AYG O –

Merész és
stílusos
formaterv

Személyre
szabható
megjelenés

Kicsi, mégis
tágas

Igazi vezetési
élmény mérsékelt
költségekkel

x

100%-ban igazi Aygo. Mindent tartalmaz,
amire szükséged van: üde, vidám, merész,
játékos formaterv, kítűnő tulajdonságokkal.

Főbb jellemzők
— 14” acélfelni 9 küllős dísztárcsával
— RDS rádió, USB csatlakozóval, 2 hangszóróval
— Fekete lökhárító, kilincs és tükörborítás
— LED-es nappali menetfény
— VSC-TRC, járműstabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval
— Sötétszürke üléskárpit
— Elektromos szervokormány
— 6 légzsák
— Opcióként rendelhető: manuális légkondicionáló (x-cool)

x-play

Aygo, mely olyan, amilyen Te vagy!
Formáld különlegessé az egyedi tartozékokkal!

Főbb jellemzők (az Aygo x felszereltségen felül)
— 15” acélfelni 6 küllős dísztárcsával
— Bőr kormány és sebességváltó gomb
— x-touch multimédia rendszer, 7” átmérőjű
érintőképernyővel, tolató kamerával
— Fényezett első lökhárító, kilincs és tükörborítás
— Központi zár távirányítóval
— Elektromos ablakemelő
— Manuális légkondicionáló

x-cite

Klassz szín, klassz autó! Tűnj ki a városi
forgalomból és élvezd az életet!

LIMITÁLT SZÉRIA

Főbb jellemzők (az Aygo x-play felszereltségen felül)
— 15” fekete könnyűfém keréktárcsák
— Első ködlámpa
— Szürkületérzékelő
— Sötétített hátsó üvegek
— Automata légkondicionáló
— Szürke üléskárpit világosszürke betéttel és nepál sárga varrással
— Speciális nepál sárga-fekete design kívül és belül

x-clusive

A kicsi nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevés.
Ezt mutatja az Aygo x-clusive gazdag felszereltsége és kiﬁnomult megjelenése.

LIMITÁLT SZÉRIA

Főbb jellemzők (az Aygo x-play felszereltségen felül)
— 15” könnyűfém keréktárcsák
— Első ködlámpa
— Automata légkondicionáló
— Szürkületérzékelő
— Sötétszürke üléskárpit világosszürke betéttel és fehér varrással
— Speciális fekete-ezüst desing kívül és belül

x-wave

Főbb jellemzők (az Aygo x-play felszereltségen felül)
— 15” könnyűfém keréktárcsák
— Első ködlámpa
— Automata légkondicionáló
— Zongoralakk színű betétek kívül és belül
— Prémium sötétszürke üléskárpit szürke bőrbetéttel
— Sötétített hátsó üvegek
— Intelligens kulcs-rendszer
— Szürkületérzékelő
— Elektromosan nyitható vászontető

Told el a tetőt és kinyílik a világ!

HAGYD A SZÍNEKET ÉRVÉNYESÜLNI!

1E0 Antracitszürke*

068 Hófehér

3P0 Tűzpiros§

1E7 Szaténezüst*

211 Éjfekete* **
* metálfényezés.

§

opcióként rendelhető.

◊

csak x-play és x-wave modellhez rendelhető.

8R7 Óceánkék*◊

4W5 Nepálsárga* §§
** csak x-clusive modellhez rendelhető.

§§

csak x-cite modellhez rendelhető.

HA SZERETNÉD ALAPOSABBAN MEGISMERNI AZ ÚJ AYGOT
VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGED, KERESD
FEL A HELYI TOYOTA MÁRKAKERESKEDŐT VAGY LÁTOGASS
EL HONLAPUNKRA: WWW.TOYOTA.HU

Irányítsd az okostelefonodat vagy webkamerádat az
ábrára és kezdj el megismerkedni az új Aygo modellel.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek 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
Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.

