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FELVILLANYOZÓ 
EGYÉNISÉG

Fürge és mindig útra kész. Az AYGO 
fiatalos megjelenésével, látványos 

orrkialakításával és szenzációs 
színválasztékával hatásosan 

fejezheti ki személyiségét.
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TEKINTSEN MÁSKÉPP 
AZ ÉLETRE!
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Mutatós és különleges: az AYGO orrán 
LED nappali menetfény, hátul pedig 

jellegzetes LED világítás gondoskodik arról, 
hogy az autó éjszaka is felismerhető legyen.

Az AYGO stílusos keréktárcsái a legújabb 
nagyvárosi cipődivatot követik, és az autó 
jellegzetes megjelenését a kontrasztos 
zongoralakk fekete színűre fényezett tető 
teszi teljessé.

RAGYOGÓ 
RÉSZLETEK
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FEDEZZEN FEL 
ÚJ UTAKAT!

FORDULÓKÖR: CSUPÁN 10,2 M
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Az élet még vidámabb, ha az ember oda mehet, 
ahová csak akar. A kompakt és csendes, mégis 
agilis AYGO ugyanolyan könnyedén mozog a szűk 
kis utcákban, mint a zsúfolt utakon és parkolókban. 
Hagyja, hogy a hangulata irányítsa!

V
EZETÉS
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A kompakt és fürge AYGO‑ban minden megvan 
az Ön biztonságához. Az ütközés előtti 

biztonsági rendszerrel* és sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszerrel* felszerelt AYGO 

minden eshetőségre felkészült. *  A Toyota Safety Sense technológia része.  
Opcióként rendelhető x-comfort felszereltségi szinttől.

A VÁRATLANRA 
IS FELKÉSZÜLT
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1. Ütközés előtti 
biztonsági rendszer*
Ütközésveszély 
esetén a rendszer 
hang- és fényjelzéssel 
figyelmeztet, és előkészíti 
a vészfékasszisztenst. 
Ha a vezető nem 
reagál időben, az autó 
önállóan fékez.

2. Sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer*
A rendszer figyeli az úttestre 
felfestett sávhatárokat, 
és hang- és fényjelzéssel 
figyelmezteti a vezetőt, 
ha az autó az irányjelző 
használata nélkül 
elkezd kisodródni 
a forgalmi sávból.

3. Hegymeneti 
elindulássegítő (HAC)
A HAC segít elindulni 
a meredek emelkedőn, 
és megakadályozza, hogy 
az autó hátraguruljon.

4. Abroncsnyomásra 
figyelmeztető rendszer 
(TPWA)
A berendezés az összes 
kerékben elhelyezett 
érzékelők adatai alapján 
folyamatosan figyeli 
a gumiabroncsok nyomását, 
és figyelmeztet, ha valamelyik 
kerékben a nyomás 
az ajánlott érték alá esik.

BIZTO
N

SÁG
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LEGYEN EGYEDI!
Különleges, kifinomult vagy mutatós? 
Az AYGO utastere bármilyen 
ízléshez hozzáigazítható.
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Válasszon az élénk és különleges 
JBL Edition vagy a kifinomult 
Selection x‑cite modell közül!

U
TA

STÉR

AYGO JBL Edition

AYGO Selection x‑cite
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SZÓRAKOZÁSRA 
TERVEZTÜK
A kompakt AYGO meglepően magas 
szintű technológiát rejt. A 7 colos 
x‑touch multimédia érintőképernyőn 
könnyedén kezelheti az autó szórakoztató 
rendszereit, és mindezt Bluetooth® 
és tolatókamera teszi teljessé, 
hogy az élet még kellemesebb legyen.
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Tolatókamera
Az AYGO tolatókamerája éles 
képet ad az autó mögötti 
területről, hogy könnyen 
és pontosan parkolhasson.

Audio kijelző
Válogasson a zeneszámok, 
az albumok és az előadók közt, 
és állítsa a hangerőt az AYGO 
nagyméretű x-touch kijelzőjén!
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Töltse le ezt a QR‑kódot, és tudjon 
meg többet az Apple CarPlay™ 
és az Android Auto™ szolgáltatásairól.

1. Apple CarPlay™ 2. Android Auto™

MARADJON 
KAPCSOLATBAN
Intelligens, biztonságos és könnyen használható: 
az AYGO okostelefon‑csatlakozása hasznos 
segítség a mindennapokban. Kedvenc telefonos 
alkalmazásait megjelenítheti a 7 colos 
érintőképernyőn, és a Siri hangvezérléssel 
könnyedén adhat meg célállomásokat, 
kommunikálhat másokkal, vagy hallgathat zenét.

A Pioneer által támogatott okostelefon‑
integráció kompatibilis az Apple CarPlay™ 
és az Android Auto™ rendszerekkel.
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Az Apple CarPlay™ kompatibilis az iPhone 5 és annál fejlettebb készülékekkel.
Telefonját USB-porton keresztül kell csatlakoztatnia. Az Apple CarPlay™ 
az Apple Inc. bejegyzett védjegye, az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett 
védjegye. Az okostelefon-integráció kompatibilis az Apple CarPlay™ 
és az Android Auto™ rendszerekkel.
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O
KO
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Találja meg az útját!
Az AYGO érintőképernyőjén 
megjelenített Apple Maps 
segítségével saroktól sarokig 
navigálhat, valós idejű 
forgalmi információkat kaphat, 
és kiszámíthatja az érkezés 
várható idejét.

Élvezze saját zenéit!
Nem kell lemondania kedvenc 
lejátszási listáiról: az AYGO 
érintőképernyőjén vagy a Siri 
hangvezérlésen keresztül teljes 
zenei tárát kezelheti.

Maradjon kapcsolatban!
Bármi történjék is a világban, 
soha ne fordítsa el tekintetét 
az útról. A telefonhívásokat, 
illetve a szöveges üzenetek 
olvasását és megírását intézze 
inkább a Siri hangvezérléssel.

Android Auto™
Mindig a forgalomra figyelhet, 
ha kedvenc Android okostelefonos 
alkalmazásait és funkcióit 
az AYGO érintőképernyőjén 
keresztül használja.
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AYGO X
A fürge és takarékos x változat 
ajtót nyit az AYGO világára.

Legfontosabb jellemzők
— 14" acél keréktárcsák, dísztárcsával (9 küllős)
— LED nappali menetfény
— LED hátsó lámpa
— Kivehető kalaptartó
— Projektorlencsés fényszóró
— Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
— Fényezett lökhárító
— Fekete-szürke szövetülés
— Fényezetlen első és hátsó lökhárító betét
— Fényezetlen, fekete külső tükrök
— ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a hátsó üléseken
— Defektjavító szett
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Fedélzeti számítógép
— Elektromos szervokormány
— Magasságban állítható kormányoszlop

x‑comfort
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Opciós csomagok: 
x‑comfort
— Műszerfalba integrált audió rendszer
— AUX és USB csatlakozó
— 4 hangszóró
— Manuális légkondicionáló
— Pollenszűrő
— DAB rádió
— Kormányról vezérelhető audió 

és kihangosító
— Bluetooth® telefonkihangosító

Safe csomag 
x‑comfort csomaggal rendelhető
— Ütközés megelőző rendszer (PCS)
— Sávelhagyásra-figyelmeztető rendszer 

(LDA)
— Fordulatszámmérő
— Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
— Sávelhagyásra-figyelmeztető 

rendszer (LDA)
— Fordulatszámmérő

M
O

D
ELLVÁ

LTO
ZATO

K
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AYGO X‑PLAY
Kifinomult megjelenésével, elegáns utasterével és alapáron 
kínált tolatókamerájával az x‑play minden igényét kielégíti.

Legfontosabb jellemzők 
(az x‑comfort felszereltségen felül)
— 15" acél keréktárcsák, dísztárcsával (8 dupla küllős)
— Lakkfekete B-oszlop borítás
— Fényezett külső kilincsek és külső tükrök
— Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
— Elektromos ablakemelő elöl
— Színezett üvegek
— Króm díszítésű belső kilincsek és sebességváltó gomb
— Sötétszürke szövet ülés kéttónusú 

világosszürke betétekkel
— Bőr kormány és sebességváltógomb
— A karosszéria színére fényezett ajtódíszítés 

és légbeömlő betétek
— Központizár távirányítóval összecsukható kulcs
— Fényezett első és hátsó lökhárító
— Sebességhatároló (kézi váltó esetén)
— 50/50 arányban dönthető hátsó ülések
— Magasságban állítható vezetőülés
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Opciós csomagok
style csomag
— Ködfényszóró elöl
— 15" könnyűfém keréktárcsák
— Sötétített hátsó ablaküvegek
— x-touch audiorendszer 7" 

érintőképernyő, magyar nyelvű menüvel, 
integrált tolatókamerával

— Android Auto™ és Apple CarPlay™ 
csatlakozás

cool & safe csomag (csak style csomaggal 
együtt rendelhető)
— Automata légkondicionáló
— Szürkületérzékelő
— Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

M
O

D
ELLVÁ

LTO
ZATO
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AYGO SELECTION X‑CITE
Toyota Safety Sense biztonsági csomag, kéttónusú fényezés, 
szövet ülésborítás bőrhatású betétekkel, a kifinomult Selection x‑cite 
felszereltség mindent tartalmaz, amit Ön szeretne. 

Legfontosabb jellemzők 
(az x‑play felszereltségen felül)
— Kéttónusú fényezés
— 15" fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák 

(10 dupla küllős)
— Lakkfekete külső tükrök
— Sötétszürke szövet bőrhatású betétekkel
— Sötétített hátsó oldalüvegek
— Feketére fényezett tető
— Ködfényszórók elöl
— Lakkfekete műszerfal borítás (Selection x-cite fekete 

modellnél érzéki vörös műszerfal borítás)
— Karosszéria színére fényezett légbeömlő betétek
— Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
— Sávelhagyásra-figyelmeztető rendszer (LDA)
— x-touch audiorendszer, 7" érintőképernyő, 

magyar nyelvű menü, integrált tolatókamera
— Android Auto™ és Apple CarPlay™ csatlakozás
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Opciós csomagok:
cool csomag
— Automata légkondicionáló
— Szürkületérzékelő

smart csomag (csak cool csomaggal 
együtt rendelhető)
— Intelligens kulcs rendszer
— Nyomógombos indítás
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AYGO JBL EDITION
SPECIAL EDITION

Élénk színek és különleges megoldások: 
a JBL Edition modell segítségével látványosan kitűnhet a tömegből.

Legfontosabb jellemzők 
(az x‑play felszereltségen felül)
— 15" fényes fekete könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)
— Kéttónusú fényezés, antracitszürke metálfényezés 

mandarin metálfényezésű tetővel
— Mandarin sárga fényezésű külső tükrök, oldaldíszléc
— Ködfényszóró elöl
— Sötétített hátsó ablaküvegek
— Szürkületérzékelő
— Automata légkondicionáló
— Sötét tetőkárpit
— Sötétszürke szövetülés mandarinsárga oldaltámasszal 

és varrással
— Szövetszőnyeg mandarinsárga szegéllyel
— Mandarinsárga díszítőgyűrű a sebességváltó gombon
— JBL audiorendszer 600W, 4 hangszóró + mélynyomó a 

csomagtartóban
— x-touch audiorendszer, 7" érintőképernyő, 

magyar nyelvű menü, integrált tolatókamera
— Android Auto™ és Apple CarPlay™ csatlakozás
— Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
— Sávelhagyásra-figyelmeztető rendszer (LDA)
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Stílus csomag 2 
5 ajtós modellhez
Ez a modern és kifinomult csomag 
a következő tartozékokat tartalmazza: 
első ködlámpa, tetőmatrica, 
tükörborítás, első és hátsó 
lökhárító díszítés, oldaldíszléc szett 
és díszítőelem az A oszlopon.

FORMÁLJA AUTÓJÁT 
A SAJÁT ÍZLÉSÉHEZ!
Válasszon a Toyota tartozékaiból. 
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Króm csomag 
5 ajtós modellhez 
Formálja saját ízlésére autóját a króm csomaggal, 
melynek tartalma: krómozott tükörborítás 
és króm oldaldíszlécek.

Függőleges csomagrögzítő háló 
Erős szövésű, fekete nejlonháló 

a csomagtérbe. Zsebeiben az 
apróbb holmikat lehet elhelyezni.

Csomagtértálca 
A tartós, műanyagból készült 
tálcát csúszásgátló felülettel 

láttuk el. Megemelt pereme 
védelmet nyújt a különböző 

folyadékok, sár és homok ellen.

Alumínium küszöbdíszléc 
Az elegáns és prémium 

kivitelben is kapható 
díszléc megvédi 

az ajtóküszöb fényezését.
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MUTASSA MEG 
MAGÁT 
STÍLUSOSAN!
Az AYGO kínálatában 
szenzációs fényezéseket 
talál, amelyekkel szabadon 
kifejezheti egyéniségét.
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1E0 Antracitszürke mandarinsárga tetővel
metálfényezés

Csak JBL Edition változatban rendelhető

211 Éjfekete
metálfényezés

1E0 Antracitszürke
metálfényezés

3P0 Tűzpiros

1E7 Szaténezüst
metálfényezés

068 Hófehér

AYG
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8Y5 Királykék fekete tetővel
metálfényezés

Csak Selection változatban rendelhető

211 Éjfekete érzéki vörös tetővel
metálfényezés

Csak Selection változatban rendelhető

3U5 Érzéki vörös fekete tetővel
metálfényezés

Csak Selection változatban rendelhető



KERÉKTÁRCSÁK: 
HATÁROZOTT 
KIÁLLÁS
Az AYGO szemet gyönyörködtető 
keréktárcsáinak kínálatában 
a ragyogó feketétől a csiszolt 
felületig mindent megtalál.

14" acél keréktárcsa, 
dísztárcsával 9 küllős)

Alapfelszereltség 
az x és x-comfort 

modellváltozathoz
30

15" ezüst színű, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa  

(8 küllős)
Opció az x-play modellváltozathoz, 

style csomag

15" fekete csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa 

(10 duplaküllős)
Alapfelszereltség a Selection 

x-cite modellváltozathoz

15" fényes fekete 
könnyűfém keréktárcsa 

(10 küllős)
Alapfelszereltség a JBL Edition 

modellváltozathoz

15" acél keréktárcsa, 
dísztárcsával  

(8 dupla küllős)
Alapfelszereltség az x-play 

modellváltozathoz
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Sötétszürke szövet, kéttónusú 
világosszürke betétekkel
Alapfelszereltség az x-play 

modellváltozathoz

Fekete és szürke szövet
Alapfelszereltség az x és x-comfort 

modellváltozathoz

ÜLÉSEK 
MINDEN STÍLUSHOZ
Az AYGO üléskárpitjainak kínálatában 
a divatos szövettől kezdve a kifinomult 
bőrig mindent megtalál – így azt is, 
ami biztosan illik az Ön stílusához.
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Sötétszürke ülések mandarinsárga 
oldaltámasztással és varrással
Alapfelszereltség a JBL Edition 

modellváltozathoz

Sötétszürke szövet bőrhatású 
betétekkel

Alapfelszereltség a Selection x-cite 
modellváltozathoz
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY

1,0 VVT‑i
72 LE
5 M/T
benzines

1,0 VVT‑i
72 LE
x‑shift
benzines

Üzemanyag‑fogyasztás (a vonatkozó jogszabályok szerint) [liter/100 km]
VH*
Legalacsonyabb érték 4,5 4,7
Legmagasabb érték 6 6,4
Kombinált 5,3 5,5
VL**
Legalacsonyabb érték 4,2 4,4
Legmagasabb érték 5,8 6,1
Kombinált 4,9 5,1
Üzemanyagtartály térfogata (l) 35 35
Széndioxid, CO2 (a vonatkozó jogszabályok szerint) [g/km]
VH*
Legalacsonyabb érték 102,2 106
Legmagasabb érték 136 145
Kombinált 120 124
VL**
Legalacsonyabb érték 96 99
Legmagasabb érték 132 139
Kombinált 112 116

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos 
új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, 
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). 

Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek 
és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint 
az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától 
és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

* Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus   ** Legkisebb tömeggel terhelt ciklus 

32



MOTOR

1,0 VVT‑i
72 LE
5 M/T
benzines

1,0 VVT‑i
72 LE
x‑shift
benzines

Motor kód 1KR-FE 1KR-FE
Hengerek száma 3 henger, soros elrendezésben 3 henger, soros elrendezésben
Szelepvezérlés 12 szelep, DOHC, lánchajtás, VVT-i 12 szelep, DOHC, lánchajtás, VVT-i
Üzemanyag-ellátó rendszer Elektronikus befecskendezési rendszer Elektronikus befecskendezési rendszer
Lökettérfogat (cm3) 998 998
Furat × löket (mm × mm) 71 × 84 71 × 84
Sűrítési arány 11,8:1 11,8:1
Max. teljesítmény (DIN LE) 72 72
Max. teljesítmény-leadás (kW/ford.) 53 / 6000 53 / 6000
Max. forgatónyomaték (Nm/ford.) 93 / 4400 93 / 4400

TELJESÍTMÉNY

1,0 VVT‑i
72 LE
5 M/T
benzines

1,0 VVT‑i
72 LE
x‑shift
benzines

Végsebesség (km/óra) 160 160
0–100 km/órára (s) 13,8 15,2
Légellenállási együttható 0,28 0,28

FUTÓMŰ
Első felfüggesztés MacPherson rugóstag
Hátsó felfüggesztés Csatolt lengőkar

FÉKRENDSZER
Első fékek Hűtött tárcsafék
Hátsó fékek Dobfék

KORMÁNYMŰ
Fordulókör – az abroncsoknál mérve (m) 9,6 (14" kerekekkel), 10,2 (15" kerekekkel)
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AZ UTASTÉR ÉS A CSOMAGTÉR MÉRETEI
Csomagtér befogadó képessége (a kalaptartóig pakolva) (l) 168
Csomagtér befogadó képessége, a tetőig pakolva, a hátsó üléstámlák felhajtva (l) 198
Utastér hossza (mm) 2220
Utastér szélessége (mm) 1250 / 1300*
Utastér magassága (mm) 1205
VDA-szabvány szerinti csomagtér-űrtartalom, a kalaptartóig pakolva, a hátsó üléstámlák felhajtva (l) 168
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MŰSZAKI ADATOK
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KÜLSŐ MÉRETEK, TÖMEGEK
Hosszúság (mm) 3465
Szélesség (mm) 1615
Magasság (mm) 1460
Nyomtáv elöl (mm) 1430
Nyomtáv hátul (mm) 1420
Túlnyúlás elöl (mm) 685
Túlnyúlás hátul (mm) 440
Tengelytávolság (mm) 2340
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) 1240
Saját tömeg (kg) 840-910

KERÉKTÁRCSÁK X X‑PLAY SELECTION X‑CITE JBL EDITION

14" acél keréktárcsa, dísztárcsával (9 küllős) – – –

15" acél keréktárcsa, dísztárcsával (8 dupla küllős) – – –

15" ezüst színű, csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (8 küllős) – – –

15" fényes fekete könnyűfém keréktárcsa (10 küllős) – – –

15" fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsa (10 dupla küllős) – – –

Defektjavító készlet

 = Alap    = Opció   – = Nem rendelhető   * 5 ajtós
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1. célkitűzés
Új autó: nulla CO2-kibocsátás.

2. célkitűzés
Teljes életciklus: nulla 

CO2-kibocsátás.

3. célkitűzés
Gyárak: nulla 

CO2-kibocsátás.

4. célkitűzés
A vízfelhasználás optimalizálása 

és minimumra csökkentése.

5. célkitűzés
Újrahasznosításon alapuló 
társadalom és rendszerek 

megteremtése.

6. célkitűzés
A természettel harmóniában 

élő társadalom kialakítása.

TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK – 2050
A Toyota 6 olyan környezetvédelmi célkitűzést fogalmazott meg, amelyeket 2050-ig meg akar valósítani.

Legfontosabb célunk, hogy a társadalommal együttműködve biztosítsuk a fenntartható fejlődést.

* Ha további információkat szeretne kapni a Toyota környezetvédelmi törekvéseiről, látogasson el a www.toyota.hu/world-of-toyota/ honlapra, vagy lépjen kapcsolatba helyi Toyota márkakereskedőjével.

Tervezés és gyártás
Járműveink minden 

részletmegoldását gondosan 
elemezzük, hogy teljes 

életciklusuk során a lehető 
legkevésbé terheljék 

a környezetet.*

Logisztika
A Toyota folyamatosan 
kutatja és alkalmazza 

a leghatékonyabb 
és leginkább környezetbarát 

logisztikai módszereket.

Márkakereskedések
Folyamatosan törekszünk 
a Toyota márkakereskedői 

hálózat környezeti 
hatékonyságának fejlesztésére.

Használat 
és karbantartás

Ha Ön takarékosabban autózik, 
és eredeti alkatrészeket használ, 
azzal nemcsak pénzt takarít meg, 

hanem a környezeti terhelést 
is csökkenti.

Csökkentés, 
újrahasznosítás, 
újrafelhasználás

Az Aygo alkatrészeinek 95 százaléka 
újrahasznosítható és újrafelhasználható. 

Ráadásul környezetvédelmi 
irányelveink értelmében 

új és innovatív megoldásokat 
kínálunk Önnek, ha leadja autóját, 
amikor az már „az út végére ért”.

A TOYOTA ÍGY TESZ A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT JÁRMŰVEINEK TELJES ÉLETCIKLUSÁN ÁT
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Toyota minőségi szerviz
Autójának teljes átvizsgálása kétévente 
vagy 30 000 kilométerenként esedékes 

(amelyik hamarabb következik be). 
Emellett évente vagy 15 000 kilométerenként 
szükséges a motorolaj és az olajszűrő cseréje, 

illetve egy köztes ellenőrzés.

További biztonság
A Toyota átfogó védelmi rendszere 

ellenáll a biztosítótársaságok 
kíméletlen ötperces 

feltörési vizsgálatának.

Alacsony karbantartási 
költségek

Minden Toyota jármű tervezése 
és gyártása során ügyeltünk arra, 
hogy az autó karbantartása minél 

kevesebb költséggel járjon.

Toyota eredeti 
alkatrészek

A megnyugtató Toyota-minőség 
érdekében járművébe 

csak eredeti és megfelelő 
alkatrészeket építünk be.

Toyota tartozékok
A Toyota tartozékokat ugyanazzal 

a műgonddal és figyelemmel terveztük 
és gyártottuk, amellyel a Toyota 

gépkocsikat is készítjük. Az autóval 
együtt megvásárolt összes Toyota 

tartozékra 3 év garanciát kínálunk.1

Átfogó garancia
Minden új Toyotára 3 éves/100 000 kilométeres 

garanciát kínálunk, ami bármilyen, gyártási 
hibából eredő meghibásodásra vonatkozik.2

Toyota Eurocare
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 

40 európai országban 
nyújtunk Toyota Eurocare 

asszisztencia-szolgáltatást 3 éven át.

Szevizgarancia
Szeretné a lehető legtovább élvezni Aygo-ját? 
Akkor hosszabbítsa meg a garanciát egy vagy 
két évvel! A további részletekről érdeklődjön 

Toyota márkakereskedőjénél, vagy látogasson 
el a www.toyota.hu honlapra. 

Jó utat!

1 A garancia részleteiről a Toyota márkakereskedésekben tudhat meg további részleteket. 
2 A szolgáltatás része a jármű ingyenes elszállítása a legközelebbi Toyota márkaszervizbe. Minden fényezésre 3 éves, kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik. 

Az Aygora 12 éves átrozsdásodás elleni garancia vonatkozik.

További információk az Ön nyugalmát szolgáló megoldásokról: www.toyota.hu/service-and-accessories

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL
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MERRE 
TOVÁBB?
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JUST JUST 
GOGO

AYGO
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők 
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. 
A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban 
közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2018. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra 
a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2020 június.
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