
14 690 € 25%
MIMORIADNY BONUS

Nový mestský crossover Aygo X 
už od 14 690 €

Komplety zimných kolies 
so zľavou 25 %¹

Bonus pri výkupe starého vozidla*

NOVÁ 
TOYOTA 
AYGO X
MODELOVÝ ROK 2023 

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla.
* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY AYGO X

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

 – 17“ oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
 – LED svetlá denného svietenia
 – Manuálna klimatizácia
 – Multimediálny systém Toyota Touch® 2 
so 7“ displejom
 – Apple CarPlay* a Android Auto™
 – Centrálne zamykanie 
s diaľkovým ovládaním

 – Elektricky ovládané predné okná
 – Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá
 – Predkolízny bezpečnostný system (PCS)
 – Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
 – Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
 – Automatické diaľkové svetlomety (AHB)
 – Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Vybrané prvky štandardnej výbavy

Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Active)

 – Zadná parkovacia kamera
 – Kožený volant
 – 4 reproduktory
 – Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
 – Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)

 – Dodatočné odhlučnenie
 – Otáčkomer

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket Business

CENA OD:

14 690 €

CENA OD:

15 290 €

Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Comfort)

 – 17“ zliatinové disky kolies
 – Multimediálny systém Toyota Touch® 2 
s 8“ displejom
 – Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)
 – Predné hmlové svetlá
 – Dvojfarebné lakovanie karosérie

 – Ochranné lišty dverí čierne
 – Zadný nárazník vo farbe karosérie
 – Tmavé čalúnenie stropu
 – Interiérové detaily vo farbe karosérie

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket Tech, Paket Vision

CENA OD:

16 290 €

ACTIVE 

COMFORT 

STYLE 
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY AYGO X

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Style)

Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Executive)

 – 18“ tmavosivé brúsené zliatinové 
disky kolies
 – Reflektorové LED predné svetlomety
 – LED svetlá denného svietenia – 
svetlovodná trubica
 – Integrované LED smerové svetlá
 – Predné a zadné parkovacie senzory
 – Automatická klimatizácia
 – Vyhrievané predné sedadlá
 – Látkové čalúnenie sedadiel s bočnicami 
zo syntetickej kože a prešívaním 
vo farbe karosérie

 – Multimediálny systém Toyota Smart 
Connect® s 9“ HD displejom
 – Cloudová navigácia Connected 
s predplatenými dátami na 4 roky
 – Bezdrôtové Apple CarPlay* 
a Android Auto™
 – Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
 – Ambientné osvetlenie interiéru
 – Senzor dažďa

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket Smart, Paket Canvas

 – Bezkľúčové odomykanie a štartovanie 
Smart Entry & Start
 – Otváranie dverí batožinového priestoru 
na diaľku kľúčom
 – 18“ čierne matné zliatinové disky kolies 
s červenými/béžovými/zlatými dekórmi 
(v závislosti od farby karosérie)

 – Červené/béžové/zlaté dekóry  
na ochranách nárazníkov a dverí  
(v závislosti od farby karosérie)

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket Canvas

CENA OD:

18 290 €

CENA OD:

19 090 €

Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Selection)

 – 18“ čierne lesklé zliatinové disky kolies 
s koralovočervenými dekórmi
 – Koralovočervené dekóry na ochranách 
nárazníkov a dverí
 – Bordové látkové čalúnenie 
sedadiel s čiernymi perforovanými 
koženými bočnicami
 – Velúrové koberčeky s monogramovým 
vzorom a bordovým obšitím

 – Špeciálne farebné prevedenie karosérie 
2ZY Sivá – celestín / Sivá – popolavá
 – Strešná nálepka CHAOS / BALANCE
 – Logá UNDERCOVER Jun Takahashi 
v interiéri a exteriéri vozidla

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket JBL

CENA OD:

19 590 €

EXECUTIVE

SELECTION 

UNDERCOVER 



4

AYGO X UNDERCOVER
1.0 VVT-i 72 k 5 M/T

SPOZNAJTE LIMITOVANÚ EDÍCIU

Jedinečný dizajn

Toyota Aygo X Undercover, ktorá vznikla v spolupráci 
s japonským módnym návrhárom Junom Takahashim, 
zaujme na prvý pohľad. Dvojfarebné sivé lakovanie 
karosérie búra stereotypy, pričom výrazný dizajn 
vozidla ešte podčiarkujú červené detaily diskov kolies, 
nárazníkov a bočných líšt dverí.

Najvyššia úroveň bezpečnosti

Toyota Aygo X je už v štandarde vybavená najnovšími 
bezpečnostnými systémami Toyota Safety Sense, 
ako napríklad predkolíznym bezpečnostným 
systémom (PCS) s funkciou detekcie chodcov 
a cyklistov, či asistentom udržiavania vozidla 
v jazdnom pruhu (LTA).

Bohatá výbava

Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie, 
multimediálny systém Toyota Smart Connect® 
s 9" HD farebnou dotykovou obrazovkou, 
Android Auto™ a Apple CarPlay* s bezdrôtovým 
pripojením, automatická klimatizácia a vyhrievanie 
predných sedadiel vám spríjemnia každú jazdu 
novou Toyotou Aygo X UNDERCOVER.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si Aygo X, 
ktoré vám bude dokonale vyhovovať.

19 590 €
CENA S DPH:

Verzia UNDERCOVER
1.0 VVT-i 72 k 5 M/T
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Modelový rok: 2023 Platnosť cenníka od 18. 5. 2023

5-dverový crossover Active Comfort Style Executive Selection Undercover
1.0 VVT‑i (72 k) 5 M/T benzín 14 690 15 290 16 290 18 290 19 090 19 590

1.0 VVT‑i (72 k) S‑CVT benzín – 16 590 17 590 19 590 20 390 20 890

5 M/T – manuálna prevodovka S‑CVT – prevodovka s plynule meniteľným prevodom 

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

– Automatická klimatizácia
– Vyhrievané predné sedadlá
– Multimediálny systém Toyota Smart Connect s 9" dotykovou obrazovkou
– Cloudová navigácia Connected s predplatenými dátami na 4 roky 

(aktualizácia máp online)
– Apple CarPlay* a Android Auto™ s bezdrôtovým pripojením
– Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
– Dažďový senzor
– Ambientné osvetlenie interiéru

– Reflektorové LED svetlomety
– LED svetlá denného svietenia (svetlovodná trubica)
– Integrované LED smerové svetlá
– Predné parkovacie senzory
– Zadné parkovacie senzory

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

PAKET TECH
1 100 €

PAKET VISION¹
500 €

k dispozícii pre verziu: Style k dispozícii pre verziu: Style

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
¹ Podmienené objednaním paketu Tech.
² Podmienené objednaním paketu Smart.

Ďalšie pakety (€ vr. DPH) Active Comfort Style Executive Selection Undercover
BUSINESS: Vyhrievané predné sedadlá – 200 – – – –

SMART: Bezkľúčové odomykanie a štartovanie Smart Entry & Start, 
Otváranie dverí batožinového priestoru na diaľku kľúčom – – – 300 – –

CANVAS: Plátenná strecha – – – 1 000² 1 000 –

JBL: Prémiový audiosystém JBL, 5 reproduktorov – – – – – 500

12 rokov

Na každú novú Toyotu 
je poskytovaná 12-ročná 
záruka na ochranu proti 
prehrdzaveniu karosérie.

231 litrov

Priestranný interiér 
s 231 litrami 
batožinového priestoru.

DIZAJN

Obľúbený dizajn 
crossoveru s možnosťou 
dvojfarebného lakovania.

TECHNOLÓGIE

Unikátne prvky v segmente, 
ako bezdrôtové 
pripojenie smartfónov 
či 9" dotykový displej.

BEZPEČNOSŤ

Viac istoty za volantom 
vďaka systémom 
aktívnej bezpečnosti 
Toyota Safety Sense.

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA AYGO X SKVELOU VOĽBOU
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ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

040 Biela – čistá
pre výbavy Active, Comfort 
Štandardný lak 
bez príplatku

1L0 Strieborná – metalická
pre výbavy Active, Comfort 
Metalický lak 
350 €

209 Čierna – nočná obloha
pre výbavy Active, Comfort 
Metalický lak 
350 €

2NR Biela – čistá / Čierna – nočná obloha 
(040/209)
pre výbavu Style  
Štandardný lak  
bez príplatku

2VH Červená – chilli / Čierna – nočná obloha 
(3U4/209)
pre výbavy Style, Executive 
Metalický lak 
bez príplatku

2VJ Béžová – zázvor / Čierna – nočná obloha 
(4U9/209)
pre výbavy Style, Executive 
Metalický lak 
bez príplatku

2VL Modrá – borievka / Čierna – nočná obloha 
(8Y8/209)
pre výbavy Style, Executive 
Metalický lak 
bez príplatku

8Y8 Modrá – borievka 
pre výbavy Active, Comfort  
Metalický lak  
350 €

2TY Zlatá – kurkuma / Čierna – nočná obloha 
(5C2/209) so zlatými detailmi
pre výbavu Selection 
Metalický lak 
bez príplatku

2VK Zelená – kardamóm / Čierna – nočná obloha 
(6W4/209)
pre výbavy Style, Executive 
Metalický lak 
bez príplatku

2VH Červená – chilli / Čierna – nočná obloha 
(3U4/209) s červenými detailmi
pre výbavu Selection 
Metalický lak 
bez príplatku

2TY Zlatá – kurkuma / Čierna – nočná obloha 
(5C2/209) 
pre výbavu Executive  
Metalický lak 
bez príplatku

2VL Modrá – borievka / Čierna – nočná obloha 
(8Y8/209) s červenými detailmi
pre výbavu Selection 
Metalický lak 
bez príplatku

2ZY Sivá – celestín / Sivá – popolavá  
(1K3/1G3) s koralovočervenými detailmi
pre výbavu UNDERCOVER
Metalický lak 
bez príplatku

2VJ Béžová – zázvor / Čierna – nočná obloha 
(4U9/209) s béžovými detailmi
pre výbavu Selection 
Metalický lak 
bez príplatku

2VK Zelená – kardamóm / Čierna – nočná obloha 
(6W4/209) s béžovými detailmi
pre výbavu Selection 
Metalický lak 
bez príplatku
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VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

17" oceľové disky kolies s ozdobnými 
krytmi, pneumatiky 175/65 R17
Pre výbavy Active a Comfort

17" brúsené zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 175/65 R17
Pre výbavu Style

18" brúsené zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 175/60 R18
Pre výbavu Executive

18" matné čierne zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 175/60 R18
Pre výbavu Selection vo farbe  
Zlatá – kurkuma

18" lesklé čierne zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 175/60 R18
Pre výbavu UNDERCOVER

18" matné čierne zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 175/60 R18
Pre výbavu Selection vo farbe  
Červená – Chilli a Modrá – borievka

18" matné čierne zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 175/60 R18
Pre výbavu Selection vo farbe  
Béžová – zázvor a Zelená – kardamóm

Čierne látkové čalúnenie 
s bočnicami v sivej farbe
Pre výbavy Active a Comfort

Čierne látkove čalúnenie 
s prešívaním vo farbe 
karosérie a bočnicami 
zo syntetickej kože
Pre výbavy Executive 
a Selection

Bordové látkové čalúnenie 
s čiernymi perforovanými 
koženými bočnicami a logom 
UNDERCOVER Jun Takahashi
Pre výbavu UNDERCOVER

Čierne prešívané látkové 
čalúnenie s bočnicami 
vo farbe karosérie
Pre výbavu Style vo farbách 
2VH, 2VJ, 2VL, 2VK

Čierne prešívané látkové 
čalúnenie s prešívaním bočníc 
vo farbe karosérie
Pre výbavu Style vo farbe 2NR



8

ZVÁŽTE I ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE

17" zliatinové disky kolies

1 250 € 938 €
18" zliatinové disky kolies

1 450 € 1 088 €

PAKET PROTECTION 

PAKET CHRÓM

PAKET RED

Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Plastová rohož batožinového priestoru
Velúrové koberčeky
Bezpečnostné skrutky kolies 40 €*
Lapače nečistôt, sada predných a zadných 69 €*
Ochranné lišty, čierne 111 €*
Vertikálna sieť bat.priestoru 51 €*
Paket Chróm: ozdobná lišta piatych dverí, ozdobná lišta predného nárazníka, bočné ozdobné lišty spodnej časti dverí (vrátane inštalácie)  596 €  509 €
Paket Protection: lapače nečistôt, ochranné bočné lišty dverí, predné prahové lišty, čierne, vertikálna sieť batožinového priestoru (vrátane inštalácie)  424 €  349 €
Paket Red: ozdobná lišta piatych dverí, bočné ozdobné lišty spodnej časti dverí, kryty bočných spätných zrkadiel (vrátane inštalácie)  703 €  599 € 
Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 249 €
Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn (cena vrátane aplikácie) 119 €
Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke (cena vrátane aplikácie) 69 €
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160 000 km 199 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %¹
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 Štandardne – Nie je k dispozícii

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Pohodlie a funkčnosť Active Comfort Style Executive Selection Undercover

12V zásuvka vpredu

Dodatočné odhlučnenie kabíny –

Manuálna klimatizácia – – –

Automatická klimatizácia – – Tech

Peľový filter

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné

Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané

Elektricky ovládané predné okná

Multifunkčný volant, manuálne nastaviteľný

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Páčky radenia pre automatickú prevodovku –

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie Smart Entry & Start – – – Smart

Otváranie dverí batožinového priestoru na diaľku kľúčom – – – Smart

Svetlo batožinového priestoru

Zadná parkovacia kamera –

Predné parkovacie senzory – – Vision¹

Zadné parkovacie senzory – – Vision¹

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov – – Tech

Držiaky nápojov vpredu (2)

Držiak nápojov vzadu

Priehradky v zadných dverách

Nastaviteľný časovač stieračov

Dažďový senzor – – Tech

Zrkadlo v slnečnej clone na strane spolujazdca

Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča –

Osvetlenie Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Reflektorové halogénové svetlomety – – –

Reflektorové LED svetlomety – – Vision¹

LED svetlá denného svietenia – – –

LED svetlá denného svietenia (svetlovodná trubica) – – Vision¹

Integrované LED smerové svetlá – – Vision¹

Halogénové predné hmlové svetlá – –

Zadné kombinované svetlá (LED a žiarovky)

Follow-me-home funkcia

Senzor šera

Automatické vypnutie svetlometov

Dizajn exteriéru Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Vonkajšie kľučky dverí – čierne – – – – –

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie –

Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne – – – – –

Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne lakované –

Mriežka chladiča – čierna – – – –

Mriežka chladiča – čierna lakovaná – –

Čierna lišta spodnej hrany bočných okien

Čierna ochranná lišta bočných dverí – –

Prahová lišta dverí batožinového priestoru

Krátka anténa

Čierny lakovaný dekór predných hmlových svetiel – – –

Zadný nárazník vo farbe karosérie – –

Predný a zadný nárazník so spodnou ochranou – – –

Zatmavené zadné okná (Privacy glass) – –

Dvojfarebné lakovanie karosérie – –
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Dizajn exteriéru Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Červené/béžové/zlaté  dekóry na ochranách nárazníkov, bočných ochranných 
lištách dverí a diskoch kolies (v závislosti od farby karosérie) – – – – –

Koralovočervené dekóry na ochranách nárazníkov,  
bočných ochranných lištách dverí a diskoch kolies – – – – –

Logo UNDERCOVER Jun Takahashi na dverách batožinového priestoru – – – – –

Nálepka CHAOS/BALANCE na streche vozidla – – – – –

Plátenná strecha – – – Canvas² Canvas –

Pneumatiky a kolesá Active Comfort Style Executive Selection Undercover

17" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 175/65 R17 – – – –

17" brúsené zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov), pneumatiky 175/65 R17 – – – – –

18" tmavosivé brúsené zliatinové disky kolies (4 dvojité lúče), pneumatiky 175/60 R18 – – – – –

18" matné čierne zliatinové disky kolies (4 trojité lúče), pneumatiky 175/60 R18 – – – – –

18" lesklé čierne zliatinové disky kolies (4 trojité lúče), pneumatiky 175/60 R18 – – – – –

Súprava na opravu pneumatík

Dizajn interiéru Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Trojramenný uretánový volant – – – – –

Trojramenný kožený volant –

Dekór volantu čierny lakovaný – – – –

Dekór volantu vo farbe karosérie, eloxovaný – – – –

Dekór volantu v koralovočervenej farbe – – – – –

Dekóry výduchov ventilácie lakované vo farbe karosérie – – – –

Dekóry výduchov ventilácie čierne lakované – – ⁵ –

Dekór stredovej konzoly lakovaný vo farbe karosérie – – – – –

Dekór stredovej konzoly čierny lakovaný – – ⁵

Dekór radiacej páky vo farbe karosérie, eloxovaný – – – –

Dekór radiacej páky v koralovočervenej farbe – – – – –

Okolie multimediálneho systému čierne lakované – – –

Dekór multimediálneho systému vo farbe karosérie, eloxovaný – – – –

Dekór multimediálneho systému v koralovočervenej farbe – – – – –

Chrómovaný dekór tlačidiel ovládania klimatizácie –

Chrómované vnútorné kľučky dverí –

Analógový rýchlomer

Digitálny otáčkomer –

Ambientné osvetlenie interiéru – – Tech

Svetlé čalúnenie stropu – – – –

Tmavé čalúnenie stropu – –

Velúrové koberčeky s bordovým obšitím,  
monogramom a logom UNDERCOVER Jun Takahashi – – – – –

Sedadlá Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Čierne látkové čalúnenie s bočnicami v sivej farbe – – – –

Čierne látkové čalúnenie s bočnicami vo farbe karosérie – – – – –

Čierne látkové čalúnenie s prešívaním bočníc vo farbe karosérie – – ⁵ – – –

Čierne látkové čalúnenie s prešívaním vo farbe karosérie  
a bočnicami zo syntetickej kože – – – –

Bordové látkove čalúnenie s čiernymi perforovanými koženými bočnicami  
a logom UNDERCOVER Jun Takahashi – – – – –

Vyhrievané predné sedadlá – Business Tech

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča –

Sklopné sedadlá v 2. rade v pomere 50:50
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* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.  1 Podmienené objednaním paketu Tech.  2 Podmienené objednaním paketu Smart.   
3 Hlasové pokyny navigácie v slovenskom jazyku nie sú k dispozícii.  4 Ak chcete využívať služby pripojenia Toyota Connected Car, stiahnite si bezplatnú 
aplikáciu MyT. Aplikácia je k dispozícii v Google Play alebo App Store. Dostupnosť jednotlivých funkcionalít sa môže líšiť v závislosti od mesiaca a roku výroby vozidla.   
5 Pre farbu karosérie 2NR.

Multimédiá Active Comfort Style Executive Selection Undercover

4,2" farebný multi‑informačný TFT displej

Multimediálny systém Toyota Touch® 2 so 7" obrazovkou – – – –

Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" obrazovkou – – – – –

Multimediálny systém Toyota Smart Connect s 9" HD obrazovkou – – Tech

Apple CarPlay* a Android Auto™ s pripojením cez kábel – – –

Apple CarPlay* a Android Auto™ s bezdrôtovým pripojením – – Tech

Navigácia Connected s predplatenými dátami na 4 roky (aktualizácia máp online) – – Tech³ ³ ³ ³

2 reproduktory – – – – –

4 reproduktory –

5 reproduktorov – – – – – JBL

Prémiový audiosystém JBL – – – – – JBL

Bluetooth® hands‑free systém

USB konektor

Podpora digitálneho vysielania (DAB)

Služby pripojenia Toyota Connected Car ⁴ ⁴ ⁴ ⁴ ⁴ ⁴

Bezpečnosť a nové technológie Active Comfort Style Executive Selection Undercover

Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou chodcov a cyklistov (PCS)

Predchádzanie kolíziám v križovatke

Núdzový asistent riadenia (ESA)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)

Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Automatické zapnutie diaľkových svetiel (AHB)

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Detekcia únavy vodiča (SWS)

eCall – Systém tiesňového volania

Signalizácia núdzového brzdenia (EBS)

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti (ASL) –

6 airbagov

Zapnutie/vypnutie airbagu spolujazdca

Detská poistka zadných dverí

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX

Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy vpredu a vzadu

Upozornenie na kľúč v zámke

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku  
(ABS, EBD, BA, S‑VSC, TRC, EPS)

Systém Stop & Start

Imobilizér
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem batožinového priestoru Objem batožinového priestoru 
s paketom JBL

231 l 189 l

Spotreba paliva

1.0 VVT-i
72 k
5 M/T
benzín

1.0 VVT-i
72 k
S-CVT
benzín

Kombinovaná – WLTP [l/100 km] 4,8–4,9 4,9–5,0

Emisie CO2

Kombinované – WLTP [g/km] 108–111 112–114

Pohonné ústrojenstvo

Zdvihový objem [cm³] 998 998

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1] 53 (72)/6000 53 (72)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 93/4400 93/4400

Zrýchlenie

0–100 km/h [s] 14,9 14,8

Riadenie

Polomer otáčania [m] 4,7 4,7

Zavesenie kolies

Zavesenie predných kolies Vzpery McPherson Vzpery McPherson

Zavesenie zadných kolies Torzná priečka Torzná priečka

Brzdy

Predné brzdy Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové

Zadné brzdy Bubnové Bubnové

Hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla [kg] 1360 1360

Pohotovostná hmotnosť [kg] 940–1015 940–1015

Vonkajšia hladina hluku

Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 67 69

Stojace vozidlo [dB(A)] 75 77

Rozmery

Svetlá výška [mm] 146 146

1740 mm 1740 mm

15
25

 m
m

1540 mm 1515 mm540 mm 2430 mm

3700 mm

730 mm



DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ 
TOYOTU AYGO X.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou 
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera 
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, 
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.

Všeobecná záruka na vozidlo.
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu 
začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá 
s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, 
podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu 
alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu 
najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba 
k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765


