AYGO X

MAGAS ÜLÉSPOZÍCIÓ
MINDENKINEK
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IRÁNYÍTÁS FELÜLRŐL
A nagyszerű dolgok mindig kis csomagolásban vannak. Az Aygo X
minden kétséget kizáróan kompakt autó, de saját személyiséggel
rendelkezik. Dacol a normákkal: egy magasépítésű crossover
magabiztosságát kínálja a városi autók tulajdonságaival felvértezve.
A feljebb emelt karosszéria, a nagy keréktárcsák és a magasabb
üléspozíció lehetővé teszik, hogy Ön mindent felülről irányítson.
Ne csak kövesse a trendeket – alkossa meg őket. Nézzen szembe
a várossal, váljon eggyé az utcákkal és lássa más perspektívából
a környezetét az Aygo X volánja mögött.
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A VÁROS LEGMENŐBB
CROSSOVERE
Fokozza a városi hangulatot a Toyota Aygo X
merész és összetéveszthetetlen formáival.
Kifinomult, egyedi és megkérdőjelezhetetlenül
vagány – a kéttónusú fényezés egyediséget
ad és játékos karaktert sugall. Az ütős 18" könnyűfém
keréktárcsák és a túlnyúló kerékjárati ívek
jellegzetesen széles megjelenést biztosítanak
az Aygo X számára, ami magabiztosságot sugároz.
Bárhová is tartson, a látványos LED fényszórók
erős fénye mindig megvilágítja útját.
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IMPULZUSOK VEZÉRLIK
Az innovatív megoldásokkal meghódítja
a várost. Kiváló reakcióival és irányíthatóságával
a Toyota Aygo X tökéletes a modern városi
környezet leküzdéséhez – és nem csak ahhoz.
Magasabb üléspozícióval aggodalmak
nélkül élvezheti az emelt modellek előnyeit.
Mindössze 3,7 méter hosszú és kategórialeső
fordulókörrel rendelkezik, így az Aygo X amellett,
hogy kompakt, jól manőverezhető és könnyű vele
parkolni – még a zsúfolt belvárosi utcákban is.
Az automata váltó azonnal idomul vezetési stílusához,
finom váltásaival pedig egyszerűnek és élvezetesnek
láttatja a városi közlekedést.

A VÁROSI PARKOLÁS MÉG EGYSZERŰBB LESZ
Parkoljon magabiztosan bárhová a városban,
köszönhetően a tolatókamerának
és az intelligens parkolóradaroknak.
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VEZESSEN
A SZABAD ÉG ALATT.
ÜRÍTSE KI ELMÉJÉT.
Az égbolt a teljes szabadság szimbóluma.
Nyissa ki az Aygo X Canvas menő vászontetejét,
és lépjen kapcsolatba a várossal minden
érzékszervén keresztül. Érezze, ahogyan a Nap sugarai
melegítik arcát, vagy a szellő belekap a hajába,
és élvezze ki a városi élet minden apró rezdülését,
beleértve a látványt és a zajokat is. Engedje be a fényt,
és járja az utcákat stílusosan.

10

11

12

MILYEN AZ ÖN ÍZLÉSE?

CHILI VÖRÖS
MERÉSZ ÉS LENYŰGÖZŐ

A fűszerek testesítik meg a kalandozókedvet.
Minden egyes variáció egyedi módon pörgeti fel
a lelket, kezdve az élénk chilitől egészen a komplex
gyömbér kifinomult részleteiig. A Toyota Aygo X minden
utazást képes végtelen lehetőséggel megtölteni,
köszönhetően a négy elérhető színvariációnak,
melyeket a világ legnépszerűbb fűszerei ihlettek.

A chili a vakmerőséget fejezi ki: akkor vesszük
a kezünkbe, amikor igazán merésznek
érezzük magunkat. A legtüzesebb fűszer
meglepően csípős árnyalata ihlette az Aygo X
chili vörös fényezését, ami arra ösztönöz, hogy merj
különbözni másoktól, fald az életet és éld
át az utazás nyújtotta szabadságot.
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BORÓKA KÉK
LAZA ÉS KREATÍV
Élénk, tiszta és vibráló: a boróka
a pontosság megtestesítője. A menő,
boróka kék Aygo X megnyitja az utat
a gondolatok szabadságának,
ösztönzi a kreativitást és optimizmusra sarkall.
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GYÖMBÉR BÉZS
MELEG ÉS JELLEGZETES
Bármennyire is finoman használják, a gyömbér
jelenlétét nem lehet nem észrevenni. A karakteres
és komplex, jellegzetes ízvilágú gyömbérnek megvan
az a különleges képessége, hogy felmelegítse
a lelket és szikrát gyújtson az érzelmeinkben.
A prémium gyömbér bézs Aygo X elszántságot,
és ezzel együtt önbizalmat ad ahhoz,
hogy mindig a saját útját járhassa.
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KARDAMOM ZÖLD
KIFINOMULT ÉS KIVÁLÓ
Az egyik legkiválóbb fűszerek egyike az egyedi
aromával rendelkező kardamom, amely nem átall
mindig meglepni és érzékeinket felpezsdíteni.
A kardamom zöldben pompázó Aygo X ezeket
az értékeket közvetíti, miközben eredetiséget
és kifinomultságot sugall. Kapjon új lendületet
a kardamom zöld Aygo X volánjánál ülve.
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KURKUMA SÁRGA
GONDTALAN ÉS KULTÚRÁLT
A kurkuma a mélység és a különbözőség fűszere.
A kurkumát ragyogóan élénk sárga szín árnyalatai
jellemzik, egyszerre árasztja a finom ízt és
a humorérzéket. Fejezd ki magad a Kurkuma sárgával.
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ENGEDJE BE A VÁROST
Az Aygo X belső terének tervezésénél és megalkotásánál olyan emberi
szempontokat vettek alapul, amelyek megkönnyítik a vezető és az utasok
közötti kapcsolatot. Az utastér díszítő elemei – beleértve a műszerfalat
és a középkonzolt is – igazodnak a külső színösszeállításhoz, ezzel igazán
mutatós megjelenést biztosítva. Bepillantva rögtön szembetűnők lehetnek
az ülések kárpitozásában diszkréten megjelenő „X” szimbólumok.
A tágas és kényelmes kabin intelligens tervezésének hála egész napra elegendő
helyet biztosít Önnek a városi teendőkhöz. A megnövekedett szélességnek
köszönhetően a kompakt crossover nagyvonalú vállteret biztosít az első sorban,
a kiváló kilátásról már nem is beszélve.
22

23

SZINKRONBAN ÖNNEL
ÉS A VÁROSSAL
Az Aygo X több mint egy egyszerű városi autó – kiterjeszti
az Ön aktív életstílusát. A Toyota Smart Connect
rendszer zökkenőmentes kapcsolatot biztosít az autó
és a telefonja között, miközben utóbbinak a vezeték nélküli töltő
folyamatos energiát biztosít. A nagyméretű, 9" nagyfelbontású
érintőképernyőn minden fontos információ ott van, amire csak
szüksége lehet: a rendszer a felhőalapú navigáció és az élő
forgalmi adatok segítségével képes elkerülni a városi dugókat,
míg a parkoló asszisztens* könnyedebbé teszi az érkezéseket.
Használja a MyT alkalmazást, hogy okostelefonján keresztül
távirányítással is elérje az utastér egyes funkcióit, mint például
a klíma vagy éppen az ajtók nyitása és zárása**. Az Aygo X olyan,
mintha a kerekeken guruló okostelefonja lenne.

ÉLVEZZE UTAZÁSAIT
ZENEI ALÁFESTÉSSEL
Élvezze a zenei aláfestést a négy
JBL hangszórón, a 300W
teljesítményű erősítőn és az erőteljes
mélynyomón keresztül, melyeket kifejezetten
az Aygo X utasteréhez hangoltak. Emelje még
magasabb szintre az utazási élmény
lenyűgözően tiszta és mély dallamokkal.

* A parkoló asszisztens szolgáltatás minősége függ a helyi infrastrukturától.
** A MyT távirányítás funkcióval elátott felszereltségek esetén. A távvezérelt légkondicionáló kizárólag
intelligens nyitási és indítási rendszer és CVT váltó esetén elérhető.
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MEGLEPŐEN TÁGAS
Kívül kompakt, belül tágas – az Aygo X
tele van meglepetésekkel. Az akár
231 literes csomagtér a legjobb értéket
produkálja a kategóriában, amivel hozzájárul
az aktív életmódhoz. Élvezze az intelligens tervezést,
ami megkönnyíti a pakolást, és helyet biztosít egy
közepes méretű, valamint egy kézipoggyásznak is.
Az Aygo X helyet kínál a mindennapokra, legyen szó
városi használatról, vagy akár annál többről is.
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ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI
RENDSZER (PCS)
Amikor balesetveszélyt észlel, az ütközést megelőző
rendszer hangjelzéssel és üzenettel figyelmezteti
a vezetőt, miközben aktiválja a fékasszisztenst. Ha a vezető
nem fékez időben, a fékek önműködően aktiválódnak,
hogy csökkentsék egy esetleges ütközés valószínűségét
és súlyosságát. A berendezés időben észleli
a gyalogosokat (nappal és sötétben is) és a kerékpárosokat
(csak nappal). A két új funkció, a kanyarban ütközést
megelőző biztonsági rendszer és a vészhelyzeti
kormánysegéd a kereszteződésekben és az elkerülő
manőverek stabilabb végrehajtásában nyújt támogatást
a vezetőnek nappali fényviszonyok mellett.

MINDEN AKADÁLYT
MAGABIZTOSAN VESZ
Maradjon koncentrált és legyen biztonságban
a városban. Az Aygo X egy sor fejlett
biztonsági rendszerrel van felszerelve,
melyek mindig magabiztosságot adnak
Önnek útközben. A T-Mate más aktív vezetésés parkolástámogató technológiákkal kombinálja
a Toyota Safety Sense* rendszert, hogy minden
pillanatban vigyázzon Önre. Suhanjon akár
az autópályán, kanyarogjon a városban
vagy ügyeskedjen parkolás közben, az Aygo X
volánjánál mindig biztonságban van.

SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS
Az autópályás közlekedést biztonságosabbá téve,
ha a jármű kisodródna a sávból, amiben éppen halad,
a kormányzási asszisztens beavatkozik és az eredeti
nyomvonalon tartja az autót.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
Tartja a beállított minimumtávolságot az Ön előtt
haladó autótól. Amennyiben ez a távolság csökkenne,
a rendszer mérsékli a sebességet, és szükség esetén
a fékeket is használja, természetesen eközben aktiválva
a féklámpákat is. Az Aygo X jelzőtábla felismerő
rendszerrel is fel van szerelve, így az autó felismeri
a sebességhatároló jelzéseket, és ehhez mérten
új beállításokat kínál a sebességtartó automatikához.

* Minden esetben az alapfelszereltség része.
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ACTIVE
Már az Aygo X induló modellje is számtalan opciót kínál az alapfelszereltség részeként.

FŐBB JELLEMZŐK:
— 17" acél keréktárcsák dísztárcsával
— Fekete külső kilincsek és visszapillantó
tükör borítás
— Multi-reflektoros halogén fényszórók
— LED nappali menetfény
— LED hátsó lámpák (kivéve irányjelzők)
— Hazakisérő fény
— Színes, 4,2" TFT multiinformációs kijelző
— Toyota Touch MM19 2 színes, 7" színes
érintőképernyővel, 2 hangszóróval
— 12V-os csatlakozó, USB csatlakozó
— Digitális rádióvétel (DAB)
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* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

— Multimédia rendszer okostelefon-integrációval,
Android Auto™ (korlátozott elérhetőség
Magyarországon), Apple CarPlay*
— Bluetooth® rendszer vezeték nélküli
mobiltelefon-kapcsolattal
— Manuális légkondicionáló
— Intelligens adaptív tempomat (IACC)
— Távirányítású központi zár
— Elektromos állítású, fűtött külső
visszapillantó tükrök
— Magasságban állítható kormánykerék
— Multifunkciós kormánykerék a multimédia
rendszer kezelőszerveivel

— Elektromos ablakemelők elöl
— Stop & Start rendszer
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Világos tetőkárpit
— Sötétszürke szövet ülésborítás
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
kormányrásegítéssel (SC)
— Sávkövető asszisztens (LTA)
— Kanyarban ütközést megelőző biztonsági
rendszer (CMS) nappal
— Vészhelyzeti kormánysegéd (ESA)
— Ütközést megelőző biztonsági rendszer
(PCS) gyalogos-és kerékpárosfelismeréssel

— Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
— Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső
üléseken (ISOFIX)
— Gyerekzár a hátsó ajtókon
— Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
— Alacsony guminyomásra figyelmeztető
rendszer (TPWS)
— Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
— e-Call rendszer
— Automata távolsági fényszóró (AHB)
— Defektjavító készlet
— Csomagtértálca
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COMFORT
Tökéletes kombináció a városi forgatagba: a merész külsőt a modern életstílushoz tervezett multimédiás kapcsolódási lehetőségek teszik teljessé.

FŐBB JELLEMZŐK (az Active felszereltségen felül)
— Kormánykerék és sebességváltó gomb
bőr borítással
— Karosszéria színére fényezett külső kilincsek
— Fényezett fekete külső visszapillantó tükrök
— Piperetükör a vezetőoldalon
— Ezüst színű belső kilincs
— Fényes fekete dekor a kormánykeréken
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— Magasságában állítható vezető ülés
— Sebességhatároló – figyelmeztető jelzés
— Fordulatszámmérő
— 4 hangszóró
— Tolatókamera
— Automata sebességhatároló (ASL)

Opciós csomag:
BUSINESS csomag
— Fűthető első ülések
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STYLE
Stílusos megjelenés, kifinomult utastér.

FŐBB JELLEMZŐK (a Comfort felszereltségen felül)
— 17" könnyűfém keréktárcsák
— Kéttónusú fényezés
— Sötétített hátsó üvegek
— Karosszéria színére fényezett
lökhárító betét
— Fényes fekete hűtőrács
— Ködfényszórók (halogén)
— Fekete ajtóvédő díszcsík
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— Toyota Touch® 2 multimédia színes
8" érintőképernyővel MM19
— Karosszéria színére fényezett belső
díszítések (középkonzol, légbeömlő)
— Fényes fekete dekor
a multimédia rendszeren
— „Style” szövet ülésborítás
— Sötét tetőkárpit
— Króm díszítő elemek
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STYLE TECH
A legmodernebb technológiákkal és az egyedi kéttónusú fényezéssel minden szem az autóra tapad.

FŐBB JELLEMZŐK (a Style felszereltségen felül)
— Esőérzékelős első ablaktörlő
— Beszállást segítő világítás (LED)
— Vezeték nélküli telefontöltő
a középkonzolon
— Automata légkondicionáló
— Fűthető első ülések
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— Toyota Smart Connect® 9" HD-képernyővel,
vezeték nélküli okostelefon-integráció,
csatlakoztatott navigáció, felhő alapú
frissítéssel 4 évig
— MyT távvezérlés
(távvezérelt nyitás-zárás, vészvillogó)
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STYLE TECH VISION
Kifogástalan kényelem, intuitív technológia és lélegzetelállító megjelenés.

FŐBB JELLEMZŐK (a Style Tech felszereltségen felül)
— LED fényszórók
— LED irányjelzők elöl
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— LED nappali menetfény kontúrfénnyel
— Első és hátsó parkolásérzékelők
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EXECUTIVE
Érezze mások elismerését a kifinomult formák és a prémium, innovatív funkciók sorának köszönhetően.

FŐBB JELLEMZŐK (Style Tech Vision felszereltségen felül)
— 18" könnyűfém keréktárcsák
— Fényezett fekete betétek a légbeömlőn
— Fényezett fekete betétek
a ködfényszórók körül
— Ezüst színű aláfutásgátló elöl, hátul
— Szövet-bőr (szintetikus) ülésborítás
— Karosszéria színű, eloxált díszítés
a kormánykeréken, váltószoknya
és multimédia körül

40

Opciós csomag:
SMART csomag
— Intelligens kulcsrendszer
— Nyomógombos indítás
— MyT távvezérlés (távvezérelt nyitás-zárás,
vészvillogó, távvezérelt légkondicionálás)

CANVAS csomag
— Smart csomag
— JBL csomag
— Elhúzható vászontető

JBL csomag
— Smart csomag
— Prémium JBL audio rendszer (4 hangszóró
+ mélysugárzó a csomagtartóban)
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SELECTION
A karcsú Aygo X Selection elegáns megoldásaival a városi kifinomultság csúcsát nyújtja.

FŐBB JELLEMZŐK (az Executive felszereltségen felül)
— 18" -os matt fekete könnyűfém keréktárcsák,
175/60 R18 gumiabroncs
— Intelligens kulcsrendszer
— Nyomógombos indítás
— Vörös dekorok a lökhárító alsó részén,
az alsó ajtóborításon és a felniken
(2VH Chilivörös és 2VL Boróka kék
karosszéria színekhez) VAGY
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— Bézs dekorok a lökhárító alsó részén,
az alsó ajtóborításon és a felniken
(a 2VJ Gyömbér bézs és 2VK Kardamom
zöld karosszéria színeihez) VAGY
— Kurkuma sárga dekorok a lökhárító alsó
részén, az alsó ajtóborításon és a felniken (a
2TY Kurkuma sárga karosszéria színhez)

Opciós csomag:
CANVAS csomag
— JBL csomag
— Elhúzható vászontető
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MAGABIZTOS ÁRNYALATOK
A tíz különböző színben elérhető Toyota Aygo X az Ön ízlésére lett szabva.

Egyszínű színválaszték

Kéttónusú színválaszték

Active és Comfort felszereltséghez
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* Metálfényezés.

2TY Kurkuma sárga fekete tetővel

2NR Hófehér fekete tetővel

2VL Boróka kék fekete tetővel

2VK Kardamom zöld fekete tetővel

2VJ Gyömbér bézs fekete tetővel

2VH Chilivöros fekete tetővel

8Y8 Boróka kék*

209 Éjfekete*

1L0 Prémium ezüst*

040 Hófehér

209 Fekete tetővel

Style és Executive felszereltséghez
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KRÓM CSOMAG*

RED CSOMAG*

A Króm csomag kiemeli az Aygo X összetéveszthetetlen formáinak apró, kifinomult részleteit.

A Red csomag látványos és magabiztosságot sugall. Tökéletesen erősít rá az Aygo X lenyűgöző stílusára.

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ DÍSZCSÍK

OLDALSÓ DÍSZLÉC

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ DÍSZCSÍK

OLDALSÓ DÍSZLÉC

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC

KÜLSŐ TÜKÖR BORÍTÁSOK

A mutatós króm díszléc
még jobban kiemeli az első
lökhárító és a hűtőrács
formáit, ezzel látványosabb
megjelenést biztosítva.

Emelje ki az Aygo X
aerodinamikus formáit
a tökéletesen elhelyezett
króm elemekkel.

Egy kis króm betét a csomagtér
alsó élén elhozza azt
a pluszt, amivel tökéletesen
stílusossá válik az autó.

Fejezze ki az Aygo X erőteljes
stílusát a vörös első lökhárító
díszcsík felhelyezésével.

Egy kis piros szín még
jobban kiemeli az Aygo X
körvonalait, miközben nem
is lóg ki az összképből.

Egy finom kiemelés az Aygo X
csomagterénél még sportosabbá
teszi az összképet.

A pirossal kiemelt
tükörborítások hangsúlyozzák
az Aygo X egyedi karakterét,
ezzel még jobban felhívva
rá a figyelmet az utakon.

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;
18" könnyűfém keréktárcsák – mattfekete.
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* Active és Comfort felszereltséghez tartozékként rendelhető.

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;
18" könnyűfém keréktárcsák – fekete, csiszolt hatású.

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;
17" könnyűfém keréktárcsák – fényes fekete.
* Active és Comfort felszereltséghez tartozékként rendelhető.

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;
18" könnyűfém keréktárcsák – fényes fekete, csiszolt hatású.
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VÉDELMI CSOMAG

DESIGN CSOMAG

MATRICACSOMAG

Az Aygo X egy igazán látványos városi autó, és Ön biztosan szeretné
is így megőrizni. A védelmi csomag segít elkerülni az alacsony sebességű
koccanásokból és a parkolási horzsolásokból származó sérüléseket.

Kívül-belül stílusos: a design csomag látványos, színes betétekkel dobja fel autójának
utasterét. A piros szegélyekkel ellátott textil szőnyegek apró luxust csempésznek
a hangulatba, míg a biztonsági rögzítőelemek a vezető oldalán a helyén tartják
a szőnyeget. Tekerje fel a hangulatot a vibrálóan piros audio egység körüli kerettel,
váltógombbal, váltó és légbeömlők körüli betéttel, és légbefúvókkal. Minden részlet
egy harmonikus egésszé áll össze, amely hűen tükrözi az autójában rejlő merészséget.

Emelje még magasabbra a lécet a hátsó és oldalsó, valamint motorháztető és tető matricákkal,
melyek chili piros színben pompázva erősítik még tovább az autó erőteljes körvonalait.

OLDALVÉDŐCSÍK

SÁRFOGÓ SZETT

Az oldalvédőcsíkok megóvják az oldalsó
paneleket, ezzel extra védelmet
kínálva az Aygo X számára.

Tartsa tisztán Aygo X modelljét az első és hátsó
kerékjárati ívekhez egyaránt elérhető sárfogókkal.
Csökkentse minimumra a karosszériára
felcsapódó sár, víz és kövek mennyiségét.

Textil szőnyegek piros szegéllyel
Chili piros keret a légbeömlők körül
Chili piros betétek a műszerfalon
Chili piros váltó körüli betét
Chili piros dekormatricák oldalt és hátul
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HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ VÉDŐFÓLIA

CSOMAGTÉRTÁLCA*

Megbízható védelmet nyújt
a pakoláskor keletkező kisebb sérülések
és karcolások ellen. Átlátszó, öntapadós
fóliából készül, amely tökéletesen illeszkedik
az autó formájához.

A csúszásgátlós csomagtértálca
tökéletesen illeszkedik az Aygo X modellbe,
megvédve azt a koszos, nedves csomagoktól
vagy éppen néhány sáros mancstól.

* Alapfelszereltség része.

Chili piros dekormatricák a tetőn és a motorháztetőn

Chili piros keret a légbeömlők körül

A tartozékok teljes listájáértkérjük, látogassonel aToyotahonlapjára.
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MŰSZAKI ADATOK
Benzines

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1.0 l VVT-i Benzines 5 M/T

Benzines
1.0 l VVT-i Benzines S-CVT

Üzemanyag‑fogyasztás (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Benzines

Benzines

MOTOR

1.0 l VVT-i Benzines 5 M/T

1.0 l VVT-i Benzines S-CVT

Motor kód

1KR-FE

1KR-FE

Kombinált fázis [l/100 km]

4,7–5,0

4,9–5,2

Hengerek száma

3 hengeres, soros

3 hengeres, soros

Alacsony fázis [l/100 km]

5,4

5,6–5,7

Szelepvezérlés

Közepes fázis [l/100 km]

4,3–4,5

4,4–4,6

DOHC, hengerenként 4 szelep
(VVT vezérléssel)

DOHC, hengerenként 4 szelep
(VVT vezérléssel)

Magas fázis [l/100 km]

4,1–4,4

4,1–4,4

Üzemanyagellátó rendszer

Közvetlen

Közvetlen

Extra magas fázis [l/100 km]

5,2–5,8

5,5–6,0

Lökettérfogat [cm³]

998

998

Javasolt üzemanyag

95 és magasabb oktánszámú

95 és magasabb oktánszámú

Furat × löket [mm × mm]

71,0 × 84,0

71,0 × 84,0
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Sűrítési arány

11,8:1

11,8:1

Széndioxid, CO₂ (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Max. teljesítmény DIN [LE]

72

72

Kombinált fázis [g/km]

110–117

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford.sz.]

53/6000

53/6000

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.]

93/4400

93/4400

Végsebesség [km/óra]

158

151

Kipufogógázok (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

0–100 km/óra [másodperc]

14,9

14,8

Euro besorolás

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Légellenállási együttható

0,32

0,32

Szénmonoxid, CO [mg/km]

245,6

336,7

Összes szénhidrogén, THC [mg/km]

22,0

29,7

Metántól különböző szénhidrogének, NMHC [mg/km]

19,3

26,6

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

16,7

9,8

Elhaladási zaj [dB(A)]

67,0

69,0

Üzemanyagtartály térfogata [liter]

35
107–114

Alacsony fázis [g/km]

121–122

127–129

Közepes fázis [g/km]

98–103

100–104

Magas fázis [g/km]

93–99

93–99

Extra magas fázis [g/km]

119–131

125–136

TELJESÍTMÉNY

Az üzemanyag-fogyasztási és a széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a WLTP Európai Szabályrendszer EC 2017/1151 direktívája, illetve annak
hatályos módosításai előírásainak megfelelően mérték. Az üzemanyag-fogyasztás és a széndioxid-kibocsátás értékét minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz
megrendelt opcionális felszereltség. Az üzemanyag-fogyasztást és a széndioxid-kibocsátást emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége,
a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma stb.) így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. További információk
az új WLTP vizsgálati módszerről: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = Kéziváltó
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S-CVT = automata váltó
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MŰSZAKI ADATOK
Benzines

Benzines

FELFÜGGESZTÉS

1.0 l VVT-i Benzines 5 M/T

1.0 l VVT-i Benzines S-CVT

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Csatolt lengőkar

Csatolt lengőkar

FÉKEK

5 ajtó (4 ülés)

Csomagtér térfogata (4 ülés a helyén, övvonalig) [liter]

231

Csomagtér térfogata (hátsó ülések lehajtva, tetőig) [liter]

829

Csomagtér hossz (4 ülés a helyén) [mm]

512

Csomagtér teljes szélesség [mm]

1190

Csomagtér teljes magasság [mm]

1009

Hűtött tárcsafék

Hűtött tárcsafék

Csomagtér hossz (2 hátsó ülés lehajtva) [mm]

1182

Hátul

Dobfék

Dobfék

Csomagtér magasság (kalaptartóig) [mm]

708

VDA csomagtér térfogat (4 ülés a helyén, kalaptartóig) [liter]

231

Megengedett össztömeg [kg]

1360

1360

Saját tömeg [kg]

940–995

965–1015

Vontatható tömeg fékezett [kg]

0

0

Vontatható tömeg fékezetlen [kg]

0

0

KÜLSŐ MÉRETEK

5 ajtó (4 ülés)

BELSŐ MÉRETEK

5 ajtó (4 ülés)

Teljes hossz [mm]

3700

Teljes hossz [mm]

1420

Teljes szélesség [mm]

1740

Teljes magasság [mm]

1205

Teljes magasság [mm]

1525

Nyomtáv [mm] elöl

1540

KORMÁNYZÁS

Nyomtáv [mm] hátul

1520

Fordulókör átmérője, gumik [m]

Túlnyúlás [mm] elöl

730

Túlnyúlás [mm] hátul

540

OFF ROAD

Tengelytáv [mm]

2430

Hasmagasság [mm]

1525 mm

Elöl

TÖMEGEK ÉS VONTATHATÓSÁG
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CSOMAGTÉR

9,4
1540 mm
146

1740 mm

540 mm

2430 mm
3700 mm

730 mm

1520 mm
1740 mm
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A VADONATÚJ
TOYOTA AYGO X
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1. KIHÍVÁS
ÚJ AUTÓ – NULLA CO₂
– KIBOCSÁTÁS

A Toyota túl akar lépni a zéró környezeti hatáson,
és még tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat hat
kihívást tűzött ki maga elé, amelyeket 2050‑re
szeretne teljesíteni. A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota arra törekszik,
hogy általuk pozitív és fenntartható fejlődést
alapozzon meg a társadalommal együttműködve.

2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO₂‑kibocsátást a 2010‑es szinthez
képest. Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony
vagy nulla CO₂‑kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük az ilyen
autók népszerűségét.

4. KIHÍVÁS
VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

A CO₂-kibocsátás csökkentéséhez
gyárainkban előtérbe helyezzük az alternatív
erőforrásokat használó technológiák fejlesztését.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk
még inkább energiatakarékos legyen,
ezért használjuk a megújuló energiaforrásokat
(nap- és szélenergia), mint az alacsony
széndioxid‑kibocsátású energiát,
például a hidrogént.

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban
elkezdtük gyűjteni az esővizet. Ezenkívül
víztisztító megoldásokat fejlesztettünk ki,
hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet,
vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk
a helyi ellátó hálózatba.

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás
kihívásain, aminek eredményeképpen
minden egyes Toyota Aygo X 95 százalékban
újrahasznosítható és újrahasználható.
Ezen felül új és innovatív módszereket ajánlunk
az életciklusuk végére ért járművek leadására.
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Azon dolgozunk, hogy még inkább
környezetbarát autókat alkossunk,
ezért járműveinket folyamatosan kiértékeljük
és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk során
a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják
a környezetre.*

3. KIHÍVÁS
GYÁRTÁS – NULLA CO₂ – KIBOCSÁTÁS

5. KIHÍVÁS
ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK
FELÁLLÍTÁSA

További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota,
vagy keresse fel helyi Toyota márkakereskedőjét.

2. KIHÍVÁS
ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂
– KIBOCSÁTÁS

6. KIHÍVÁS
A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN
ÉLŐ JŐVŐBENI TÁRSADALOM
FELÁLLÍTÁSA

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket
helyileg és az egész világon is. Célunk egy
olyan társadalom megteremtése,
ahol az emberek a természettel teljes
harmóniában tud élni.

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát megvizsgálta és jóváhagyta
a TÜV Rheinland, amelynek tanúsítványa szerint megfelel az ISO14040/14044 szabványnak.
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TELJES NYUGALOM
A TOYOTÁVAL.

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ
Autójának teljes átvizsgálása kétévente
vagy 30 000 kilométerenként egyszer
esedékes (amelyik hamarabb bekövetkezik),
míg évente vagy 15 000 kilométeremként
(amelyik hamarabb bekövetkezik) egy köztes
ellenőrzés szükséges.
ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása
során ügyeltünk arra, hogy az autó
karbantartása minél alacsonyabb
költséggel járjon.
TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK
A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében
járművébe csak eredeti és megfelelő
alkatrészeket építünk be.

ÁTFOGÓ GARANCIA
Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres
garancia§ vonatkozik, ami bármilyen gyártási
hibára◊ kiterjed.
TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.
TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen,
40 országban nyújtunk Toyota
Eurocareasszisztencia‑szolgáltatást
3 éven át**.
TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal
a gondossággal és figyelemmel tervezzük
és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsikat
is készítjük. Minden, az autóval együtt
megrendelt eredeti Toyota tartozékra
3 év garanciát kínálunk§.

További információ: www.toyota.hu/service‑and‑accessories/
Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
A szolgáltatás fedezi a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe. 3 évre / korlátlan futásteljesítményre érvényes garancia a gyártási hibából eredő fényezési
hibákra és felületi korrózióra. Minden új Toyota esetében (a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria lemezeinek gyártási hibából vagy anyaghibából
eredő átrozsdásodására. ** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
§
◊
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AYGO X
VEZESSEN A MAGASBÓL
www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban feltüntetett műszaki adatok és felszereltségek
országonként eltérőek lehetnek, ezért a pontos műszaki adatokról és felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. Az autó karosszériájának színe a valóságban
kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli
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