



10 години гаранция Toyota Relax
12 години гаранция срещу перфорация от корозия
Специални условия за финансиране с Toyota Optimal Leasing

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

AYGO X
PULSE CVT

ЦЕНА С ДДС

32 290 ЛВ

1.0 Л, БЕНЗИН, 72 К.С.

• Система за активна безопасност Toyota Safety Sense 2
• Система Pre-Collision System
• Адаптивен круиз контрл (ACC)
•	Асистент за предупреждение при напускане на пътната
лента (LKA)
• Система за разпознаване на пътните знаци (RSA)
•	Напомнящ светлинен и аудио сигнал за непоставени
предпазни колани на предните и задни седалки
• Предупредителен сигнал за отворени пътнически врати
•	Система за защита срещу отваряне на задните врати (Childprotector)
•	Въздушни възглавници за водача и пътника с възможност за
изключване на последната
•	Единични фронтални, странични въздушни възглавници и
странични в.в. тип “завеси”
• Дневни LED светлини
• Задни LED светлиннни водачи
•	LED фарове с автоматично превключване между къси и
дълги
• Интегрирани LED мигачи
• Автоматично включване на светлините
• LED габаритни светлини
• Халогенни фарове за мъгла
• Климатична система с ръчно управление
• Камера за обратно виждане при паркиране
• 8" TFT мултимедиен дисплей
• Дигитален радиоприемник (DAB) с 4 високоговорителя
• USB вход

(Допълнително оборудване
над ниво Pulse)

• 12V електрически извод в предната част на автомобила
•	Управление на дисплея, аудио системата, климатика,
ограничителя на скоростта и телефонните обаждания от
волана
• Текстилни седалки
• Ръчна настройка за височината на седалката на водач
•	Ръчна настройка за приплъзване и наклон на предните
седалки
• Делима задна седалка в съотношение 50:50, сгъваема
• Кожен волан
• Облицовка на скоростния лост от изкуствена кожа
• Предни електрически стъкла
• Електрически странични огледа с подгряване
• Тонирани стъкла - задно, предни и задни странични
• Подгряване на задното стъкло с таймер
• Настройка интервала на чистачките
• Лампа в багажника
• Сенник за пътника на предната седалка
• 2 предни и 1 задна поставки за чаши
• Теглич с пакет за закрепване на държач за велосипеди
• Дръжка на вратата на багажника
• Оборотомер
• Странични огледала в черно
• Външни дръжки на вратите в цвета на купето
• Затъмнени странични задни и задно стъкла
• Двуцветно изпълнение
• 17" алуминиеви колела с размер на гумите 175/65R17

AYGO X
ENVY CVT

ЦЕНА С ДДС

36 290 ЛВ
1.0 Л, БЕНЗИН, 72 К.С.

•	LED система за активиране на осветяването в купето при
влизане в автомобила
• Автоматична климатична система
• Стартиране на двигателя с бутон
•	Безключово отключване/ заключване чрез докосване на
дръжките на предните врати и багажника
• Кожен волан с пера за превключване на скоростите
• Текстилни седалки с елементи от изкуствена кожа





• Подгряване на предните седалки
• Автоматични чистачки със сензор за дъжд
• Предупредителен сигнал за отворени врати и багажника
•	Безжично зареждане за мобилни устройства (за модели,
които поддържат функцията)
• Задни броня и защитна кора в цвета на купето
• Дръжка на вратата на багажника
• 18" алуминиеви колела с размер на гумите 175/60R18

10 години гаранция Toyota Relax
12 години гаранция срещу перфорация от корозия
Специални условия за финансиране с Toyota Optimal Leasing

