
1.0 л бензин 72 к.с.  

5 врати / 5 MT

1.0 л бензин, 72 к.с.,  

5 врати / X-shift

X-start 20 090 лв. -

X 21 090 лв. -

X-connect 23 990 лв. 25 500 лв.

X-cite - 26 790 лв.

ПРЕДИМСТВА

СТАНДАРТНО

10 години гаранция с Toyota Relax 

12 години гаранция срещу перфорация от корозия

Оригинални текстилни стелки

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing

AYGO
JUST GO!

ЦЕНИ

 10 години гаранция с Toyota Relax

Възможност за трансформация 1+1 и регистрация N1 при определени модификации.

Ценовата листа е валидна за моделно поколение Aygo MY’21 за автомобили, произведени от месец май 2021 г. Последна актуализация на 02.06.21 г.



АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 Дигитален радиоприемник (DAB) с 4 високоговорителя
 Bluetooth свързаност за мобилен телефон; USB вход;  AUX вход
 Управление на аудио системата и телефонните  

обаждания от волана

ЕКСТЕРИОР

 LED дневни светлини със светлинни водачи
 LED светлинни водачи отзад
 Брони в черно
 Външни дръжки на вратите в черно
 Странични огледала в черен цвят
 14” стоманени колела с тасове
 Гуми 165/65 R14
 Предни дискови спирачки

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Антиблокираща спирачна система с електронно  
разпределение на спирачното усилие (ABS + EBD)

 Система за управление на динамичната устойчивост на  
автомобила (VSC)

 Система за подпомагане потеглянето по наклон (HAC)
 Въздушни възглавници за водача и пътника  (с 

възможност за изключване на последната)
 Странични въздушни възглавници, въздушни завеси
 Напомнящ сигнал за непоставени предпазни колани на  

предните седалки

 Триточкови колани за задните седалки
 ISOFIX система за закрепване на детски седалки
 Регулируем във височина волан
 Електронно сервоупраление с променливо усилие
 Климатик с ръчно управление
 Текстилна тапицерия на седалките
 Задни седалки с 2 подглавника
 Сгъваема напред облегалка на задната седалка без  

разделяне
 Чашкодържачи отпред (2) и отзад (1)
 Светла тапицерия на тавана
 Отваряне на вратата на багажника с ключ
 Без централно заключване
 Временна резервна гума

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Предни електрически стъкла
 Бутон за отваряне вратата на багажника
 Централно заключване с дистанционно управление

(Допълнително оборудване над
ниво X-START)

X

X-START
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(Допълнително оборудване над
ниво X)

X-CONNECT

ЕКСТЕРИОР

 Фарове за мъгла
 Автоматично включване на светлините  (сензор 

за светлина)
 Затъмнени задни стъкла
 Капачки на страничните огледала в черно
 А колони в черно
 15” алуминиеви колела с 10 лъча
 Гуми с размер 165/60R15
 Моделът е наличен само в 2 двуцветни екстериорни  

комбинации

(Допълнително оборудване

над ниво X-CONNECT)
X-CITE

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Автоматичен климатик
 Тапицерия на седалките „Манхатън“
 Ринг на скоростния лост в кварцовосиво
 Централен клъстер и рингове около вентилационните отвори  в черен 

пиано лак
 Тъмна тапицерия на тавана

ЕКСТЕРИОР

 Брони в цвета на купето
 Външни дръжки на вратите в цвета на купето
 Електрически странични огледала в цвета на купето
 Протектори против надраскване за предните  

външни дръжки на вратите

 15” стоманени колела с тасове и гуми с размер  
165/60 R15

 За цвят 211 (черно): лайстна под долната  

предна решетка, вложки при фаровете и  
централната част  на задната броня са в  
сребрист цвят (важи за нивото)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Хромирани вътрешни дръжки на вратите
 Хромиран акцент в топката на скоростния лост
 Кожен волан
 Кожена облицовка на скоростния лост
 Тапицерия на седалките „Манхатън”
 Регулируема по височина седалка на водача
 Делими облегалки на задните седалки 50:50
 Интериорни елементи в кварцовосиво
 Оборотомер
 Комплект оригинални гумени стелки

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 Мултимедийна система със 7” сензорен екран
 Аудио система с дигитално радио и 4 високоговорителя
 Bluetooth свързаност за мобилен телефон; USB и AUX  входове
 Система за свързване на мобилни телефони,  

съвместима с Apple CarPlay / Android Auto
 Камера за обратно виждане при паркиране

 10 години гаранция с Toyota Relax



ЦВЕТОВЕ

* Цветове Бял (040), Червен (3P0), Сребрист (1E7) и Пепелявосив (1G3) се предлагат само  за нива X-
start, X и X-connect

* Цвят Черен (211) се предлага само за ниво X-connect

* Цвят Тъмносин (8Y5) се предлага само за ниво X-cite в двуцветно изпълнение

* Цвят Бял (040) в двуцветно изпълнение с черен покрив се предлага само за ниво X-cite.

X-START/ X/ X-CONNECT

8Y5 Тъмносин  с 
черен покрив
металик, двуцветен  
750 лв

040 Бял
с черен покрив  
неметалик, двуцветен  
750 лв

X-CITE

040 Бял  
неметалик  
без  
доплащане

1G3 Пепелявосив
металик  
750 лв

211 Черен  
металик  
750 лв

1E7 Сребрист
металик  
750 лв

3PO Червен  
неметалик  
350 лв

1430 мм

1615 мм

1420 мм

1615 мм

440мм 2340 мм 685 мм

3465 мм

1
4
6
0
м
м

РАЗМЕРИ
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За пълен списък с аксесоари за Toyota Aygo и ценова информация, обърнете се към най-близкия дилър на Toyota. * Посочените цени са в лева и с ДДС

ПАКЕТ GO RED. 923 ЛВ

ПАКЕТИ АКСЕСОАРИ

755 ЛВПАКЕТ GO CHROME.

ПАКЕТ GO PRACTICE. 705 ЛВ

PZ49U9252000
Странични лайстни
в черно

PW18A0H008DC
Декоративен стикер за предна и  
задна броня в червено

PZ43490301PJ
Стелка за багажник

530080H010
Комплект предни  
калобрани

879450H040D0
879150H040D0
Капаци за странични  
огледала в Червено  
(3P0)

PZ41590492DF
Странични  
декоративни  
лайстни в червено

554050H070D0
(Auto A/C )  
554050H060D0
(Manual A/C)  Централна 
конзола в  Червено (3P0)

PZ49L90359RJ
Гумени стелки

PZ4169096200
Комплект задни  
калобрани

PZ43490341ZA
Вертикална  
мрежа за  
багажник

PZ49U9049000
Декоративна кора за  
задна броня, в хром

554050H070B1 (Auto A/C )/
554050H060B1 (Manual A/C)
Централна конзола в  
Сребристо (1E7)

PZ4159049200
Странични декоративни  
лайстни в хром

PW1890H000
Спортно обозначение
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Комплект секретни болтове  
PW45600005
Подсилени стоманени болтове, които осигуряват  
постоянна защита от кражба на алуминиевите  колела.

169 лв

85 лв

Комплект задни калобрани  
PZ4169096200
Калобраните на Toyota са със специална форма,  така 
че да отговарят на арката на колелата на  вашия 
автомобил. Те помагат за поддържането  на добрия 
външен вид на автомобила като го  предпазват от 
прекомерна мръсотия, кални  пръски и летящи 
камъчета.

АКСЕСОАРИ

Странични предпазни лайстни - черни  
PZ49U9252000
Страничните предпазни лайстни осигуряват на  
автомобила ви допълнителен слой на защита,  за да 
предпазят страничните панели от
малки подутини и ожулвания.

231 лв

Вертикална мрежа за багаж  
PZ43490341ZA
Здрава, черна найлонова мрежа с две отделения  за 
придържане на дребни предмети в зоната
на багажника. Мрежата се закрепя към  
предварително монтирани кукички на пода и  
страниците.

116 лв

Гумена стелка за багажник  
PZ43490301PJ
Разработена да пасва идеално на багажника  на 
вашия автомобил и да предпазва от
замърсявания и разливане на течности. С дизайн  и шарка, 
предотвратяващи плъзгане, за да  задържи багажа ви на 
място.

108 лв

Фарове за мъгла  
PZ4579051500
Фаровете за мъгла са голямо предимство за по-
безопасно шофиране при лошо времето и слаба  
светлина. Те се прикрепят към предната броня
и добавят допълнителен елемент на визуален  интерес 
към дизайна отпред на вашия автомобил.

508 лв

152 лв

Комплект гумени стелки  
PZ49L90359RJ
Разработените специално за модела гумени  стелки 
защитават пода на автомобила от най- лошите 
условия на външната среда. Бидейки  непромокаеми, 
предпазват от кал, вода и  замърсявания и могат да 
бъдат премахнати за  лесно почистване.

Комплект предни калобрани  
530080H010
Калобраните на Toyota са със специална форма,  така че 
да отговарят на арката на колелата на  вашия 
автомобил. Те помагат за поддържането  на добрия 
външен вид на автомобила като го  предпазват от 
прекомерна мръсотия, кални  пръски и летящи 
камъчета.

Спойлер за покрива  
PW1560H001CN

455 лв

Пепелник  
7410202140
Интегриран перфектно в интериора пепелник,  
благодарение на интелигентното си черно  покритие. 
Идеално фиксиран в централната  поставка за чаши, лесен 
за сваляне и почистване.  Със затворен дизайн, спомагащ 
ефективното  предотвратяване на разпространението на  
пепел, и помагащ за задържане на миризимите.  Може да 
се използва и като кошче за малки  предмети.

47 лв

* Посочените цени са в лева и с ДДС

77 лв
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Разход на гориво, комбинирана скорост (л/100 км) 5.0-5.3 5.2-5.5

Разход на гориво, ниска скорост (л/100 км) 5.9-6.0 6.2-6.4

Разход на гориво, средно висока скорост (л/100 км) 4.5-4.7 4.8-4.9

Разход на гориво, висока скорост (л/100 км) 4.3-4.5 4.4-4.7

Разход на гориво, много висока скорост (л/100 км) 5.5-6.0 5.7-6.2

Обем на резервоара (л) 35 35

Емисии на СО2, комбинирана скорост (г/ км) 113-120 118-124

Емисии на СО2, ниска скорост (г/ км) 133-136 141-145

Емисии на СО2, средно висока скорост (г/ км) 103-106 109-111

Емисии на СО2, висока скорост (г/ км) 97-102 101-106

Емисии на СО2, много висока скорост (г/ км) 126-136 130-140

Въглероден монооксид, СО (мг/км) 155.3 245.9

Въглеводороди, THC (мг/км) 26.3 25.7

Въглеводороди, NMHC (мг/км) 23.9 22.6

Азотни оксиди, NOx (мг/км) 22.2 18.4

Нива на шума до (dB (A)) 69 71

1.0 VVT-i,  бензин, 
5 М/Т

1.0 VVT-i,  бензин, 
X-shift

Код на двигателя 1KR-FE

Брой цилиндри 3-цилиндров, редови

Система на клапаните (газоразпр. механизъм) 12 клапана с 2 разпределителни вала, задвижване с верига и VVT-i

Горивна система Електронно впръскване на горивото

Обем на двигателя (куб. см.) 998 998

Диаметър х ход на буталата (мм х мм) 71 x 84 71 x 84

Степен на сгъстяване 11.8:1 11.8:1

Максимална мощност (к.с.) 72 72

Максимална мощност (кВт/об.мин) 53/6000 53/6000

Максимален въртящ момент (Н.м./об.мин) 93/4400 93/4400

Максимална скорост (км/ч) 160 160

0–100 км/ч (сек) 13,8 15,2

Коефициент на челно съпротивление 0,28 0,28

Предно окачване Макферсон

Задно окачване Торсионна греда

Предни спирачки Вентилирани дискове на спирачките

Задни спирачки Барабанни спирачки

Радиус на завиване 10.2

Разход на гориво (спрямо действащите разпоредби)

Разходът на гориво и CO2 емисиите се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на новия Европейски  регламент за WLTP по 
регулация ЕС 2017/1151 и нейните приложими изменения. За всяка отделна конфигурация на превозното средство крайната консумация на  гориво и стойностите на CO2 могат да бъдат 
изчислени въз основа на поръчаното опционално оборудване.
Разходът на гориво и CO2 емисиите на вашия автомобил могат да се различават от измерените стойности заради фактори като стил на шофиране, пътна  обстановка, трафик, 
състояние на автомобила, налягане на гумите, натоварване, брой пътници и др., които оказват влияние върху разхода на гориво и CO2  емисиите. За повече информация относно 
новия метод за тестване WLTP, моля, посетете:
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 0700 700 66; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; Т.С.Ц. Велико Търново,
тел. 062/ 690 039; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10;
ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да
варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва
правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на
продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен
договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10 години гаранция с Toyota Relax. Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани и достъпни по всяко време на 

https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax

http://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
http://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax

