АYGO
1.0л Бензин 69 к.с.

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
3 врати
17 800
19 790
-

X-s
X
X-play
X-touch & play
X-cite
X-pure
X-wave
X-clusive
Цени в лева с ДДС

5 МТ
5 врати
20 390
21 950
22 550
24 150
25 680
-

1.0л Бензин 69 к.с.

X-shift
5 врати
23 550
24 150
25 750
25 250
27 280
28 150

TOВАРНИ ВЕРСИИ N1
X-s 1+1
X 1+1
X-play 1+1
X-touch & play 1+1
X-cite 1+1
X-pure 1+1
X-wave 1+1
X-clusive 1+1

5 МТ
3 врати
18 340
20 330
-

-

-

5 врати
20 930
22 490
23 090
24 690
26 220
-

X-shift
5 врати
24 090
24 690
26 290
25 790
27 820
28 690

В цените на 1+1 е включено доплащане за преустройство на НОВОТО АYGO в N1 категория, 1+1
Товарната версия на AYGO е без задни седалки и задни предпазни колани; с изработен равен под и предпазна решетка

Стандартно оборудване
TОYOTA СТАНДАРТ
l
l
l
l

6 години или 200 000 км удължена гаранция с комплексно покритие /което настъпи първо/
Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година
Алармена система
Оригинални текстилни стелки

Ниво X-S
l Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие (ABS + EBD)
l Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSС)
l Въздушни възглавници за шофьора и пътника (с възможност за изключване на последната)
l Странични въздушни възглавници
l Въздушни завеси
l Напомнящ сигнал за непоставен предпазен колан на предните две седалки
l Триточкови пиротехнически колани с автоматични дообтегачи и контролиране на натягането (на предните седалки)
l Триточкови колани за задните седалки
l Преден X-панел с карбонова текстура
l Радио с 2 тонколони; USB вход; AUX вход
l Заден дифузор с карбонова текстура
l Регулируем във височина волан
l Електронно сервоупраление с променливо усилие
l Имобилайзер
l Подглавници на предни и задни седалки
l Поставки за чаши: 2 отпред, 1 отзад
l Гуми 165/65R14 с 14“ стоманени колела
l LED светодиодни дневни светлини
l Предупреждаващ сигнал за ниско налягане в гумите
l Isofix система за закрепване на детски седалки
Ниво X: В допълнение на ниво X-S получавате още:
l Климатик
l Централно заключване с дистанционно управление

l Предни електрически стъкла

Цветова гама на ниво X-s и ниво X: Неметалик - Бял (068), Червен (3P0); Доплащане за Червен (3P0): 190 лв
Металик - Сребрист (1E7), Графит (1E0); Доплащане за боя-металик: 590 лв

Ниво X-play: В допълнение на Ниво X получавате още:
l
l
l
l
l
l
l
l

Електрически регулируеми странични огледала за обратно виждане, с функция отопление
Кожен волан
l Предeн X-панел, в черен пиано лак
Bluetooth връзка с мобилния телефон
l Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
Кожена топка на скоростния лост
l АSL система за ограничаване на скоростта /само при 5МТ кутия/
Фарове за мъгла
l Две допълнителни тонколони
Сгъваема задна седалка 50:50
l Гуми с размер 165/60R15 и 15" стоманени колела
Оборотомер
l Регулиране седалката на водача във височина
l Хромирани вътрешни дръжки на вратите
Управление на функции от волана

Цветова гама на X-play: Неметалик - Бял (068) Червен(3P0); Доплащане за Червен (3P0): 190 лв
Металик - Сребрист (1E7) Графит (1E0) Тъмно син (8R7) Син (8W9); Доплащане за боя-металик: 590 лв

Ниво X-touch & play: В допълнение на Ниво X-play получавате още:
l

Камера за обратно виждане

l X-touch мултимедийна система със 7" сензорен екран

Цветова гама на X-play: Неметалик - Бял (068) Червен(3P0); Доплащане за Червен (3P0): 190 лв
Металик - Сребрист (1E7) Графит (1E0) Тъмно син (8R7) Син (8W9); Доплащане за боя-металик: 590 лв

Ниво X-cite: в допълнение на ниво X-touch&play получавате още:
l
l
l
l
l
l

Текстилна тапицерия с жълти акценти и шев
Контур вентилация, в жълт цвят
Странични огледала, в черен пиано лак
Дръжки на вратите, в черен пиано лак
Заден дифузор, в черен пиано лак
Екстериорна част на таван в черен цвят

l
l
l
l
l

15" алуминиеви колела, черни с 10 спици и жълт акцент
Жълт ринг в кожената топка на скоростния лост
Оригинални текстилни стелки "AYGO", с жълт шев
Централна конзола, в черен пиано лак
Разширения на преден Х-панел, в черен пиано лак

Цветовата гама на X-cite: Неметалик - Жълт (5B9)

Ниво X-pure: в допълнение на ниво X-touch&play получавате още:
l
l
l
l

Текстилна тапицерия със сиви акценти
Контур вентилация, в бял цвят
Заден дифузор, в цвят "хром"
Хром елементи в кожената топка на скор. лост

l
l
l
l

15" алуминиеви колела, бели с машинен дизайн
Предeн X-панел, в цвят "хром"
Разширения на преден Х-панел, в цвят "хром"
Оригинални текстилни стелки "AYGO", със бял шев

Цветовата гама на X-pure: Неметалик - бял (068)

Ниво X-wave: в допълнение на ниво X-touch&play получавате още:
l
l
l
l

Спортни седалки с частична кожa
l Електрически отваряем мек покрив тип Canvas, в черен цвят
15" алуминиеви колела с 5 двойни спици
l Акценти в централна козола в черно
Оригинални текстилни стелки "АYGO"
l Акценти в основата на скоростния лост в черно
Нивото се предлага само в комбинация с комплект за ремонт на гуми (Tyre Repair Kit) и без резервна гума

Цветова гама на X-wave: Неметалик - Бял (068) и Червен (3P0); Доплащане за Червен (3P0): 190 лв
Металик - Сребрист (1E7) Графит (1E0) Тъмно син (8R7) Син (8W9); Доплащане за боя-металик: 590 лв

Ниво X-clusive: в допълнение на ниво X-touch&play получавате още:
l
l
l
l
l
l
l

Автоматичен климатик
l Преден X-панел, в цвят "1Е7"
Автоматични фарове
l Заден дифузор, в цвят "1Е7"
Ел. отваряем мек покрив тип Canvas, в черно
l Хромирани странични лайстни
Контур вентилация, в цвят "1Е0"
l Оригинални текстилни стелки "AYGO", със сребрист шев
l Разширения на преден Х-панел, в цвят "1Е7"
Затъмнени стъкла
15" алуминиеви колела с 5 спици
Нивото се предлага само в комбинация с комплект за ремонт на гуми (Tyre Repair Kit) и без резервна гума

Цветовата гама на X-clusive: Металик - Графит (1Е0); Доплащане за боя-металик: 590 лв

Технически спецификации
Обем на двигателя
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Трансмисия
Максимална скорост
Ускорение от 0 до 100 км/ч
Разход - комбиниран (по EU-директива 80/1268-1999/100/EC)
Обем на резервоара

км/ч
секунди

5МТ
998
69 / 6000
95 / 4,300
5-степенна механична
160
14.2

x-shift
998
69 / 6000
95 / 4,300
5-степ. многорежимна
160
15.5

л/100км

4.1

4.2

литри

35

35

г/км

95

97

литри

168

168

куб.см
к.с./об.мин.
Н.м./об.мин.

Kомбинирани емисии на CO2
Обем на багажника

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400; ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/
810 810; 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; ВЕНЦИ, Шумен, 054/874 340;

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.

Toyota - най-успешната
марка в доклада на TÜV
за 2015

