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Den viste model er en x-play med Go-pakke.
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Den viste model er en x-clusiv.

DESIGNET TIL 
AT OVERRASKE

Kvik og klar til det hele. Med et nyt 
og skarpt look. En front der fanger 

øjet og en vifte af fantastiske farver. 
AYGO giver dig mulighed for at 

udtrykke din helt personlige stil. 
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NYE VINKLER
PÅ LIVET
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Markant og iøjnefaldende. AYGO lyser
 op i gadebilledet med LED-kørelys både 

i for- og baglygterne, der giver bilen en 
klar signatur i mørket.

AYGOs elegante alufælge fås i et væld af 
designs, der matcher bilens urbane DNA.

DETALJER, 
DER SKINNER 
IGENNEM 

Den viste model er en x-clusiv.
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UDFORSK 
NYE VEJE

Den viste model er en x-cite.
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Livet er sjovere, når du lader humøret lede dig på 
vej. Kompakt, let at køre og ikke mindst smidig. 
AYGO er på hjemmebane i byens tætte trafi k og 
klemmer sig ind på parkeringspladser, som større 
biler må opgive. Lev i nuet og lad impulsiviteten 
lede dig på vej.

KØ
RSEL
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AYGO skyder ingen genveje når det gælder 
sikkerhed. Den fås fx med Pre-Collision 

System  og Lane Departure Alert . 
AYGO er altid klar til det uventede.

 Indgår i Toyota Safety Sense-teknologien. Standard til x-clusiv. Tilvalg til alle udstyrsniveauer.

KLAR TIL DET
UVENTEDE
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 Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System.

Den viste model er en x-clusiv.

Hvis systemet registrerer 
en potentiel kollision, 
advares føreren med 
lyd- og lyssignal, og 
bremseassistenten 
aktiveres. Hvis føreren stadig 
ikke reagerer, aktiveres 
bremserne automatisk.

1. Pre-Collision System
Systemet følger 
vognbanemarkeringerne 
under kørslen og advarer 
med lyd- og lyssignal, hvis 
bilen begynder at forlade sin 
bane, uden at blinke. 

2. Lane Departure Alert

Hill-start Assist Control 
giver sikker igangsætning 
på skråninger og forhindrer 
bilen i at rulle tilbage.

3. Hill-start Assist Control 
(HAC)

Systemet består af en 
trykmåler i hvert dæk. Hvis 
trykket falder, så det er 
lavere end det anbefalede 
niveau, tænder et 
advarselssymbol.

4. Tyre Pressure Warning 
System (TPWA)

SIKKERH
ED
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VÆR UNIK  
Markant eller ra   neret? AYGOs 
unikke interiørdesign matcher 
enhver personlighed. 

Den viste model er en x-play med Go-pakke.
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Vælg et interiørdesign, der 
afspejler din helt personlige stil.
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AYGO x-clusiv

AYGO x-cite
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Den viste model er en x-play med Go-pakke.

UDSTYRET TIL AT 
UNDERHOLDE 
Du har underholdning og 
køreinformationer lige ved hånden 
takket være den lækre 7" x-touch 
multimedie touchscreen. X-nav 
navigationssystem , Bluetooth® og 
bakkamera gør livet endnu nemmere.

 Tilvalg.
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Bakkamera 
AYGOs bakkamera giver dig fuldt 
overblik over forholdene bag 
bilen, så du kan parkere nemt 
og sikkert.

Navigation 
Hvis du opgraderer fra x-touch 
til x-nav, får du let betjent 
navigation med præcis 
ruteanvisning og fuld Europa-
dækning.

Musikstyring 
På AYGOs store x-touch skærm 
kan du nemt vælge nummer, 
indstille volumen og søge på 
artister og albums.
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Scan QR-koderne og 
få mere at vide om 
Apple CarPlay™ og 
Android Auto™.

1. Apple CarPlay™ 2. Android Auto™

HOLD 
FORBINDELSEN 
Smart, sikker og nem at bruge. AYGOs 
smartphone-integration er den perfekte 
ledsager, når du er på farten. Dine 
foretrukne apps kan spejles op på den lækre 
7" touchscreen, og Siri stemmestyring er 
klar til at udføre dine ønsker, vise vej, skabe 
kontakt og sørge for underholdningen. 

Smartphone-integration  udviklet af 
Pioneer er kompatibel med Apple CarPlay™ 
og Android Auto™.

   Standard til x-cite, x-trend og x-clusiv. Kan tilkøbes til andre 

varianter i perioder.
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Fasthold fokus på kørslen, mens 
AYGO’s touchscreen giver dig 
dine foretrukne Android-apps og 
-funktioner lige ved hånden.

Android Auto™
Nu skal du ikke længere 
bruge energi på at lede efter 
din yndlingsmusik. Med 
AYGOs touchscreen eller Siri 
stemmestyring fi nder du nemt 
dit favoritnummer eller -album.

Udforsk din musik
Blikket kan blive på vejen, 
uanset hvad der kommer ind 
i ørerne. Foretag opkald, hør 
eller send beskeder med Siri 
stemmestyring.

Hold forbindelsen
Sving for sving føres du sikkert 
frem til din destination med 
trafi kopdateringer i realtid og 
forventet køretid. Apple Maps 
står klart og tydeligt på AYGOs 
touchscreen.

Find vej

Apple CarPlay ™ er kompatibel med iPhone 5 og derover. 
Din telefon skal tilsluttes via USB. Apple CarPlay™ er et 
registreret varemærke tilhørende Apple Inc., Android 
Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. 
Smartphone-integration er kompatibel med Apple CarPlay™ 
og Android Auto™.
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AYGO
FIND DIT 
MATCH

De viste modeller er x, x-play, 
x-clusiv, x-cite og x-trend.
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AYGO X
Smidig og eff ektiv, AYGO x 
åbner døren til en ny verden.
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AYGO X-PLAY
AYGO x-play forkæler med ra   neret design, elegant interiør 
og et højt udstyrsniveau. De mange pakkeløsninger giver 
mulighed for at tilpasse bilen til dine behov.
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AYGO X-CITE 
SPECIAL EDITION

Med sine sprudlende farver og unikke designdetaljer, giver 
AYGO x-cite dig mulighed for at skille dig ud fra mængden. 
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AYGO X-TREND
AYGO x-trend har sin helt egen karakter 
og sætter et cool præg på gadebilledet.

SPECIAL EDITION
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AYGO X-CLUSIV
Topmodellen i AYGO-programmet byder på en masse 
lækkert standardudstyr, bl.a. Toyota Safety Sense .

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 10.
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FÅ DIN 
PERSONLIGHED 
FREM 
Med nogle få – men velvalgte – 
designdetaljer kan du 
give din AYGO et mere 
personligt udtryk. 

   Kan leveres i farverne rød, hvid eller sølvgrå.

Design-pakke 
Design-pakken består af elegant 
streamer på forreste og bagerste 
kofanger, sidelister nederst på døre 
og spejldæksler.
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Toyota Connected 
Netforbindelse på fi re 
hjul med mulighed for 

samtidig WiFi-opkobling 
af op til 10 enheder.

x-nav 
Dette opgraderede 
multimedie-system 
fås til AYGO-modeller, 
der er udstyret med 
x-touch. Det viser 
hastighedsgrænser 
og markerer evt. 
hastighedskameraer. 
Hertil kommer 
brugervenlig 
navigation med fuld 
Europadækning samt 
andre funktioner som 
fx tekst-til-tale.

Krom-pakke 
Giv din AYGO et elegant 
løft med kromsidelister, 
kromliste til bagkofanger 
og forreste trinlister 
ved døråbning i enten 
ellegant ellet sporty 
design.

EKSTRA
U

D
STYR
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ELEGANT OG 
PRAKTISK 
Vil du give din AYGO et skarpere 
look eller ekstra brugsværdi? 
Toyota Ekstraudstyr byder på 
et væld af muligheder.

Bagagerumsbakke 
Beskyt tæppet i 
bagagerummet med 
denne bakke i slidstærk 
sort gummi.

Sammenfoldelig boks
Praktisk opbevaring 
til småting. Kan foldes 
sammen, når den ikke 
er i brug.

Trinlister 
Giv din AYGO lidt mere stil 

med elegante trinlister 
og gulvmåtter.
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Beskyttelse 
Stænklapper for og bag til beskyttelse 

af lakken samt sidelister, leveres 
i sort (kan lakeres).

Bagagerumsnet, lodret 
Kraftigt bagagerumsnet i sort nylon 
med to separate opbevaringsrum. 
Hæftes fast til de eksisterende 
bagagerumskroge for sikker og 
praktisk opbevaring.
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FIND DIN 
STIL 
Med sprudlende farver giver 
AYGO dig frihed til at udtrykke 
din personlige stil.

34



FA
RV

ER

8W9 Cyan Splash

211 Bold Black 8Y5 Rich Blue  bitone

211 Bold Black

1E0 Electro Grey

9AC Magenta Splash  bitone

3P0 Red Pop

1E7 Silver Sparkle068 White Flash

AYG
O X

-CI
TE 

AYG
O X

-TR
EN

D

AYG
O X

-CL
US

IV

AYG
O X

 + 
X-P

LAY

AYGO x fås i: White Flash, Red Pop, Silver Sparkle og Electro Grey. AYGO x-play fåes i alle seks farver.  Metalfarve.
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FÆLGE DER 
UDTRYKKER DIN 
PERSONLIGE STIL 
Med Toyotas brede program 
af specialdesignede alufælge 
og navkapsler kan du give din 
AYGO et personligt strejf.

14" stålfælg med 
hjulkapsel (9 eger) 

Standard til x

15" stålfælg med 
hjulkapsel 

(8 dobbelte eger) 
Standard til x-play

15" sort poleret alufælg 
(8 eger) 

Tilvalg til x-play

15" sort poleret alufælg 
(10 dobbelte eger)
Standard til x-clusiv

15" blank sort alufælg 
(10 eger) 

Standard til x-cite

15" sort poleret alufælg 
(10 eger) 

Standard til x-trend
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15" sort alufælg 
(10 eger) 

 15" sølv alufælg 
(5 dobbelte eger)

 15" sort poleret 
alufælg turbine 

(10 eger)

 15" mat sort poleret 
alufælg longo 

(10 dobbelte eger)

 15" sort alufælg 
turbine (10 eger)

 15" sort poleret 
alufælg longo 

(10 dobbelte eger)

15" sølv alufælg turbine 
(10 eger)

15" sort alufælg longo 
(10 dobbelte eger)

Mix & Match 1 og 2 er option til x-play.

Små navkapsler
1. Piano black 
2. Rich Blue
3. Magenta Splash 
4. White Flash
5. Silver Sparkle
6. Electro Grey
7. Red Pop
8. Orange Twist
9. Cyan Splash

Store navkapsler
 1.  White
 2.  Black
 3.  Matt black
 4.  Matt black med 

sort logo
 5. Silver

Store navkapselringe
 6. Piano black
 7. Cyan Splash
 8. Electro Grey
 9. Orange Twist
10. Silver Sparkle
11. Red Pop
12. White Flash
13. Rich Blue
14. Magenta Splash
15. Chrome

MI
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 MA
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H 2  1. 
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SÆDER FOR 
ENHVER SMAG 
AYGO giver dig valget 
mellem ra   neret 
stofi ndtræk og lækkert 
læder. Begge materialer 
fås i elegante farvenuancer 
og -sammensætninger.
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Sort og Icegrey læder 
Tilvalg til alle udstyrsniveauer

Sort og antracit læder 
Tilvalg til alle udstyrsniveauer

Mørkegråt stof med 
sædekanter i læderlook 

Standard til x-trend og x-clusiv

Mørkegråt stof med 2-tonede 
lysegrå sædekanter 

Standard til x-play

Sort læder 
Tilvalg til alle udstyrsniveauer

Fuldlæder 
Tilvalg til x-play

Sort og gråt stof 
Standard til x

IN
D

TRÆ
K

Sort stof med syninger 
i magenta 

Standard til x-cite
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Udfordring 1
Nul CO -udslip biler.

Udfordring 2
Nul CO -udslip livscyklus.

Udfordring 3 
Nul CO -udslip fabrikker.

Udfordring 4 
Minimering og optimering 

af vandforbrug.

Udfordring 5 
Genbrugsbaserede 

samfund og systemer.

Udfordring 6 
Samfundsliv i harmoni 

med naturen.

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 
Toyota har formuleret seks miljømål, som skal være opfyldt i 2050. 

Vores vision er bæredygtig udvikling i samklang med det omgivende samfund.

Se mere om Toyotas miljøstrategi på www.toyota.eu eller kontakt din forhandler for mere information.

Design og udvikling 
Hver eneste detalje og 

komponent i vores biler 
analyseres for at sikre mindst 
mulig miljøpåvirkning i løbet 

af bilens livscyklus.  

Logistik 
Toyota implementerer altid den 

mest e  ektive og miljørigtige 
logistik og transportform. 

Forhandlernetværk 
Vi arbejder konstant på at 
forbedre miljøregnskabet i 

Toyotas forhandlernetværk. 

Kørsel og service 
Ved at køre din Toyota 

miljørigtigt og anvende originale 
dele kan du spare penge og 

reducere miljøpåvirkningen.

Bortskaff else og genbrug 
95 % af AYGO kan genbruges. 

Vores miljøpolitik betyder 
også, at vi tilbyder Toyota-ejere 

nye og innovative måder til at 
afl evere den udtjente bil tilbage 

til os som producent. 

TOYOTAS MILJØSTRATEGI

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores 

personbiler, er gennemgået og godkendt af 

TÜV Rheinland samt certifi ceret efter ISO 

14040/14044 standarderne.

   En livscyklusanalyse af den nye Toyota AYGO (motortype 

1KR-FE) sammenlignet med den foregående model viser 

en reduktion af skadelige udslip: 10 % mindre CO -udslip 

(kuldioxid), 3 % mindre NOx (kvælstofi lte), 2 % mindre PM 

(partikelsto  er) og 8 % mindre NMHC (kulbrinter ekskl. metan).

Toyota AYGO bygges efter 

højeste kvalitetsstandarder på 

Toyota-fabrikken i Tjekkiet. 
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Kvalitetsservice 
Din Toyota har kun brug for et sundheds- 

og sikkerhedstjek hvert 2. år eller hver 
30.000 km (afhængig af hvad der 

kommer først). Hertil kommer 
et rutinetjek hvert år eller for 

hver 15.000 km.

Lave vedligeholdelses-
omkostninger 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. 

Der er færre dele, som kræver service, 
og adgangsforholdene er optimerede, 

så arbejdstiden holdes nede. Hertil 
kommer konkurrencedygtige priser på 
reservedele, så udgifter til service og 

vedligehold minimeres. 

Originale dele 
For at fastholde den høje kvalitet i 
din Toyota anvendes kun originale 

Toyota-dele ved service og reparation. 
Ved trafi kskader er designet med til at 
reducere reparationsomkostningerne. 

Dyre dele er fx placeret med god afstand 
til de typiske skadesområder. På denne 
måde kan omfanget af kostbare skader 

begrænses, og beskadigede dele er lette 
at udskifte eller reparere.

Originalt ekstraudstyr 
Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet 

og fremstillet med samme høje kvalitet 
som vores biler. Du kan være sikker på 
perfekt pasform og integration, når du 

med originalt Toyota-ekstraudstyr giver 
komforten eller brugsværdien et ekstra 

løft. Originalt Toyota-ekstraudstyr er 
grundigt testet og sælges med 3 års 

garanti, når det købes sammen 
med bilen.

Betryggende garanti 
Med en kombination af høj produktkvalitet 
og professionel service kan Toyota tilbyde 

en af markedets bedste garantier. Den 
gælder 3 år/100.000 km, alt efter hvad 

der kommer først. Garantien dækker 
også omkostninger ved bugsering til 

nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen 
ikke kan køre på grund af materiale- 
eller fabrikationsfejl opstået under 

garantiperioden.

Lak- og overfl  aderustgaranti: Toyota-
garantien omfatter også 3 års lak- og 

overfl aderustningsgaranti uanset 
kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti: 12 års garanti 
mod gennemtæring (indefra og ud) 

grundet materiale- eller fabrikationsfejl 
uanset kilometertal.

Vejhjælp 
Som en ekstra tryghed følger der 

1 års Toyota Vejhjælp med i købet af din 
Toyota. Det er en vejhjælpsordning, som 
dækker i 40 europæiske lande. Toyota 
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte 
12. år, såfremt serviceeftersyn udføres 

på et autoriseret Toyota-værksted i 
Danmark. Se mere om alle fordelene 

på www.toyota.dk

Ekstra tryghed 
Tyverisikringen af din Toyota er 

konstrueret til at modstå de skrappe 
5-minutters indbrudstest. Startspærren 
opfylder de strengeste internationale og 

forsikringsmæssige krav.

Se mere om Toyotas tryghedsprogram på toyota.dk  Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA
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HVOR GÅR
TUREN HEN? 

De viste modeller er x-clusiv og x-play med Go-pakke. 
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DEN NYE TOYOTA AYGO 

JUST GO
www.toyota.dk

Scan QR-koden 
og fortsæt din 
oplevelse.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota-
forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne 
brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig 
ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2018 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure 
er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S. 
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