
TOYOTA
AYGO X

Modelový rok 2023; Motorizácia Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena

1.0 VVT‑i 72 k 5 M/T benzín

Comfort 15 290 € 700 € 14 590 €
Style 16 290 € 700 € 15 590 €

Style Tech Vision 17 890 € 700 € 17 190 €
Executive 18 290 € 900 € 17 390 €
Selection 19 090 € 1 000 € 18 090 €

UNDERCOVER 19 590 € 1 300 € 18 290 €

1.0 VVT‑i 72 k S‑CVT benzín

Comfort 16 590 € 700 € 15 890 €
Style 17 590 € 700 € 16 890 €

Style Tech Vision 19 190 € 700 € 18 490 €
Executive 19 590 € 900 € 18 690 €
Selection 20 390 € 1 000 € 19 390 €

UNDERCOVER 20 890 € 1 300 € 19 590 €

Pre výbavu Comfort je dostupný paket BUSINESS za cenu 200 € s DPH, obsah paketu Business nájdete na ďalšej strane.
Pre výbavu Selection je dostupný paket CANVAS za cenu 1 000 € s DPH, obsah paketu Canvas nájdete na ďalšej strane.

1 Zľava na komplety zimných kolies platí len pri kúpe nového vozidla.

1 300 €

Zľava až do výšky 1 300 €

25 %

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1

BEST EDITION



SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

COMFORT

Vybrané prvky štandardnej výbavy
• 17" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
• LED svetlá denného svietenia
• Manuálna klimatizácia
• Zadná parkovacia kamera
• Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

so 7" dotykovou obrazovkou
• Apple CarPlay* a Android Auto™ 

s pripojením cez kábel
• Kožený multifunkčný volant
• Elektricky ovladané predné okná
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Digitálny otáčkomer
• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
• Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
• Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Voliteľné pakety výbavy:
Paket BUSINESS

Obsah paketu BUSINESS
• Vyhrievané predné sedadlá

STYLE

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Comfort)
• Dvojfarebné lakovanie karosérie
• 17" brúsené zliatinové disky kolies
• Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)
• Predné hmlové svetlá
• Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

s 8" dotykovou obrazovkou
• Čierne látkové čalúnenie sedadiel s bočnicami 

alebo prešívaním bočníc vo farbe karosérie 
(v závislosti od farby karosérie)

• Dekóry výduchov ventilácie a stredovej 
konzoly lakované vo farbe karosérie alebo 
v čiernej farbe (v závislosti od farby karosérie)

• Tmavé čalúnenie stropu

Voliteľné pakety výbavy:
Pakety TECH a VISION

Obsah paketov TECH a VISION:
• Reflektorové LED predné svetlomety
• LED svetlá denného svietenia 

(svetlovodná trubica)
• Integrované LED smerové svetlá
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Vyhrievané predné sedadlá
• Multimediálny systém Toyota Smart Connect 

s 9" dotykovou obrazovkou
• Apple CarPlay* a Android Auto™ 

s bezdrôtovým pripojením
• Cloudová navigácia Connected** 

s predplatenými dátami na 4 roky 
• Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
• Automatická klimatizácia
• Dažďový senzor
• Ambientné osvetlenie interiéru

EXECUTIVE

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Style s paketmi Tech a Vision)
• 18" tmavosivé brúsené zliatinové disky kolies
• Predný a zadný nárazník so spodnou ochranou
• Čierne látkové čalúnenie sedadiel 

s prešívaním vo farbe karosérie a bočnicami 
zo syntetickej kože

• Dekóry volantu, radiacej paky a multimediálneho 
systému vo farbe karosérie, eloxované

• Čierne lakované dekóry výduchov ventilácie 
a stredovej konzoly

SELECTION

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Executive)
• Bezkľúčové odomykanie a štartovanie 

Smart Entry & Start
• Otváranie dverí batožinového priestoru 

na diaľku kľúčom
• 18" matné čierne zliatinové disky kolies
• Červené, béžové alebo zlaté dekóry 

na nárazníkoch, bočných ochranných 
lištách dverí a diskoch kolies (v závislosti 
od farby karosérie)

• Predný a zadný nárazník bez spodnej ochrany

Voliteľné pakety výbavy:
Paket CANVAS

Obsah paketu CANVAS:
• Plátenná strecha

UNDERCOVER

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Selection)
• Špeciálne farebné prevedenie karosérie 

2ZY Sivá – celestín / Sivá – popolavá
• Nálepka CHAOS / BALANCE na streche vozidla
• Koralovočervené dekóry nárazníkov, bočných 

ochranných líšt dverí, diskov kolies, volantu, 
radiacej páky a multimediálneho systému

• Bordové látkové čalúnenie sedadiel s čiernymi 
perforovanými koženými bočnicami

• Velúrové koberčeky s monogramovým vzorom 
a bordovým obšitím

• Logá UNDERCOVER Jun Takahashi v interiéri 
a exteriéri vozidla

# Podrobný prehľad výbav, farieb exteriéru vrátane 
ceny a interiéru je dostupný v štandardnom 
zákazníckom cenníku Aygo X MY23, ktorý je dostupný 
na www.toyota.sk.
* Apple CarPlay je ochranná známka 
spoločnosti Apple Inc.
** Hlasové pokyny navigácie v slovenskom jazyku 
aktuálne nie sú k dispozícii.

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 18. 5. 2023 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri 
zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 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 sp. z o.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, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie: 1.0 VVT‑i 72 k 5M/T: 4,8–4,9 l/100 km, 108–111 g/km; 1.0 VVT‑i 72 k 
S‑CVT: 4,9–5,0 l/100 km, 112–114 g/km (WLTP).

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %1

17" zliatinové disky kolies

1 250 € 938 €
18" zliatinové disky kolies

1 450 € 1 088 €

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


