


TOYOTA AYGO MERE SJOV I GADEN
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FRÆK 
STYLING

FORM DIT 
EGET DESIGN

RAP OG 
RUMMELIG

SJOV AT KØRE 
UDEN STORE 
REGNINGER

Væk din brochure til live!

Med Toyota Explore kan du 

opleve AYGO på en helt ny måde.

Download Toyota Explore app’en 

til din smartphone eller tablet 

fra App Store eller Google Play.

Start app’en og scan siden, 

når du ser symbolet (til højre) 

i brochuren.

Oplev AYGO i alle detaljer.
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Med AYGOs friske, livlige design kan du nu virkelig skille dig ud. 
Vi har udviklet et nyt, frækt front-x, dramatiske, og så alligevel 
legende linjer, og et dristigt bølgende tag for at give dig fem 
forskellige personligheder at vælge ud fra.

MANGE BILER LIGNER HINANDEN, 
MEN AYGO ER IKKE EN AF DEM 
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x   simpelthen sjov

x-play   vær kreativ

Hvilken en passer dig?

Bilen er vist med ekstraudstyr.
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SCAN DENNE SIDE.
Se et udvalg af AYGO 
interiør. Vejledning 
fi ndes på side 4.
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DER ER SJOVT HERINDE!
Med dens futuristiske cylinderformede instrumentbræt, adskillige 

avancerede features som x-touch skal tilkøbes som ekstraudstyr 

og et udvalg af kontrastfyldte farver, hvis du skulle ønske det, 

er AYGOs interiør som intet andet, du nogensinde har set 

på gaderne før. Det er sjovt, brugbart og stilfuldt, 24/7.
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100 % rigtig AYGO. Ganske enkelt alt det 
du behøver: frisk, sjov, dristigt design 

og fremragende detaljer.

Særligt standardudstyr
 —  Stålfælg 14" med hjulkapsler, 9-eget

 — Projektør forlygter
 — LED-kørelys, for

 — Fjernbetjent centrallås 
 —  Elektriske ruder, for

 — Multi-informationsdisplay 
 — USB- og AUX-indgang 

 — Sorte sidespejle og dørgreb
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Sort kulstoff ront-x i 
markant design

Sorte sidespejle Audio-system med USB og 
aux-in forbindelser

Slidstærke 14" stålfælge 
ideelle til bykørsel

Standard komfortsæde 
i mørkegrå 
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x-play
Skab dit eget design med x-play! Vores fi re 

stylingpakker lader dig udtrykke din personlighed 

med AYGO både inde og ude. OUTstand og INtense 

for maksimal eff ekt og kontrast, eller OUTglow og 

INspire for mere dæmpede kombinationer.

1. Vælg din AYGOs karosserifarve.

2. Find din kontrastfarve.

3. Vælg din stylingpakke.

4. Afslut med de alufælge, der passer 
dig – som prikken over i’et. 

Det er nemt at designe din egen AYGO.
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SCAN DENNE SIDE.
Se hvordan en AYGO 
kan styles. Vejledning 
fi ndes på side 4.
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x-play

Din AYGO: Gør den personlig, 

eksperimentér, og udtryk dig selv – 

det kan være sjovt at køre, prøv selv!

¹ Ingen fartbegrænser ved valg af MMT gear.

² Læs mere om Toyota Safety Sense på side 27.

Særligt standardudstyr (udover x-niveau)
 —  Stålfælg 15" med hjulkapsler, 6-eget

 — Indfarvede sidespejle og dørgreb
 — Sorte sidestolper

 — Højdejusterbart førersæde
 — Elsidespejle med varme

 — Læderrat med betjeningsknapper 
til audio og mobiltelefon
 — Lædergearknop
 — Elektronisk fartbegrænser, ratbetjent¹

 — Aircondition, manuel 

Optioner
Plus-pakke: 

 — 15'' alufælge (5-dobbelteger)
 — 7'' touch-farveskærm

 — Bakkamera
x-shift:

 — Automatgear
Toyota Safety Sense²: 

 — Pre-Collision System
 — Lane Departure Alert
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LED-kørelysPremium højglans
Piano Black front-x

Bluetooth® x-touch 
multimediesystem med 
USB og aux-in forbindelser 
som option

15" stålfælge som 
standard – alufælge 
som option

Mørkegråt sædestof 
med lysegrå og 
hvid kontrast

Den viste model er x-play med x-touch.
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x-play

Vælg styling på dit tag i samme farve OUTstand stylingpakken 

ses på front-x …

… og på siden

OUTstand 

eksteriørpakke 

 Optioner
 — Front X

 — A-stolpebeklædning
 — Bagkofanger plade
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x-play

Forstærk AYGOs detaljer 
med denne kofanger

… og på interiøret med et valgfrit stænk 
af rød x-play

Fortsæt Red Pop-temaet på taget …

OUTglow 

eksteriørpakke 

 Optioner
 — Kofangerstreamer for og bag

 — Sideslister nederst på døre 
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x-play

Tilpas selv med muligheden for 

centerkonsol og instrumentbræt 

valgfri farve som kontrast

INspire interiørpakke 
Optioner

 — Afdækning ved gearstang 
 — Luftdysering

Den viste model er vist med x-touch multimediesystem.

x-play
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x-play

Valgfri luftdyser i fl ere farver
 

INtense interiørpakke
Særligt standardudstyr

 — Instrument-beklædning 
 — Centerkonsol i bilens farve

Optioner
 — Luftdysering farvevalg
 — Afdækning ved gearstang
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HOLD KONTAKTEN
Vælg dine sange, læg din rute og vær i kontakt 

med venner via AYGO x-touch.

Musik er vigtigt på farten. 

Skift sange, søg via kunstner 

eller album, og indstil lyden, 

som du foretrækker det. Det 

er alt sammen nemt med 

det store x-touch display.

Avanceret display audio
Har du først forbundet din 

smartphone med x-touch, 

kan du tilgå i din kontaktliste, 

foretage håndfri opkald og 

bruge apps. MirrorLink™ 

lader din smartphones 

mediefunktioner dukke 

op på x-touch skærmen.

Kommunikation gjort enkel
AYGOs x-navi satellit 

navigation i fuld farve 

har en stor, klar skærm, 

der gør det så meget 

nemmere at fi nde vej i byen. 

Trafi krapporteringer holder 

dig informeret og giver 

automatisk ny rute, når 

det er nødvendigt.

Fuldendt navigation¹
Med bakkamera er det 

gjort endnu nemmere 

at parkere AYGO. Det 

kommer automatisk op på 

x-touchskærmen, når du 

vælger bakgear, og giver 

dig et klart overblik over 

området bag dig.

¹  Navigation skal tilkøbes 

som ekstraudstyr. 

²  Bakkamera er 

standard på AYGO 

sammen med x-touch.

Bakkamera² display
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KOMMUNIKATION

NAVIGATION

INTERFACE

UNDERHOLDNING
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DET ER SJOVT OG 
KOMFORTABELT I 
VORES INTELLIGENTE, 
KOMPAKTE BIL
Med komfortabelt plads til fi re og en kompakt og 

adræt facon er AYGO ideel til at udforske byen med.

Vores ingeniører har tryllet, for nok er AYGO kompakt 
udvendig, men dens intelligente design betyder, at den 
er overraskende rummelig indvendig – med plads til 
fi re og rigeligt bagage.

AYGOs nye aff jedring giver en komfortabel kørsel og 
takket være en drejeradius på kun 4,8 meter, er ingen 
vej for smal, og intet sving for skarpt. Faktisk gør 
AYGOs kvikke respons enhver køretur sjov.
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ENHVER VEJ ER SJOV AT KØRE
En eff ektiv motor sparer dig ikke bare penge. Den betyder 
også, at AYGO giver dig køreglæde hvor som helst.

Vores ingeniører sendte den eff ektive tre-cylinders motor til 

styrketræning, forstærkede motorens indsug og reducerede 

den indre friktion. Så AYGO er nu endnu mere vaks og sjov 

at køre, mens lav CO betyder lavere afgifter, og reduceret 

brændstoff orbrug sparer dig endnu fl ere penge.

AYGOs 69 hk er rigeligt til, at denne lette bil kan suse 

gennem bytrafi kken eller cruise på motorvejen. Tag 

kontrollen enten med fem skarpe, manuelle gear, eller en 

valgfri x-shift MultiMode automatgearkasse med ekstra 

førerkontrol via paddleshift-gearskiftet på rattet.

¹ Kombineret kørsel.

26,3 23,888 9769 69

5-gears manuel gearkasse MultiMode gearkasse
Brændstof-

forbrug¹

km/l

Brændstof-

forbrug¹

km/lg/km

CO¹ CO¹

g/kmhk

Ydelse Energiklasse Ydelse Energiklasse

hk
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0
SJOV
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ABS-systemet forhindrer, at 
hjulene blokere, ved løbende 
at afstemme bremsekraften med 
vejgrebet. EBD-systemet supplerer 
ABS-systemet ved at fordele 
bremsekraften på de enkelte 
hjul, så stabiliteten opretholdes 
ved kraftige opbremsninger. 
Kombinationen af ABS og EBD 
gør det muligt at styre og 
bremse samtidig.

ABS-bremser med EBD

AYGO er pakket med op til seks airbags. Der er SRS 
airbags til både fører og passager, sideairbags til 
forsæderne, og SRS gardinairbags til både for- 
og bagsædepassagerer.

Supplementary Restraint System (SRS)-airbagsystem
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AYGO er udstyret med den nyeste sikkerhedsteknologi, 

inklusiv detaljer vi har integreret fra vores større biler. 

Nogle hjælper dig med at undgå en ulykke, og andre 

beskytter dig, når du ikke kan undgå en. Alle sørger 

de for, at du er så sikret, som du kan være.

SIKKER LEG...

VSC aktiverer automatisk 

hver enkelt bremse efter 

behov og kontrollerer 

motorens kraft for at hjælpe 

med at fastholde stabilitet 

og forhindre udskridning 

ved skarpe sving eller 

sving på glatte overfl ader. 

Vehicle Stability Control 

(VSC)

Bilens ABS-sensorer ved 

hvert hjul er forbundet 

med en advarselslampe 

i instrumentpanelet. 

Advarselslampen lyser op, 

hvis dæktrykket er for lavt, 

og TPWS er således med 

til at sikre bedre vejgreb 

samt mindre dækslid og 

brændstoff orbrug.

Tyre Pressure Warning 

System (TPWS)

Pre-Collision System 

benytter radar og kamera 

til at scanne for biler 

og genstande på vejen 

foran dig. Hvis systemet 

registrerer en potentiel 

kollision, advares føreren 

med lydsignal og advarsels-

lampe. Ved overhængende 

risiko aktiveres bremserne 

for at undgå eller afbøde 

evt. kollision. 

Kameraer øverst i 

forruden overvåger 

vognbanestriberne under 

kørslen. Lane Departure 

Alert advarer med lydsignal 

og advarselslampe, hvis 

bilen begynder at forlade sin 

bane, og blinklyset ikke er 

aktiveret. Derved motiveres 

føreren til at korrigere 

bilens retning.

Pre-Collision System Lane Departure Alert

Toyota Safety Sense

 ¹  Toyota Safety Sense-pakken indeholder: Pre-Collision System 

og Lane Departure Alert – Pakken kan tilkøbes til alle varianter.
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1. Sidelister nederst på døre
Formede til at fremhæve bilens konturer. Leveres 
i forskellige farver.

2. Kromringe til tågelygter
Stilede kromringe til bilens forreste tågelygter.

3. Front-x kromliste
Specialformet for at fremhæve AYGO’ens 
karakteristiske front-x.

4. Kromliste på bagklap
Et elegant strejf af krom til din bils bagklap.

DIT PERSONLIGE TWIST
Originalt Toyota-tilbehør gør endnu mere ud af din AYGO 

oplevelse. Valg af tilbehør, funktionalitet og innovation 

gør det muligt at afspejle livet og måden du vil leve på.

1.

2.

3.

4.
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5. & 6. Tagfolie inkl. staff eringer
Et spændende udvalg af tagfolier inkl. 
staff eringer giver din bil et unikt udseende 
og sin helt egen personlighed. Vælg mellem 
temaerne Hexagon, Graphite, Black Stripe, 
White Stripe, Carbon, Shield eller Bloom.

7. Aluminium trinlister
Vælg mellem Elegant eller Sport design. 
Funktionel beskyttelse mod ridser 
og skrammer.

6.

5. 7.
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1. Baggagerumsbakke
Hård plast med skridsikker overfl ade og 
forhøjede kanter, der beskytter mod snavs.

2. Gummimåtter
Beskytter gulvtæppet mod snavs, 
mudder og væsker.

3. Stofmåtter
Vælg mellem nålefi lt-stoftyper og velourmåtter
i eksklusiv kvalitet med fl ere forskellige farver
på kantsyninger.

4.  Parkeringshjælp
Gør parkeringen lettere. Sensorer på bagkofangeren 
sender en lyd til førerkabinen, der tiltager jo tættere 
din bil nærmer sig en forhindring.

5. Barnesæder
Toyota-udvalget af barnesæder indeholder 
specieludviklede muligheder for de enkelte 
aldersgrupper. Hvert design kombinerer 
sikkerhed med komfort.

6. Toyota ProTect¹
Toyota ProTect bevarer bilens oprindelige glans 
og yder suveræn beskyttelse af bilens overfl ader.

Besøg toyota.dk eller hent en brochure hos din 

nærmeste Toyota-forhandler for yderligere 

detaljer og det fulde sortiment.

DIT PERSONLIGE TWIST

2.

3.

1. 4.

5.

6.

7.
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 ¹  Kontakt din lokale Toyota-forhandler

for yderligere information.

7. Tyverialarm
Et kraftigt alarmsystem med mulighed for sensorer, 
der advarer mod hjultyveri.

8. Sidebeskyttelseslister
Ekstra beskyttelse mod mindre skader. Fås i sort eller 
forlakeret, så de kan males i bilens farve.

9. Bagagenet
Stærkt fl ettet sort nylonnet med 
lommer til sikker opbevaring af 
mindre genstande.

10. Cykelholder Easy-click
 En sikker måde at transportere 

en eller to cykler på. Lygter og 
nummerpladeholder er inkluderet.

8. 9. 10.
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Vælg den livlige Cyan Splash 

eller den dæmpede Midnight 

Black, eller fornøj dig med 

vores brede farvepalet.

LAD FARVERNE 
TALE FOR DIG
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 Metallak. Bilerne på denne side er vist med ekstraudstyr.8W9 Cyan Splash (Findes ikke til x)8R7 Dark Blue Twinkle (Findes ikke til x)

1E7 Silver Sparkle 3P0 Red Pop211 Midnight Black (Findes ikke til x)

1E0 Electro Grey068 White Flash
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Har du nogensinde undret dig over, 
hvorfor fælge skal være sølvfarvede? 
Vælg nye farver, lakeringer, hjulkapsler og 
ringe. Mix og match dig til mere sjov gaden.

FÆLGE ER MERE 
END BARE RUNDE

15" alufælge (5-dobbelteger)

15" alufælge (5-eger)

15" alufælge (5-eger)

1. Skinnende sorte

2. Hvide med poleret kant

3. Sorte med poleret kant

4. Matsorte med poleret kant

5. Sølv

6. Hvide

Kombiner15" 5-eger alufælge 

med store hjulkapsler og 

farverige navkapsler. Eller 

5-dobbelteger og 10-eger 

alufælge med små hjulkapsler.

Mix og match Store navkapselringe

18. Sort

19. Matsort

20. Matsort med sort logo

21. Sølv

22. Hvid

Store navkapsler

9. Piano Black

10. Krom

11. Mørkeblå

12. Mørkegrå

13. Sølv

14. Rød

15. Hvid

16. Cyan Splash

17. Orange Twist

15" stålfælge
Standard til x-play

14" stålfælge 
Standard til x

7. Sølv med poleret kant

8. Sorte med poleret kant

23. 24. 25. 

26. 27. 28. 
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35. Piano Black
37. Mørkeblå
39. Mørkegrå

Små navkapsler

29. Sorte
30. Sorte med poleret kant
31. Matsorte med poleret kant
32. Hvide med poleret kant
33. Sølv
34. Hvide

15" alufælge (10-eger)

23. Sorte
24. Sorte med poleret kant
25. Matsorte med poleret kant
26. Hvide med poleret kant
27. Sølv
28. Hvide

15" alufælge (5-dobbelteger)

15" alufælge (10-eger)

36. Sølv
38. Rød
40. Hvid

15" alufælge (5-eger) 15" alufælge 
(5-eger)

Standard på x-clusiv

29. 30. 31. 

35. 

37. 

39. 

36. 

38. 

40. 

32. 33. 34. 

7. 

9. 10. 11. 18. 

19. 

21. 

20. 

22. 

14. 

17. 

13. 

16. 

12. 

15. 
8. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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Er du ude efter noget lyst og 

funky, eller nogle raffi  nerede 

mørkere tekstiler.

 
SÆDEINDTRÆK
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Stofi ndtræk
Standard til x

Stofi ndtræk
Standard til x-play
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ORDBOG 
Mere information om teknologi og udstyr i AYGO.

Ved bremsenødsituationer blinker EBS køretøjets 
bremselys igen og igen for at advare bagvedkørende 
trafi k.

EBS (Emergency Brake-light Signal) 

I stedet for en traditionel nøgle har Smart Entry & Start 
Systemet en sender, som gør, at du kan låse dørene 
op ved at trække i håndtaget og låse dem igen ved at 
trykke på en knap. Vil du starte eller stoppe motoren, 
så trykker du bare på Start/Stop-knappen. Du skal bare 
have Smart Entry nøglen i din lomme eller håndtaske.

Smart Entry & Start System
Bak mere sikkert ved at bruge et bakkamera. Det klare 
farvebillede, der bliver vist på skærmen, hjælper dig 
med at se skjulte forhindringer og parkere nemt.

Bakkamera

Skumringssensoren overvåger lysniveauer og tænder 
automatisk for forlygterne, når lysniveauet er for lavt.

Skumringssensor
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HAC sikrer en behagelig og sikker igangsætning på 
stejle skråninger. Systemet bremser automatisk alle 
hjul i cirka to sekunder, så bilen ikke ruller tilbage, når 
bremsepedalen slippes. Det aktiveres ved et fast tryk 
på bremsepedalen før start og er i funktion, så længe 
bilen står i fremadgående gear.

HAC (Hill-start Assist Control)

TPWS omfatter en dæktrykssensor i hvert hjul, der er 
forbundet med en advarselslampe i instrumentpanelet. 
Advarselslampen lyser op, hvis dæktrykket er for lavt, 
og TPWS er således med til at sikre bedre vejgreb samt 
mindre dækslid og brændstoff orbrug.

TPWS (Tyre Pressure Warning System)
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ORDBOG 
Mere information om teknologi og udstyr i AYGO.

Der er integrerede selestrammere og kraftbegrænsere 
i de forreste 3-punkts sikkerhedsseler, designet så 
du undgår skader i brystregionen i tilfælde af ulykke 
eller lignende.

Selestrammere og kraftbegrænsere

Sæderne har særlige forankringspunkter, inklusiv en 
toptøjring, som forhindrer, at sæderne tipper forover. 
Det giver en sikker og nem måde at sikre børnesæder 
med ISOFIX korrekt (tilgængelig hos din Toyota-
forhandler).

ISOFIX sædemontering

1.0 l VVT-i

En sikkerhedssele-advarselslampe og -lyd dækker både 
for- og bagsæderne.

Reminder til sikkerhedsseler 

En eff ektiv og kompakt 1.0 liters letvægts benzinmotor. 
Den 3-cylindrede konstruktion sikrer høj ydelse 
kombineret med lavt brændstoff orbrug og CO-udslip.
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Multimode er en manuel gearkasse, der inkorporerer 
fordelene ved en automatisk gearkasse. Den 6-trins 
Multimode-gearkasse er uden koblingspedal og 
kan køres med al den komfort, der normalt hører til 
automatgear, ligesom brændstoføkonomien optimeres 
af den avancerede teknologi.

Multimode

Toyota Safety Sense er en nyudviklet kombination af to 
aktive sikkerhedsteknologier: Pre-Collision System og 
Lane Departure Alert. Målet er at reducere risikoen for 
at blive involveret i en trafi kulykke og øge den generelle 
sikkerhed for alle trafi kanter.

Toyota Safety Sense

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 27.
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Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet 
og fremstillet med den samme høje 
kvalitet, som kendetegner vores biler. 
Du kan være sikker på perfekt pasform 
og integration, når du med originalt 
Toyota-ekstraudstyr giver komforten 
eller brugsværdien et ekstra løft. Det 
omfattende program giver dig også 
mange muligheder for at sætte personligt 
præg på din Toyota. Originalt Toyota-
ekstraudstyr er testet efter de samme 
skrappe retningslinjer som vores biler, 
og du kan derfor have fuld tillid til 
udstyrets pålidelighed og holdbarhed. 
Originalt Toyota-ekstraudstyr sælges 
med tre års garanti, når det købes 
sammen med bilen¹.

Originalt

Toyota-ekstraudstyr

AYGO er designet, så udgifterne 
til reparationer minimeres. Der er 
energiabsorberende elementer i 
kofangerne, og dele, der er dyre at 
udskifte, er placeret væk fra de typiske 
skadesområder. Endvidere er de mest 
udsatte pladedele boltet og ikke svejset 
på. På denne måde kan omfanget 
af kostbare skader begrænses, og 
eventuelt beskadigede dele er lette 
at udskifte eller reparere.

Toyota lave 

reparationsomkostninger

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere dine 
vedligeholdelsesomkostninger. Der er 
færre dele, som kræver service, og de 
dele, der nødvendigvis skal udskiftes 
eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimerede, 
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette 
– kombineret med konkurrencedygtige 
priser på reservedele – minimerer dine 
udgifter til service og vedligehold.

Toyota lave 

vedligeholdelsesomkostninger

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det 
betryggende serviceprogram, der gør 
tilværelsen som AYGO-ejer så let som 
muligt. AYGO har kun brug for et stort 
sundheds- og sikkerhedstjek hvert andet 
år eller for hver 30.000 km (alt efter hvad 
der kommer først). Herudover skal den 
have et sundhedstjek, der inkluderer olie 
og skift af oliefi lter hvert år eller for hver 
15.000 km.

Toyota

Kvalitetsservice

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA
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Som en ekstra tryghed følger der ét års 
Toyota Vejhjælp med i købet af din AYGO. 
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 toyota.dk

 ¹  Kontakt din Toyota-forhandler 

for nærmere information.

Toyota Vejhjælp

Takket være en kombination af høj 
produktkvalitet og professionel service 
kan Toyota tilbyde en af markedets bedste 
garantier. Den gælder tre 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 tre års lak- og 
overfl aderustningsgaranti uanset 
kilometertal.

Gennemtæringsgaranti. 12 års garanti 
mod gennemtæring (indefra og ud) 
grundet materiale- eller fabrikationsfejl 
uanset kilometertal.

Toyota-garanti

Tyverisikringen af din AYGO er 
konstrueret til at modstå de skrappe fem-
minutters indbrudstest. Startspærren 
opfylder de strengeste internationale 
og forsikringsmæssige krav.

Toyota Ekstra tryghed
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Hver eneste detalje og komponent i vores biler analyseres 
nøje for at sikre den mindst mulige miljøpåvirkning i løbet 
af bilens livscyklus. Den fokuserede tilgang har ført til en 
række innovative produktfornyelser, der alle reducerer 
miljøpåvirkningen. I forhold til den tidligere AYGO-model 
har den nye AYGO reduceret den samlede miljøpåvirkning 
i løbet af sin livscyklus med følgende procenter: 8 % 
mindre CO og 8 % mindre NMHC (kulbrinter ekskl. 
metan). Vores fabrik i Tjekkiet bruger 70 % mindre 
energi, end gennemsnittet i branchen¹, til at 
producere hver AYGO.

 ¹ Kilde: ACEA 2013.

95 % af AYGO kan genbruges. 100 % af bilens materialer 
er kodet efter art og type, ligesom fi re typer tungmetaller 
helt er fjernet fra produktionen (i overensstemmelse
med 2000/53/EC). Vores miljøpolitik betyder også,
at vi tilbyder Toyota-ejere nye og innovative måder at 
afl evere den udtjente bil tilbage til os som producent.
For yderligere information klik ind på toyota.dk eller 
kontakt din Toyota-forhandler.

BORTSKAFFELSE AF BILER

1

5

TOYOTA TAGER HÅND OM MILJØET 
GENNEM HELE BILENS LIVSCYKLUS

DESIGN OG UDVIKLING
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01. Fjern overfl ødig vægt og unødvendig taglast.

02. Planlæg ruten og undgå omveje.

03. Undgå korte køreture.

04. Tjek dæktrykket jævnligt.

05. Overhold serviceeftersyn iht. instruktionsbogen.

06. Skift hurtigt op til højere gear.

07.  Brug kun elektrisk udstyr, når det er nødvendigt
(fx aircondition).

08. Følg og forudse trafi kstrømmen.

09. Hold ruderne lukkede.

10.  Sluk motoren, hvis du holder stille i mere end 
60 sekunder.

Toyota Motor Europe har udviklet et forhandlerprogram 
for at minimere udslip og miljøbelastning. Målet er 
at nedbringe energi- og vandforbrug samt reducere 
aff aldsmængden. Programmet dækker bredt og omfatter 
fx genbrug af regnvand, etablering af vedvarende 
energikilder samt energitjek for at identifi cere 
potentielle miljøforbedringer.

Vi søger altid at implementere den mest 
energieff ektive og miljøansvarlige logistik.
Når valget står mellem en række transportformer, 
vil vi altid vælge den mindst miljøbelastende.

2

3

4

TRANSPORT AF BILER OG DELE

KØR MED OMTANKE

SALG OG SERVICE AF DIN BIL

45



DETTE ER KUN BEGYNDELSEN. 
BYG DIN AYGO ONLINE!
Besøg vores onlineværktøj, så du kan lære mere om AYGOs 
spændende features og fordele, og hyg dig med at bygge 
din egen bil – præcis som du synes, den skal være.

SCAN DENNE SIDE.
Design din egen AYGO. 
Vejledning fi ndes 
på side 4.
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Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.
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toyota.dk/aygo

Scan denne 
QR-kode og læs 
mere om AYGO.

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. ©2017 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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