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ÁRLISTA 2018

ÚJ AYGO
MÁR

LIMITÁLT KIADÁS: 

AYGO X‑TREME
LIMITÁLT KIADÁS: 

AYGO X‑CITE

JUST GO 

KEDVEZMÉNYES 
FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT:

2 690 000 Ft‑tól
akár 16 500 Ft‑tól/hó,

akár 4,9% THM‑mel*
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ALAPFELSZERELTSÉG 

Ismerje meg a felszereltségeket!

x‑cite 
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(az x‑play felszereltségen felül)

– Toyota Touch® 2 multimédia rendszer színes 
éríntőképernyővel (7 colos)

– Tolatókamera
– Ködlámpa
– 15" könnyüfém keréktárcsák, 165/60 R15 gumiabroncsok
– Connectivity csomag

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Cool & Safe csomag, Smart csomag

Bruttó ár már: 4 025 000 Ft‑tól

x‑treme 
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(az x‑play felszereltségen felül)

– Toyota Touch® 2 multimédia rendszer színes 
éríntőképernyővel (7 colos)

– Tolatókamera
– Ködlámpák
– 15" könnyüfém keréktárcsák, 165/60 R15 gumiabroncsok
– Ciánkék külső díszítő elemek
– Connectivity csomag

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Cool & Safe csomag, Smart csomag

Bruttó ár már: 4 025 000 Ft‑tól

x 
Az alapfelszereltség néhány tétele

– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpák
– Projektorlencsés fényszórók
– 14" acél keréktárcsák dísztárcsával, 165/65 R14 gumiabroncsok
– Szövet ülésborítás

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Comfort csomag

Bruttó ár már: 2 690 000 Ft‑tól

x‑play 
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(az x felszereltségen felül)

– Manuális légkondicionáló
– Audiórendszer kijelzővel
– Automata sebességhatároló (ASL)
– 15" acél keréktárcsák dísztárcsával, 165/60 R15 gumiabroncsok
– Elektromos állítású külső tükrök

– Fűthető külső tükrök
– Távírányítós központizár
– Bőrborítású kormánykerék 

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Style csomag, Cool & Safe csomag, Connectivity csomag

Bruttó ár már: 3 350 000 Ft‑tól
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ELŐNYÖK 

x‑cite
1.0 VVT‑i 72 LE 5 M/T benzines
5‑ajtós

Bruttó ár:

4 025 000 Ft

Miért remek ajánlat a Toyota AYGO?

Limitált kiadás
– Legyen az elsők közt, akik beülhetnek 

az új AYGO volánja mögé!
– Használja ki a bemutatás idején élő 

ajánlatunkat: az Értékőr finanszírozási 
programkeretében az autó mindössze 
napi 500 forintjába kerül!

1

2 3

Gazdag alapfelszereltség
A korlátozott darabszámban gyártott 
x‑cite kivitel egyedi és bőséges 
alapfelszereltségével az AYGO még 
kényelmesebbé és praktikusabbá válik. 
E modellváltozatról a következő 
oldalakon talál további információt.

Maradjon kapcsolatban!
Csatlakoztassa okostelefonját az Apple 
CarPlay™ vagy Android Auto™ kezelőfelület 
segítségével, és telefonja kijelzőjének képe 
máris megjelenik a Toyota x‑touch rendszer 
7 colos, színes multimédia képernyőjén!

1.

GARANCIA
– Minden új Toyotára 3 év vagy 

100 000 km garancia érvényes
– Minden új Toyotára 12 éven 

át érvényes a karosszéria 
átrozsdásodására nyújtott garancia.

2.

BIZTONSÁG
– A Toyota Safety Sense aktív 

biztonsági rendszerei révén mindig 
magabiztosan autózhat.

3.

MEGBÍZHATÓSÁG
– Mindig az élvonalban a világ 

különféle megbízhatósági 
felmérésein.

– Magas maradványérték: 
használt autóját könnyebben 
adhatja el jó áron.

4.

MEGJELENÉS
– A nappali menetfényt (DRL) 

is magában foglaló új, egyedi 
orrkialakítás erősíti az AYGO 
fiatalos megjelenését. Az új hátsó 
LED lámpatestek kihangsúlyozzák 
a karosszéria kompakt kialakítását.

– Oldalnézetből jól látható, hogy 
sokkal hangsúlyosabb lett az orr‑rész 
és az áttervezett lámpatestek 
fényszóróinak vizuális kapcsolata.

5.

MENETDINAMIKA
– Az új AYGO teljesítménye 

és erőteljesebb menetdinamikája 
nagyobb mozgékonyságot biztosít 
a városi forgalomban. Mindemellett 
az NVH‑értékek (zaj, vibráció 
és nyersesség) is jelentősen 
csökkentek, így az utastér még 
komfortosabb lett.

Érdekli ez a változat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba 
márkakereskedőjével!

Ha valami mást keres, ismerje 
meg a többi modellváltozatot, 
és válasszon olyan AYGO‑t, 

ami tökéletesen megfelel 
az Ön igényeinek.

A LEGJOBB

A JÁ N L AT

Állítsa össze saját autóját, 
és tudja meg, miért jár jól 

az új Toyota AYGO modellel!

AJÁNLATUNK 

Ismerje meg a legnépszerűbb változatot!
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ÁRAK 

Tekintse meg a árlistánkat! (Ft)
Az árlista 2018. október 8‑tól érvényes.

3‑ajtós hatchback x x‑play x‑cite x‑treme
1.0 VVT‑i 72 LE 5 M/T benzines 2 690 000 3 350 000 – –

5‑ajtós hatchback x x‑play x‑cite x‑treme
1.0 VVT‑i 72 LE 5 M/T benzines – 3 450 000 4 025 000 4 025 000
1.0 VVT‑i 72 LE x‑shift benzines – 3 720 000 4 295 000 4 295 000

5 M/T – 5 sebességes kézi váltó. X‑shift – automata sebességváltó Multi Mode.

KAROSSZÉRIASZÍNEK 

Válassza ki kedvenc színét!

1E7 Szaténezüst 
metálfényezés 
115 000 Ft

3P0 Tűzpiros 
45 000 Ft

211 Éjfekete 
metálfényezés 
115 000 Ft

211 Éjfekete ciánkék díszítéssel 
metálfényezés 
csak az x‑treme 
változatban rendelhető

9AC Magenta 
metálfényezés 
csak az x‑cite bi‑tone (kéttónusú) 
változatban rendelhető
115 000 Ft

068 Hófehér
felár nélkül

1E0 Antracitszürke 
metálfényezés 
115 000 Ft

8W9 Ciánkék 
metálfényezés
csak az x‑play változatban 
rendelhető
115 000 Ft

FINANSZÍROZÁS 

Válasszon a remek finanszírozási lehetőségek közül!

Kedvezményes finanszírozási ajánlat: akár 16 500 Ft‑tól/hó, 4,9%‑os THM‑mel*.

Személyre szabott finanszírozási 
ajánlatunkért lépjen kapcsolatba 

helyi Toyota márkakereskedésével!
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COMFORT 490 000 Ft
CSOMAG 
választható az x felszereltséghez

CSOMAGOK 

További választható felszereltségi csomagok x x‑play x‑cite x‑treme

Cool & Safe csomag: automata légkondicionáló, automata távolsági 
fényszóró szürkületérzékelővel, ütközés előtti rendszer (PCS), 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)

– 220 000 Ft 220 000 Ft 220 000 Ft

Smart csomag1: intelligens kulcs rendszer, nyomógombos indítás – – 100 000 Ft 100 000 Ft

1 csak Cool & Safe csomagos autókhoz választható kivéve x‑play

– Manuális légkondicionáló
– 2 hangszóró
– Audiórendszer kijelzővel
– AUX‑IN csatlakozó
– USB csatlakozó

– 15" könnyüfém keréktárcsák, 
165/60 R15 gumiabroncsok

– Ködlámpák
– Toyota Touch® 2 multimédia rendszer színes 

éríntőképernyővel (7 colos)

– Android Auto™ csatlakozás
– Apple CarPlay™ csatlakozás

STYLE ÉS CONNECTIVITY   400 000 Ft
CSOMAG
választható az x‑play felszereltséghez
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FELSZERELTSÉG 

Hasonlítsa össze az egyes modellváltozatok felszereltségét!
 Alap      Csomag részeként érhető el      Opció     – Nem rendelhető

Kényelem és funkcionalitás x x‑play x‑cite x‑treme

12 V‑os elektromos csatlakozó elöl

Optimális sebességfokozat kijelzés (GSI) a manuális sebességváltóhoz

Belső világítási rendszer

Fedélzeti számítógép

Magasságban állítható kormányoszlop

Manuális légkondicionáló 

Automata légkondicionáló –   

Nyomógombbal nyitható csomagtérajtó –

Elektromos ablakemelők elöl –

Fűthető külső tükrök –

Multifunkciós kormánykerék multimédia rendszer vezérléssel –

Elektromosan állítható külső tükrök –

Tolatókamera – 

Központizár távirányítóval –

Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon –

Intelligens kulcs rendszer –   

Nyomógombos indítás –   

Világítás x x‑play x‑cite x‑treme

LED nappali menetfény

LED hátsó lámpák

Hazakísérő fény

Projektorlencsés fényszórók

Ködlámpák – 

Külső megjelenés x x‑play x‑cite x‑treme

Hátsó légterelő

A karosszéria színére fényezett külső kilincsek –

A karosszéria színére fényezett külső tükörborítás – –

Zongoralakk fekete hátsó diffúzor –

Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek – –

Zongoralakk fekete tető – – –

Ciánkék borítású külső tükrök – – –

Ciánkék külső díszítő elemek – – –

Kerekek x x‑play x‑cite x‑treme

Defektjavító készlet

14" acél keréktárcsák dísztárcsával, 165/65 R14 gumiabroncsok – – –

15" acél keréktárcsák dísztárcsával, 165/60 R15 gumiabroncsok – – –

15" könnyűfém keréktárcsák, 165/60 R15 gumiabroncsok – 
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Utastér x x‑play x‑cite x‑treme

Analóg sebességmérő

Fordulatszám mérő –

Bőrborítású sebességváltó gomb –

Bőrborítású kormánykerék –

Zongoralakk fekete belső dekorációs elemek – –

Ülések x x‑play x‑cite x‑treme

Szövet ülésborítás –

Egyben ledönthető hátsó háttámla – – –

50:50 arányban dönthető hátsó ülések –

Állítható magasságú vezetőülés –

Multimédia rendszerek x x‑play x‑cite x‑treme

Audiórendszer kijelzővel  – –

AUX‑IN csatlakozó 

USB csatlakozó 

2 hangszóró  – – –

4 hangszóró –

Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon‑kapcsolattal –

Toyota x‑touch színes érintőképernyővel (7") – 

Android Auto™ csatlakozás – 

Apple CarPlay™ csatlakozás – 

Biztonság és új technológiák x x‑play x‑cite x‑treme

Gyerekülés‑rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)

Függönylégzsákok

Első és oldallégzsákok a vezető‑ és utasoldalon

Kikapcsolható utaslégzsák

Hegymeneti elindulássegítő (HAC)

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés

A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató rendszerek 
(ABS, EBD, BA, VSC, A‑TRC, EPS)

Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)

Automata sebességhatároló (ASL) – 1 1 1

Ütközés előtti rendszer (PCS) –   

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) –   

Automata távolsági fényszóró szürkületérzékelővel –   

Garancia és vagyonvédelem x x‑play x‑cite x‑treme

Indításgátló

3 év vagy összesen 100 000 kilométer garancia

1 Nem elérhető az 1.0 VVT‑i 72 LE x‑shift benzines motorral.
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MŰSZAKI ADATOK 

Hasonlítsa össze a műszaki adatokat!

Üzemanyag‑fogyasztás
(a megfelelő direktíva alapján)

1.0 VVT‑i
72 LE
5 M/T
benzines

1.0 VVT‑i
72 LE
x‑shift
benzines

3‑ és 5‑ajtós [liter/100 km] 4,1 4,2

Széndioxid, CO2

3‑ és 5‑ajtós [g/km] 93 95

Euro besorolás EURO 6 EURO 6

Motor
Legnagyobb teljesítmény [LE (KW) /percenkénti ford.sz.] 72 (53)/6000 72 (53)/6000

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.] 93/4400 93/4400

Gyorsulás
0–100 km/órára [mp] 13,8 15,2

Csomagtér térfogata 

168 l
Csomagtér térfogata 

168 l

3‑ajtós 5‑ajtós

1615 mm 1615 mm

14
60

 m
m

1430 mm 1420 mm685 mm440 mm 2340 mm

3465 mm

A részletes műszaki 
adatokért tekintse 
meg katalógusunkat, 

vagy látogasson 
el a www.toyota.hu 

honlapra.

Az üzemanyag‑fogyasztási, a széndioxid‑kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak 
megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid‑kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota 
és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.



Jelentkezzen tesztvezetésre és fedezze fel, 
miért érdemes a Toyota AYGO‑t választani! 
www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők 
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések 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.

* Ajánlatunk 2018. október 8‑tól 2018. október 31‑ig vagy visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, 
maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Modell: Aygo 3‑ajtós x, Bruttó ár: 2 690 000 Ft, 
Bruttó önerő: 1 095 000 Ft, Finanszírozott összeg: 1 595 000 Ft, Futamidő: 36 hónap, Bruttó maradványérték: 1 210 500 Ft, THM: 4,9%. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, 
az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 7 000 Ft. Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja 
előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 
A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.


