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

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ DÍSZCSÍK
A mutatós króm díszléc 

még jobban kiemeli az első 
lökhárító és a hűtőrács 

formáit, ezzel látványosabb 
megjelenést biztosítva.

OLDALSÓ DÍSZLÉC
Emelje ki az Aygo X 

aerodinamikus formáit 
a tökéletesen elhelyezett 

króm elemekkel.

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC
Egy kis króm betét a csomagtér 

alsó élén elhozza azt 
a pluszt, amivel tökéletesen 

stílusossá válik az autó.

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

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;  
18" könnyűfém keréktárcsák – mattfekete.

* Active és Comfort felszereltséghez tartozékként rendelhető.2



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

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ DÍSZCSÍK
Fejezze ki az Aygo X erőteljes 
stílusát a vörös első lökhárító 

díszcsík felhelyezésével.

OLDALSÓ DÍSZLÉC
Egy kis piros szín még 

jobban kiemeli az Aygo X 
körvonalait, miközben nem 

is lóg ki az összképből.

KÜLSŐ TÜKÖR BORÍTÁSOK
A pirossal kiemelt 

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

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC
Egy finom kiemelés az Aygo X 

csomagterénél még sportosabbá 
teszi az összképet.

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

A képen tartozékként rendelhető keréktárcsák láthatók;  
17" könnyűfém keréktárcsák – fényes fekete.

* Active és Comfort felszereltséghez tartozékként rendelhető. 3



VÉDELMI CSOMAG
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.

DESIGN CSOMAG
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.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ VÉDŐFÓLIA
Megbízható védelmet nyújt 

a pakoláskor keletkező kisebb sérülések 
és karcolások ellen. Átlátszó, öntapadós 

fóliából készül, amely tökéletesen illeszkedik 
az autó formájához.

SÁRFOGÓ SZETT
Tartsa tisztán Aygo X modelljét az első és hátsó 

kerékjárati ívekhez egyaránt elérhető sárfogókkal.
Csökkentse minimumra a karosszériára 

felcsapódó sár, víz és kövek mennyiségét.

OLDALVÉDŐCSÍK
Az oldalvédőcsíkok megóvják az oldalsó 

paneleket, ezzel extra védelmet 
kínálva az Aygo X számára.

CSOMAGTÉRTÁLCA*
A csúszásgátlós csomagtértálca 

tökéletesen illeszkedik az Aygo X modellbe, 
megvédve azt a koszos, nedves csomagoktól 

vagy éppen néhány sáros mancstól.

Textil szőnyegek piros szegéllyel
Chili piros keret a légbeömlők körül

Chili piros betétek a műszerfalon
Chili piros váltó körüli betét

Chili piros keret a légbeömlők körül

* Alapfelszereltség része.4



A tartozékok teljes listájáértkérjük, látogassonel aToyotahonlapjára.

MATRICACSOMAG
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.

Chili piros dekormatricák a tetőn és a motorháztetőn

Chili piros dekormatricák oldalt és hátul
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AYGO X
VEZESSEN A MAGASBÓL

www.toyota.huwww.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 
megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2020. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe 
előzetes írásos engedélye nélkül.
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