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ALAPFELSZERELTSÉG 

Ismerje meg a felszereltségeket!

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

– x-touch multimédia rendszer színes éríntőképernyővel 
(7 colos)

– Tolatókamera
– Ködlámpák
– 15" ezüst színű csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
– Feketére fényezett tetö, a Selection x-cite Black-en Érzéki 

vörös tető
– Android auto és Apple Car Play csatlakozás 

(korlátozott elérhetőségű Magyarországon)

– Fényezett külső tükrök (fekete), Selection x-cite Black-en 
Érzéki vörös

– Zongoralakk fekete műszerfal borítás (Érzéki Vörös 
a „Selection x-cite Black”-en) 

– Vörös légbeömlő betétek (Zongoralakk fekete 
a „Selection x-cite Black”-en) 

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Cool csomag, Smart csomag

JBL Edition 
Az alapfelszereltség néhány tétele  
(az x-play felszereltségen felül)

– 15” fényes fekete könnyűfém keréktárcsák
– Antracitszürke metálfényezés mandarin metálfényezésű 

tetővel, külső tükörrel és oldaldíszléccel
– Automata légkondiconáló
– Szürkületérzékelő
– Sötétszürke ülések mandarinsárga oldaltámasztással 

és varrással

– Ütközés-megelőző rendszer, Sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszer

– JBL audió rendszer (4 hangszóró+mélysugárzó) 
– x-touch multimédia 7” érintőképernyővel, tolatókamerával
– Android auto és Appla CarPlay csatlakozás

x 
Az alapfelszereltség néhány tétele

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

– Szövet szőnyeg garnitúra
– Hegymenet elindulást segítő rendszer
Opcionális felszereltségi csomagok:
comfort csomag, safe csomag*

Lista ár már: 2 940 000 Ft

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

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

– Távírányítós központizár
– Bőrborítású kormánykerék 

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Style csomag, Cool & Safe csomag

Listaár: 3 620 000 Ft-tól

Listaár: 4 380 000 Ft

Listaár: 4 720 000 Ft

* Kizárólag comfort csomaggal rendelhető. ** Az automatikus sebességhatároló (ASL) nem érhető el az x-shift automatikus sebességváltóval.
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ELŐNYÖK 

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

Miért remek ajánlat a Toyota AYGO?

Gazdag felszereltség, elérhető áron
A x-play felszereltség minden praktikus 
funkciót tartalmaz: ebben az AYGO-ban 
manuális légkondícionáló, LED nappali menetfény, 
hegymeneti elindulássegítő és audiorendszer 
is megtalálható.

1

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!

Toyota Easy programban:

3 620 000 Ft
Kedvezményes ár:

3 400 000 Ft
3+2 év garancia
Havi díj:

52 905 Ft/hó1
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ÁRAK 

Tekintse meg árlistánkat! (Ft)
Az árlista 2020. május 15‑tól érvényes.

3‑ajtós hatchback x x-play Selection x-cite JBL Edition
1.0 VVT-i 72 LE 5 M/T benzines 2 940 000 3 620 000 – –

5‑ajtós hatchback x x-play Selection x-cite JBL Edition
1.0 VVT-i 72 LE 5 M/T benzines 3 590 000* 3 720 000 4 380 000 4 720 000
1.0 VVT-i 72 LE x-shift benzines – 3 990 000 4 650 000 4 990 000

5 M/T – 5 sebességes kézi váltó. X-shift – automata sebességváltó Multi Mode.
* x+comfort

KAROSSZÉRIASZÍNEK 

Válassza ki kedvenc színét!

1E7 Szaténezüst 
metálfényezés 
120 000 Ft

3P0 Tűzpiros 
45 000 Ft

211 Éjfekete 
metálfényezés 
120 000 Ft

8Y5 Királykék fekete tetővel 
metálfényezés 
Selection x-cite szín
felár nélkül

3U5 Érzéki vörös fekete tetővel 
metálfényezés 
Selection x-cite szín
felár nélkül

211 Éjfekete Érzéki vörös tetővel 
metálfényezés 
Selection x-cite szín
felár nélkül

1E0 Antracitszürke 
mandarinsárga tetővel 
metálfényezés 
JBL Edition szín
felár nélkül

068 Hófehér
felár nélkül

1E0 Antracitszürke 
metálfényezés 
120 000 Ft

FINANSZÍROZÁS 

Válasszon a remek finanszírozási lehetőségek közül!

Személyre szabott finanszírozási 
ajánlatunkért lépjen kapcsolatba 

helyi Toyota márkakereskedésével!

Kedvezményes finanszírozási ajánlat:
Toyota Aygo x‑play 1.0 VVT‑i 72 LE 5 M/T benzines akár 

46 730 Ft‑tól/hó, 4,9%‑os THM‑mel1.
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COMFORT  550 000 Ft
CSOMAG 
választható az x felszereltséghez

CSOMAGOK 

További választható felszereltségi csomagok x x-play
Selection 

x-cite

Cool csomag: automata légkondicionáló, szürkületérzékelő – – 100 000 Ft

Cool & Safe csomag: automata légkondicionáló, automata távolsági fényszóró szürkületérzékelővel, 
ütközés előtti rendszer (PCS), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) – 220 000 Ft –

Smart csomag2: intelligens kulcs rendszer, nyomógombos indítás – – 100 000 Ft

2 Csak Cool & Safe csomagos autókhoz választható kivéve x-play

– Manuális légkondicionáló
– 4 hangszóró
– Audiórendszer kijelzővel
– AUX-IN csatlakozó
– USB csatlakozó
– DAB rádió
– Bluetooth telefonkihangosító
– Kormányról vezérelhető audió és kihangosító

– 15" könnyüfém keréktárcsák, 165/60 R15 gumiabroncsok
– Ködlámpák elöl
– x-touch multimédia rendszer színes éríntőképernyővel (7 colos)

– Android Auto™ csatlakozás
– Apple CarPlay™ csatlakozás
– Korlátozott elérhetőségű Magyarországon

STYLE CSOMAG    400 000 Ft
választható az x-play felszereltséghez
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Autójához vásárolt téli szerelt kerekek mellé 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó)
gumibiztosítást adunk ajándékba! A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!

Téli szerelt kerék ajánlatok

Gumiszőnyeg garnitúra 
20 600 Ft

Riasztó 
80 000 Ft

Csomagtértálca 
16 100 Ft

Kerékőr 
20 500 Ft

Hátsó parkolássegítő rendszer szereléssel 
74 000 Ft

Oldalvédőcsík készlet 
31 700 Ft

TARTOZÉKOK 

TARTOZÉKOK 

Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok
Króm csomag 5a: Krómozott oldaldíszléc, csomagtérajtó díszléc 80 000 Ft
Védelmi csomag 5a: Alumínium küszöbtakaró előre, csomagtértálca, oldalvédőcsík szett 64 000 Ft
Biztonsági csomag (5 seb. váltó): Toyota riasztó, Bearlock váltózár 163 000 Ft
Biztonsági csomag (MMT váltó): Toyota riasztó, Bearlock váltózár 163 000 Ft
Hátsó parkolássegítő rendszer: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 74 000 Ft
HELYTAKARÉKOS PÓTKERÉK CSOMAG: Helytakarékos pótkerék, pótkeréktartó elem, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 85 000 Ft
Stílus csomag 1: Ködfényszóró, tetőmatrica, tükörborítás, első és hátsó lökhárító díszítés, oldaldíszléc szett, 
díszítőelem az A oszlopon 337 000 Ft

Stílus csomag 2: Ködfényszóró, tükörborítás, első és hátsó lökhárító díszítés, oldaldíszléc szett, díszítőelem az A oszlopon 241 000 Ft
Stílus csomag 3: Tükörborítás, első és hátsó lökhárító díszítés, oldaldíszléc szett 121 000 Ft
M43 indításgátló 62 000 Ft
GPS alapú védelmi csomag: Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul, 1 db közelítőkártyás azonosító, META M03 riasztó 
(* Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!) 166 000 Ft*

TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY: Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 21 000 Ft
TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY: Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 56 000 Ft

Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a felszerelési munkadíjat és az áfát.

EXTRA GARANCIA 

Biztonság és kényelem a 3 év vagy 100 ezer km 
gyártói garancián felül is

3+1 év vagy összesen 130 ezer km 52 000 Ft
3+2 év vagy összesen 200 ezer km 111 000 Ft

Válasszon kiegészítőink közül!

Egyéb rendelhető tartozék csomagok.

Komplett téli szerelt kerék
184 400 Ft/4db
15"-os téli szerelt kerék 
acélfelnivel és Semperit 
Master-Grip 2 gumiabronccsal

Komplett téli szerelt kerék
186 400 Ft/4db
14"-os téli szerelt kerék 
acélfelnivel és Bridgestone 
LM005 gumiabronccsal

Komplett téli szerelt kerék
346 300 Ft/4db
15"-os téli szerelt kerék 
alufelnivel és Continental 
WinterContact TS 860 
gumiabronccsal
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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 Selection x-cite JBL Edition
12 V-os elektromos csatlakozó elöl
Optimális sebességfokozat kijelzés (GSI) a manuális sebességváltóhoz
Belső világítási rendszer
Fedélzeti számítógép
Magasságban állítható kormányoszlop
Manuális légkondicionáló Comfort
Automata légkondicionáló – Cool & Safe Cool
Nyomógombbal nyitható csomagtérajtó –
Elektromos ablakemelők elöl –
Fűthető külső tükrök –
Multifunkciós kormánykerék multimédia rendszer vezérléssel –
Elektromosan állítható külső tükrök –
Tolatókamera – Style
Központizár távirányítóval –
Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon –
Intelligens kulcs rendszer – – Smart Smart
Nyomógombos indítás – – Smart Smart

Világítás x x-play Selection x-cite JBL Edition
LED nappali menetfény
LED hátsó lámpák
Projektorlencsés fényszórók
Ködlámpák – Style

Külső megjelenés x x-play Selection x-cite JBL Edition
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 – – * –
Érzéki vörösre fényezett külső tükrök – – ** –
Feketére fényezett külső tükrök – – *
Érzéki vörös metálfényezésű tető – – ** –
Mandarinsárga metálfényezésű tető – – –

Kerekek x x-play Selection x-cite JBL Edition
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 – Style –
15" fényes fekete könnyűfém keréktárcsák, 165/60 R15 – – –

Utastér x x-play x-cite JBL Edition
Analóg sebességmérő
Fordulatszám mérő –
Bőrborítású sebességváltó gomb –
Bőrborítású kormánykerék –
Érzéki vörös műszerfal borítás – – ** –
Zongoralakk fekete belső műszerfal borítás – – *
Szövetszőnyeg mandarin szegéssel – – –

* Kivéve Selection x-cite Black.  ** Selection x-cite Black.
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Ülések x x-play Selection x-cite JBL Edition
Szövet ülésborítás – –
Egyben ledönthető hátsó háttámla – – –
50:50 arányban dönthető hátsó ülések –
Állítható magasságú vezetőülés –
Sötétszürke ülések mandarin oldaltámasztással és varrással – – –
Bőr-szövet kombinált ülésborítás – – –

Multimédia rendszerek x x-play Selection x-cite JBL Edition
Audiórendszer kijelzővel Comfort – –
AUX-IN csatlakozó Comfort
USB csatlakozó Comfort
4 hangszóró Comfort
Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-kapcsolattal Comfort
Toyota x-touch színes érintőképernyővel (7") – Style
Android Auto™ csatlakozás – Style
Apple CarPlay™ csatlakozás – Style
DAB rádió Comfort

Biztonság és új technológiák x x-play Selection x-cite JBL Edition
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) Safe
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) Safe
Automata távolsági fényszóró szürkületérzékelővel – Cool & Safe

Garancia és vagyonvédelem x x-play Selection x-cite JBL Edition
Indításgátló
3 év vagy összesen 100 000 kilométer garancia

1 Az automatikus sebességhatároló (ASL) nem érhető el az x-shift automatikus sebességváltóval.
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MŰSZAKI ADATOK 

Hasonlítsa össze a műszaki adatokat!

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). A reálisabb vizsgálati 
körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél.
Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. 
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.
3 Legnagyobb tömeggel terhelt
4 Legkisebb tömeggel terhelt ciklus

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

VH3
Legalacsonyabb érték 4,4 4,7
Legmagasabb érték 6 6,4
Kombinált 5,3 5,5
VL4
Legalacsonyabb érték 4,1 4,4
Legmagasabb érték 5,8 6,1
Kombinált 4,8 5,1

Széndioxid, CO2

VH3
Legalacsonyabb érték 98,9 105,8
Legmagasabb érték 135,7 144,5
Kombinált 120 124
VL4
Legalacsonyabb érték 93,7 99,1
Legmagasabb érték 131,6 139,2
Kombinált 109 116

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.



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.

1 Ajánlatunk 2020. július 9-től augusztus 31-ig vagy visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású 
(referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR), maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén 
érvényes, Toyota Easy Programban. Toyota Easy Program feltételei - önerő: 20%, futamidő: 36-48 hónap, minimum finanszírozott összeg: 2.000 000 Ft, maradványérték (utolsó részlet): 
28% (36 hónap) és 21% (48 hónap). A feltüntetett havi részlet alapja: Aygo 2020 x+play 3 ajtós - Bruttó kedvezményes ár (Easy Programban): 3.620.000 Ft, Kezdő részlet: 724.000 Ft, 
Finanszírozott összeg: 2.896.000 Ft, Maradványérték (utolsó részlet): 760.200 Ft, Futamidő: 48 hónap, THM: 4,9%, havi lízingdíj: 52.905 Ft. Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott 
összeg és 48 hónap futamidő esetén). Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 7.000 Ft. A teljes hiteldíj mutató 
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 tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat 
a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek 
a toyotahitel.hu oldalon. A +2 év kiterjesztett Extracare garancia minden Toyota Easy privát promóciót választó ügyfélnek jár díjmentesen, flottakedvezménnyel nem összevonható. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a Toyota Easy Programra tekintettel nyújtott feltételes vételár kedvezmény kizárólag a Toyota Easy Program konstrukcióban megkötött lízingszerződések esetén jár. 
Amennyiben a Toyota Pénzügyi Zrt. által alkalmazandó jogszabályi rendelkezés vagy a hitelbírálat eredménye, vagy a Toyota Easy Program visszavonása okán a finanszírozás a Toyota Pénzügyi 
Zrt. által nem, vagy attól eltérő konstrukcióban kerül megkötésre, úgy a Toyota Easy Programra tekintettel nyújtott vételár kedvezmény nem vehető igénybe, és a jelen ajánlatunk hatályát 
veszti. A Toyota Pénzügyi Zrt. az ebből fakadó minden felelősségét kizárja. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

Hivatalos Toyota márkakereskedés


