AYGO X

PROWADŹ DUMNIE,
KIMKOLWIEK JESTEŚ
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JAZDA BEZ KOMPROMISÓW
Wielkość nie zależy od rozmiaru.
Aygo X to kompaktowe auto z charakterem,
które łamie wszelkie zasady.
Stworzony do jazdy po mieście samochód
pozwala cieszyć się wygodną i wysoką pozycją
za kierownicą zapewniającą doskonałą widoczność.
Podwyższone nadwozie i duże felgi
zwracają uwagę, gdziekolwiek się pojawiasz.
Nie podążaj za trendami – twórz je.
Ruszaj pewnie przed siebie
z nową Toyotą Aygo X!
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NAJGORĘTSZY CROSSOVER
W MIEŚCIE
Podkręć temperaturę na ulicach.
Odważny design Toyoty Aygo X przyciąga spojrzenia
niczym magnes, a poszerzone nadkola dodają dynamiki.
Wyższe wersje są wyposażone m.in. w charakterystyczne
światła w technologii LED i 18" felgi aluminiowe.
W połączeniu z dwukolorowym nadwoziem sprawia to,
że obok tego modelu nie sposób przejść obojętnie.
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IMPULS DO DZIAŁANIA
Toyota Aygo X została wyposażona w innowacyjne
technologie, które pozwalają okiełznać każdą drogę.
Responsywność i zwrotność – to cechy charakterystyczne
nowego crossovera. Wyższa pozycja za kierownicą,
nadwozie o długości 3,7 m i najmniejszy promień skrętu
w klasie sprawiają, że auto zaparkujesz niemal wszędzie.
Dodaj do tego automatyczną skrzynię biegów,
która doskonale odczytuje intencje kierowcy
i zapewnia płynne przyspieszanie.
Ciesz się jazdą, która sprawia czystą przyjemność.
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PARKOWANIE WŁAŚNIE STAŁO SIĘ PROSTSZE
Parkuj pewnie w mieście dzięki kamerze cofania
i inteligentnym czujnikom (elementy wyposażenia
dostępne w wybranych wersjach).
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ZMIEŃ PERSPEKTYWĘ,
UWOLNIJ MYŚLI
Otwarta przestrzeń daje ogromne poczucie wolności.
Wybierz wersję z opcjonalnym Pakietem Skyview Air
z elektrycznie otwieranym miękkim dachem
i wczuj się w rytm miasta wszystkimi zmysłami.
Ciepło słońca na twarzy, wiatr we włosach...
Wpuść do środka światło i płyń przez ulice
w najlepszym stylu.
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PRZYPRAWIONE TAK,
JAK LUBISZ
Od mocnego uderzenia chili po wyrafinowane
i kompleksowe nuty imbiru – cztery wyjątkowe
kolory nadwozia Toyoty Aygo X zostały zainspirowane
najbardziej popularnymi przyprawami,
które wyrażają moc możliwości tego auta.
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CHILI RED
ODWAGA I TEMPERAMENT
Bezkompromisowe chili to smak dla odważnych.
Ognisty odcień najmocniejszej z przypraw sprawia,
że Aygo X Chili Red inspiruje do podejmowania
coraz to nowych wyzwań.
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JUNIPER BLUE
OPTYMIZM I KREATYWNOŚĆ
Wyraziste i precyzyjne niczym laser Aygo X
w chłodnym odcieniu Juniper Blue symbolizuje
wolność myśli, nieskrępowaną kreatywność i optymizm.
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GINGER BEIGE
CIEPŁO I SUBTELNOŚĆ
Nawet gdy występuje w niewielkich ilościach,
imbiru nie da się pomylić z niczym innym.
To przyprawa, która pobudza zmysły.
Aygo X w kolorze Ginger Beige
odzwierciedla pewność siebie,
która pozwala podążać
własną drogą.
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CARDAMOM GREEN
WYRAFINOWANIE
I ELEGANCJA
Unikalny aromat kardamonu, jednej z najbardziej
wyszukanych przypraw, zawsze zaskakuje.
Unikalna zieleń Aygo X Cardamom Green
jest wyrazem wyrafinowania
i oryginalności.
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ZAPROŚ MIASTO DO ŚRODKA
Aygo X zostało zaprojektowane tak, aby ułatwiać interakcje pomiędzy
kierowcą i pasażerami. Przyjrzyj się bliżej detalom, a zauważysz,
że akcenty na desce rozdzielczej i konsoli środkowej korespondują
z kolorem nadwozia, a dyskretny symbol X został wkomponowany
w przeszycia tapicerki. Kabina urzeka przestronnością i komfortem,
pozwalając cały dzień spędzać w ruchu.
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PERFEKCYJNA
SYNCHRONIZACJA
Aygo X to coś więcej niż miejskie auto.
To rezultat filozofii always-on, która pozwala
łatwiej integrować się z otaczającym światem.
Dostępne w opcjonalnym Pakiecie Tech i wyższych
wersjach wyposażenia rozwiązania ułatwią każdą
podróż. System multimedialny Toyota Smart Connect®
umożliwi zsynchronizowanie Twojego telefonu z autem.
Duży 9" ekran dotykowy HD wyświetli najbardziej
użyteczne informacje. Nawigacja Connected
z mapami online i 4-letnią darmową transmisją
danych poinformuje o natężeniu ruchu i najbliższych
parkingach. Stacja do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej pozwoli zachować
energię przez cały dzień.
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ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA
TWOJEJ PODRÓŻY
Chcesz podczas każdej podróży
cieszyć się czystym i głębokim brzmieniem?
Wybierz opcjonalny Pakiet Premium
Audio JBL dostępny w wyższych wersjach
wyposażenia. Cztery głośniki JBL, 300-watowy
wzmacniacz i subwoofer systemu audio
zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wykorzystać możliwości akustyczne wnętrza
Toyoty Aygo X.
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PRZESTRZEŃ,
KTÓRA ZASKAKUJE
Kompaktowa z zewnątrz i pojemna w środku,
Toyota Aygo X jest pełna niespodzianek.
Przestrzeń bagażowa liczy 231 l – to najlepszy wynik
w klasie. Znajdziesz tu miejsce na wszystkie swoje pasje.
Inteligentny design ułatwia załadunek, a wymiary bagażnika
pozwalają przewozić walizki podróżne średniej wielkości.
Aygo X to doskonałe auto zarówno na wyjazd,
jak i na co dzień.
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OCHRONA
POD KAŻDYM KĄTEM
Śmiało poruszaj się po mieście i autostradzie.
Twoje Aygo X zostało wyposażone w nową generację
systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate.
Są to zarówno doskonale znane technologie
Toyota Safety Sense*, jak i inne systemy aktywnego
bezpieczeństwa i pomocy w parkowaniu
pozwalające się odnaleźć w ruchu miejskim.

* Dostępne w standardzie we wszystkich wersjach wyposażenia.
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UKŁAD WCZESNEGO REAGOWANIA
W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA (PCS)
Z SYSTEMEM WYKRYWANIA PIESZYCH
I ROWERZYSTÓW
W momencie wykrycia ryzyka kolizji system PCS ostrzega
kierowcę dźwiękowo i wizualnie i aktywuje wspomaganie
hamowania. Jeżeli kierowca nie wciśnie hamulca,
auto zacznie automatycznie wytracać prędkość, aby
uniknąć lub zminimalizować skutki ewentualnej kolizji.
Dodatkowo system wykrywa pieszych (w dzień i w nocy)
oraz rowerzystów (tylko w dzień).

ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LTA)
System został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu
bezpieczeństwa podczas jazdy po autostradzie.
Jego zadaniem jest utrzymanie auta na zadanym pasie
ruchu. W momencie przekroczenia linii bez użycia
kierunkowskazu system wykonuje manewr korygujący.

INTELIGENTNY TEMPOMAT ADAPTACYJNY (IACC)
System utrzymuje ustalony dystans do samochodu
jadącego z przodu. Jeśli zaczyna on się zmniejszać,
samochód automatycznie zacznie wytracać prędkość,
informując o tym auta jadące za Tobą przy użyciu
świateł hamowania.

Dowiedz się więcej o Toyota T-Mate.
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WERSJE
WYPOSAŻENIA

ACTIVE
Wyróżnij się w Aygo X, które tak wiele oferuje w standardzie.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
— 17" felgi stalowe z kołpakami i oponami 175/65 R17
— Elektrycznie regulowane szyby przednie
— Światła do jazdy dziennej w technologii LED
— Centralny zamek sterowany zdalnie
— Klimatyzacja manualna
— System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7")
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Skonfiguruj swój własny samochód:
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WERSJE
WYPOSAŻENIA

COMFORT

Idealne miejskie połączenie stylowego nadwozia z wnętrzem oferującym doskonałe narzędzia multimedialne.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
(DODATKOWE WZGLĘDEM WERSJI ACTIVE)
— Kierownica obszyta skórą
— 4 głośniki
— Obrotomierz
— Kamera cofania
— Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
— Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
Zdjęcie poglądowe – wyposażenie oferowanego na polskim rynku samochodu może się nieznacznie różnić.
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Skonfiguruj swój własny samochód:
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WERSJE
WYPOSAŻENIA

STYLE

Najnowsze technologie i dwukolorowe nadwozie – oto cechy charakterystyczne tej wersji.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
(DODATKOWE WZGLĘDEM WERSJI COMFORT)
— 17" felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17
— System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")
— Światła przeciwmgielne
— Przyciemniane szyby tylne
— Dach i tylna część nadwozia w kolorze fortepianowej czerni
— Podsufitka w ciemnej tonacji
Zdjęcie poglądowe – wyposażenie oferowanego na polskim rynku samochodu może się nieznacznie różnić.
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Skonfiguruj swój własny samochód:
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WERSJE
WYPOSAŻENIA

EXECUTIVE

Wyszukany design i bogactwo najbardziej zaawansowanych funkcji – tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
(DODATKOWE WZGLĘDEM WERSJI STYLE)
— 18" felgi aluminiowe z oponami 175/60 R18
— System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (9" HD)
— Klimatyzacja automatyczna
— Światła główne w technologii LED (Basic LED)
— Przednie i tylne czujniki parkowania
— Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera
Zdjęcie poglądowe – wyposażenie oferowanego na polskim rynku samochodu może się nieznacznie różnić.
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Skonfiguruj swój własny samochód:
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WERSJE
WYPOSAŻENIA

Skonfiguruj swój własny samochód:
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AYGO X LIMITED
Poznaj auto, które łączy w sobie unikalne i nowoczesne wzornictwo z doskonałym wykonaniem.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
(DODATKOWE WZGLĘDEM WERSJI STYLE)
— 18" felgi aluminiowe w kolorze matowej czerni z oponami 175/60 R18
— System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (9” HD)
— Klimatyzacja automatyczna
— Światła główne w technologii LED (Basic LED)

— Przednie i tylne czujniki parkowania
— Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
— Elementy dekoracyjne w kolorze Mandarina Orange

Zdjęcie poglądowe – wyposażenie oferowanego na polskim rynku samochodu może się nieznacznie różnić.
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BARWY MIASTA
Osiem odważnych kolorów Aygo X pozwoli Ci wyrazić indywidualny styl.
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040 Pure White

1L0 Shimmering Silver

209 Eclipse Black

2VH Chili Red/Eclipse Black

lakier podstawowy
Active, Comfort

lakier metalizowany
Active, Comfort

lakier metalizowany
Active, Comfort

lakier metalizowany
Style, Executive

2VJ Ginger Beige/Eclipse Black

2VL Juniper Blue/Eclipse Black

2VK Cardamom Green/Eclipse Black

lakier metalizowany
Style, Executive

lakier metalizowany
Style, Executive

lakier metalizowany
Style, Executive

2VK Cardamom Green/Eclipse Black
z elementami dekoracyjnymi
w kolorze Mandarina Orange
lakier metalizowany
Aygo X Limited
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PAKIET CHROME
Zestaw stylowych akcentów, które subtelnie podkreślają niezwykłe kształty nadwozia Aygo X.

CHROMOWANA LISTWA
NA PRZEDNI ZDERZAK

CHROMOWANE LISTWY
BOCZNE

CHROMOWANA LISTWA
TYLNA

Charakterystyczny chromowany
akcent podkreśla wyrafinowany
wygląd przodu Aygo X.

Aerodynamiczne kontury
chromowanej listwy bocznej
doskonale integrują się
z nadwoziem.

Chromowana listwa łącząca światła
dodaje jeszcze więcej charakteru temu
niezwykłemu nadwoziu.

Prezentowany pojazd został wyposażony w opcjonalne
18" felgi w kolorze czarnym matowym.
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Prezentowany pojazd został wyposażony w opcjonalne
18" felgi w kolorze srebrnym z czarnymi polerowanymi krawędziami.

PAKIET RED
Odwaga i pewność siebie podkreślone na czerwono.

LISTWA NA PRZEDNI ZDERZAK
W KOLORZE CZERWONYM

LISTWY BOCZNE
W KOLORZE CZERWONYM

LISTWA TYLNA W KOLORZE
CZERWONYM

NAKŁADKI NA LUSTERKA
W KOLORZE CZERWONYM

Subtelny akcent, który dodaje
sportowego charakteru
i robi wrażenie.

Doskonale dopasowane listwy
podkreślają linię nadwozia Aygo X.

Emocjonujący detal, który wspaniale
dopełnia design auta.

Podkreślają charakter Aygo X
i pozwalają się wyróżnić.

Prezentowany pojazd został wyposażony w opcjonalne
17" felgi w kolorze połyskującej czerni.

Prezentowany pojazd został wyposażony w opcjonalne
17" felgi w kolorze srebrnym z polerowanymi krawędziami w odcieniu połyskującej czerni.
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OCHRONA

WNĘTRZE

Twoja Toyota Aygo X to niezwykłe auto, które robi wrażenie.
Zadbaj, by zawsze tak było, wybierając akcesoria chroniące
przed uszkodzeniami.

Dodaj więcej kolorowych akcentów we wnętrzu Twojej Toyoty Aygo X.
Materiałowe dywaniki z czerwonymi obszyciami, czerwone nakładki deski
rozdzielczej czy obwódki nawiewów powietrza pozwolą wyrazić własny styl.

LISTWY BOCZNE

OSŁONY PRZECIWBŁOTNE

Dodatkowa ochrona drzwi
Twojego auta.

Spraw, by nadwozie Twojego Aygo X
zawsze wyglądało doskonale.

NAKLEJKA OCHRONNA
NA TYLNY ZDERZAK

WYKŁADZINA
BAGAŻNIKA

Wytrzymała i niewidzialna warstwa ochronna
pozwoli zabezpieczyć tylny zderzak podczas
załadunku i wyjmowania przedmiotów
z bagażnika.

Antypoślizgowa wykładzina
perfekcyjnie dopasowana do kształtu
bagażnika Aygo X chroni tapicerkę
przed zabrudzeniami.

Materiałowe dywaniki z czerwonymi obszyciami
Nakładka deski rozdzielczej w kolorze czerwonym
Nakładka konsoli środkowej w kolorze czerwonym

Obwódki nawiewów powietrza w kolorze czerwonym

ZESTAW NAKLEJEK
Podkreśl dynamiczną linię nadwozia Aygo X z zestawem naklejek w emocjonującym kolorze Chili Red.

Zestaw tylnych i bocznych naklejek dekoracyjnych

Naklejki na dach i maskę w kolorze Chili Red

Aby zapoznać się z pełną ofertą wyposażenia dodatkowego dla Toyoty Aygo X, odwiedź stronę toyota.pl.
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DANE TECHNICZNE
Benzyna

DANE EKOLOGICZNE

Benzyna

1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop 5 M/T

1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop Multidrive S

Średnio [litry/100 km]

4,7–5,0

4,9–5,2

Zalecane paliwo

benzyna bezołowiowa 95 lub więcej

benzyna bezołowiowa 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

35

35

Średnio [g/km]

107–114

110–117

Norma emisji spalin

EURO 6D

EURO 6D

Kod silnika

1KR-FE

1KR-FE

Liczba i układ cylindrów

3 cylindry, układ rzędowy

3 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów

12-zaworowy DOHC

12-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa

bezpośredni wtrysk wielopunktowy

bezpośredni wtrysk wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm³]

998

998

Średnica × skok [mm × mm]

71,0 × 84,0

71,0 × 84,0

Stopień sprężania

11,8:1

11,8:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

72 (53)/6000

72 (53)/6000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

93/4400

93/4400

Zużycie paliwa

Emisja CO2

SILNIK
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Benzyna

Benzyna

OSIĄGI

1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop 5 M/T

1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop Multidrive S

Maksymalna prędkość [km/h]

158

151

0–100 km/h [s]

14,9

14,8

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,32

0,32

Promień zawracania [m]

4,7

4,7

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

belka skrętna

belka skrętna

Przód

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Tył

bębnowe

bębnowe

ZAWIESZENIE

HAMULCE

Skrzynie biegów: 5 M/T – 5-stopniowa manualna, Multidrive S – bezstopniowa automatyczna.
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DANE TECHNICZNE
Benzyna
1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop 5 M/T

1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop Multidrive S

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1360

1360

Masa własna [kg]

940–995

965–1015

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

5-drzwiowy

Długość [mm]

3700

Szerokość [mm]

1740

Wysokość [mm]

1525

Rozstaw kół przedniej osi [mm]

1540

Rozstaw kół tylnej osi [mm]

1520

Zwis przedni [mm]

730

Zwis tylny [mm]

540

Rozstaw osi [mm]

2430

Prześwit [mm]

146

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Szerokość [mm]

1420

Wysokość [mm]

1205

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA
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Benzyna

MASY

Pojemność bagażnika [litry]

231

Pojemność bagażnika dla wersji z Pakietem Premium Audio JBL [litry]

189

1525 mm
1540 mm
1740 mm

540 mm

2430 mm
3700 mm

730 mm

1520 mm
1740 mm
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Dodatkowe elementy ograniczające hałas w kabinie pasażerskiej

–









Elektrycznie regulowane szyby przednie











Podgrzewane lusterka zewnętrzne











Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne











Gniazdo 12 V w konsoli centralnej











Centralny zamek sterowany zdalnie











System oświetlenia wnętrza











System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

–

–







Podświetlenie przestrzeni wewnątrz bagażnika











Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra–dół











Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych











Manetki zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej¹

–









Komputer pokładowy











Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)











Klimatyzacja manualna







–

–

Klimatyzacja automatyczna

–

–







Kamera cofania

–









Przednie i tylne czujniki parkowania

–

–







Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–

–







System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

–

–

–





Uruchamianie silnika przyciskiem

–

–

–





 = Standard
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 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

OŚWIETLENIE

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Światła do jazdy dziennej w technologii LED











Tylne światła pozycyjne w technologii LED











Światła główne w technologii halogenowej







–

–

Światła główne w technologii LED (Basic LED)

–

–







Światła przeciwmgielne

–

–







Tylny spojler











Lakierowane klamki zewnętrzne

–









Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni

–









Tylny dyfuzor w kolorze nadwozia

–

–







Obwódki świateł przeciwmgielnych w kolorze fortepianowej czerni

–

–

–





Osłona przedniego i tylnego zderzaka

–

–

–



–

Elementy dekoracyjne w kolorze Mandarina Orange

–

–

–

–



Przyciemniane szyby tylne

–

–







Dach i tylna część nadwozia w kolorze fortepianowej czerni

–

–







Elektrycznie otwierany miękki dach

–

–

–





Zestaw naprawczy do opon











Zapasowe koło dojazdowe











17" felgi stalowe z kołpakami i oponami 175/65 R17





–

–

–

17" felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17

–

–



–

–

18" felgi aluminiowe z oponami 175/60 R18

–

–

–



–

18" felgi aluminiowe w kolorze matowej czerni z oponami 175/60 R18

–

–

–

–



STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

KOŁA I OPONY

¹ Dostępne tylko dla wersji ze skrzynią Multidrive S.
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WYPOSAŻENIE
WYGLĄD WNĘTRZA

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Analogowy prędkościomierz











Obrotomierz

–









Kierownica obszyta skórą

–









Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

–

–







Chromowana gałka dźwigni zmiany biegów

–









Podsufitka w jasnej tonacji





–

–

–

Podsufitka w ciemnej tonacji

–

–







Obwódki nawiewów powietrza w kolorze czarnym





–

–

–

Obwódki nawiewów powietrza w kolorze nadwozia

–

–



–



Obwódki nawiewów powietrza w kolorze fortepianowej czerni

–

–

–



–

Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze nadwozia

–

–





–

Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze Mandarina Orange

–

–

–

–



Dywaniki welurowe











Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50











Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

–









Tapicerka materiałowa





–

–

–

Tapicerka materiałowa ze wzorami ozdobnymi w kolorze nadwozia

–

–



–

–

Tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej
ze wzorami ozdobnymi w kolorze nadwozia

–

–

–



–

Tapicerka materiałowa z elementami skóry naturalnej i przeszyciami
w kolorze Mandarina Orange

–

–

–

–



Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera

–

–







FOTELE

 = Standard
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 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

SYSTEMY MULTIMEDIALNE

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Port USB











System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem











2 głośniki



–

–

–

–

4 głośniki

–









Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)











Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")











System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7")





–

–

–

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")

–

–



–

–

System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem
dotykowym (9" HD)

–

–







Interfejs Apple CarPlay*, interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe)











Interfejs Apple CarPlay*, interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)

–

–







Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych

–

–







System Premium Audio JBL z 4 głośnikami, wzmacniaczem i subwooferem

–

–

–





Usługi łączności Toyota Connected Car¹











Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT²

–

–

–





Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT

–

–







Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego
poprzez aplikację MyT

–

–







USŁUGI ZDALNE MYT

¹ W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi systemami
operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty. ² Dostępne tylko dla wersji ze skrzynią
Multidrive S.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera











Kurtyny powietrzne











Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera











System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach
(ISOFIX)











Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa











Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego
i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)











System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)











System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)











Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)











Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów











Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach











Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia











Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)











Automatyczne światła drogowe (AHB)











Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)











Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)











Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

–









System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)











System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)











Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu











Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

–

–







Immobilizer











3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów











GWARANCJE I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE

 = Standard
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 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

PAKIETY WYPOSAŻENIA

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Pakiet Tech: klimatyzacja automatyczna, inteligentne wycieraczki z czujnikiem
deszczu, system multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym
ekranem dotykowym (9" HD), nawigacja Connected z mapami online
i 4-letnią darmową transmisją danych, interfejs Android Auto™, interfejs
Apple CarPlay* (połączenie bezprzewodowe), stacja do bezprzewodowego
ładowania telefonu w konsoli centralnej, system dodatkowego nastrojowego
oświetlenia wnętrza diodami LED, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera,
zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT, zdalne
odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT

–

–



–

–

Pakiet Vision¹: przednie i tylne czujniki parkowania, światła główne
w technologii LED (Basic LED)

–

–



–

–

Pakiet Smart: system bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny
kluczyk), uruchamianie silnika przyciskiem, zdalne sterowanie klimatyzacją
poprzez aplikację MyT²

–

–

–



–

Pakiet Premium Audio JBL³: system Premium Audio JBL z 4 głośnikami
i subwooferem

–

–

–





Pakiet Skyview Air⁴: elektrycznie otwierany miękki dach

–

–

–





AKCESORIA I OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

Active

Comfort

Style

Executive

Aygo X Limited

Pakiet Chrome: chromowane listwy boczne, listwa na przedni zderzak
i listwa tylna





–

–

–

Pakiet RED: listwy boczne, listwa na przedni zderzak, listwa tylna
i nakładki na lusterka w kolorze czerwonym





–

–

–

Pakiet Protection: osłony przeciwbłotne, ochronne listwy boczne







–

–

Pakiet BIKE: belka do montażu uchwytu rowerowego, uchwyt rowerowy











Pakiet Cargo: nakładki progowe, siatka bagażnika, wykładzina bagażnika











Zapasowe koło dojazdowe











Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół











Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth
Low Energy: system z rozproszoną architekturą, wykorzystujący
dodatkowe moduły blokad oraz obsługiwany za pomocą pilota FLASH











¹ Pakiet Vision jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Tech. ² Dostępne tylko dla wersji ze skrzynią Multidrive S. ³ W wersji Executive Pakiet Premium Audio JBL jest dostępny po doposażeniu
o Pakiet Smart. ⁴ W wersji Executive Pakiet Skyview Air jest dostępny po doposażeniu o Pakiety Smart i Premium Audio JBL. W wersji Aygo X Limited Pakiet Skyview Air jest dostępny po doposażeniu
o Pakiet Premium Audio JBL.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYZWANIE 1
ZEROWA EMISJA CO₂ W NOWYCH
POJAZDACH

EKOLOGICZNE WYZWANIE
TOYOTA 2050 I POLITYKA
PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU
CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW
Celem Toyoty jest coś więcej niż wyłącznie
zredukowanie do zera naszego negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. Chcemy,
by otaczający nas świat stawał się coraz
lepszy. Aby to osiągnąć, postawiliśmy przed
sobą sześć wyzwań, które zamierzamy
zrealizować do 2050 roku. Każde z nich jest
niezwykle trudne do wypełnienia, ale jesteśmy
zdeterminowani, aby pozytywnie i w sposób
zrównoważony wpływać na społeczeństwo
i środowisko naturalne.

Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji CO₂
w produkowanych przez nas samochodach o
90% (w porównaniu z wartościami z 2010 roku).
Aby osiągnąć ten cel, będziemy promować
tworzenie pojazdów, które produkują mniej spalin
lub charakteryzują się zerową emisją dwutlenku
węgla, a także zrobimy co w naszej mocy, aby ich
popularność wzrastała.
WYZWANIE 3
ZEROWA EMISJA CO₂ W NASZYCH
FABRYKACH

Aby zmniejszyć poziom emisji CO₂ w naszych
zakładach produkcyjnych, skupiamy się na
udoskonalaniu wykorzystywanych technologii
oraz przejściu na alternatywne źródła energii.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasze zakłady
były bardziej ekonomiczne pod względem
zużycia energii, a także zaczniemy wykorzystywać
źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna
i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak na przykład
energia wodorowa.
WYZWANIE 5
WDRAŻANIE SYSTEMÓW OPARTYCH
NA RECYKLINGU W PRODUKCJI
I W SPOŁECZEŃSTWIE

Aby dowiedzieć się więcej na temat
Ekologicznego Wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/
feel/environmental-sustainability
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
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Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie
przetwarzać wykorzystywane materiały. Dzięki
temu dzisiaj 95% każdej Toyoty Aygo X może
zostać wykorzystane ponownie i nadaje się do
odzysku. Ponadto oferujemy innowacyjne sposoby
zwrotu starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

WYZWANIE 2
ZEROWA EMISJA CO₂ PRZEZ CAŁY
CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny
naszych samochodów, aby mieć pewność,
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ
na środowisko jest możliwie najmniejszy.*

WYZWANIE 4
MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA
ZUŻYCIA WODY

Aby zminimalizować zużycie wody, w naszych
zakładach produkcyjnych rozpoczęliśmy
proces gromadzenia deszczówki. Dodatkowo
opracowaliśmy metody oczyszczania, dzięki
którym możemy ponownie użyć wykorzystaną
wcześniej wodę lub bezpiecznie odprowadzić
ją do lokalnej sieci.

WYZWANIE 6
BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
PRZYSZŁOŚCI W ZGODZIE Z NATURĄ

Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie
z naturą, organizujemy akcje dolesiania
i sadzenia drzew, prowadzimy ekologiczne
projekty miejskie i inne inicjatywy, zarówno
w naszych zakładach, jak i poza nimi. Naszym
celem jest budowanie społeczeństwa,
w którym człowiek i przyroda żyją w harmonii.

* Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana
w naszych autach osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV
Rheinland, a jej zgodność z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

CAŁKOWITY SPOKÓJ
UMYSŁU Z TOYOTĄ
SERWIS JAKOŚCI TOYOTY
Twoja Toyota musi przejść pełny przegląd
co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi).

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
przechodzi pozytywnie wyjątkowo wymagający
5-minutowy test firm ubezpieczeniowych.

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA TOYOTY
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane
tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

TOYOTA EUROCARE
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni
program pomocy drogowej Toyota Eurocare,
który działa w 40 krajach Europy.2

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie
oryginalne i certyfikowane części,
dzięki temu możesz mieć pewność
najwyższej jakości Toyoty.
GWARANCJA PRO
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat lub
1 000 000 km.1

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte
są 3-letnią gwarancją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/
1 Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne u sprzedawcy Toyoty.
2 W ramach gwarancji oferujemy transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja
obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta
powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każda nowa Toyota jest objęta 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu
punktowego. To świat idealnie dostosowany
do Twoich potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań,
oryginalnych akcji specjalnych oraz korzyści
niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą
łatwością i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy
samochód lub usługi serwisowe to tylko część
z wielu innych możliwości. Szczegóły znajdziesz
na stronie internetowej www.toyotamore.pl:

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając
auto w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty
na rabat na nowy samochód.

• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.
Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

– zadzwoń na infolinię

0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.
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NOWA
TOYOTA AYGO X

TOYOTA AYGO X
toyota.pl

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób
prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia
paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku
i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte
na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności
zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
S-KATALOG-AYGO-X-2022 (04.2022)

