekts (iespējams iegādāties tikai vienu komplektu):
Toyota Touch® 2 & Go navigācijas sistēma
JBL Premium audiosistēma ar 8 skaļruņiem
Vējstikla displejs
Apgaismojums durvīm
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas sensori priekšā un aizmugurē
Aklo zonu monitors (BSM)
Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem (RCTA)

2 400

TOYOTA GR YARIS KRĀSAS

Sport
Pure White (040)

0

Precious Black (219)

470

Platinum Pearl White (089)

700

Emotional Red 2 (3U5)

700

*Kampaņa beidzas 30.06.2022. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.
Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un
papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama o ciālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties o ciālā Toyota pārstāvniecībā.
Šis cenrādis ir spēkā jauno automobiļu pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža darbības laikā un ņemot vērā, ka attiecīgais automobilis var tikt un tiks piegādāts un reģistrēts 2022.
gadā. Automobiļiem, kas tiks reģistrēti, sākot no 2023. gada, Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt ieteicamās mazumtirdzniecības cenas ne vairāk kā par 4,0% salīdzinājumā ar šo
cenrādi.
Toyota Līzinga pakalpojuma sniedzēji ir: Luminor Līzings SIA, Swedbank Līzings SIA un Citadele Leasing SIA.
Piemēra kalkulāciju sastādīja Swedbank Līzings SIA. Ja nepieciešams, konsultējieties ar bankas darbinieku. Piedāvājums no Toyota Līzings: 2.49 % + 6 mēnešu EURIBOR likme juridiskām
personām (Piemēram, cena EUR 19 250, pirmā iemaksa: 15 %, periods: 60 mēneši, atlikusī vērtība: 30%, nobraukums 100 000 km, komisija: 1,5 %.) Ikmēneša maksājums šajā gadījumā ir
EUR 199,84. Piedāvājums ir indikatīvs un var mainīties pēc pieteikuma izvērtēšanas.
Degvielas patēriņa vērtības ir mērītas kontrolētā vidē, izmantojot reprezentatīvu sērijveida modeli, saskaņā ar jaunās pasaules mēroga saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testa
procedūras (WLTP) Eiropas Regulu EK 2017/1151 ar grozījumiem. Plašāku informāciju par jauno WLTP testa procedūru skatiet vietnē https://www.toyota.lv/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json

Amserv Motors

Autofavorits

Riga
Krasta iela 3
Tālr: +371 67204746
info@amserv.lv

Daugavpils
Kārklu iela 2a
Tālr: +37165440591
daugavpils@autofavorits.lv

amservmotors.lv

Favorit West

Laluna

Ventspils
Zvaigznu iela 13
Tālr: +371 63663063
info@favorit-west.lv

Jekabpils
Andreja Pormala iela 40
Tālr: +371 20207900
auto@autolaluna.lv

favorit-west.lv

autolaluna.lv

Wess Motors Bergi

Wess Motors Marupe

Berģi
Rigas-Siguldas Shoseja 2
Tālr: +37167083000
info@wess.lv

Riga
Ulmana iela 125
Tālr: +371 67068300
toyota@wess.lv

wess.lv

wess.lv

