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Lapače nečistôt
Majú minimalizovať odlietavanie vody, 
blata a kamienkov priamo na karosériu. 
K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

Ochranné lišty dverí
Štýlová ochrana pred drobným poškodením 
bočných dverí. K dispozícii v čiernej farbe 
s možnosťou lakovania do farby karosérie.

Plastová rohož batožinového priestoru
Pružný plast s protišmykovým povrchom 
a vyvýšenými okrajmi spoľahlivo ochráni 
batožinový priestor pred špinou, pieskom 
a tekutinami.

BALÍK PROTECTION
Jazda s modelom AYGO zvyšuje radosť z moderného 
života. Balík Protection rozširuje možnosti 
praktického využitia vozidla tým, že mu poskytuje 
ďalšiu ochranu pred drobným poškodením 
a pomôže tak udržať vzhľad vozidla  
na vysokej úrovni po dlhý čas.



03

Hliníkové prahové lišty
Hliníkové listy sú elegantným 
detailom interiéru vozidla 
a zároveň chránia lak prahov 
dverí pred poškrabaním.

Vertikálna sieť 
do batožinového priestoru
Pevná tkaná čierna nylonová 
sieť s vreckami pre bezpečné 
uloženie menších predmetov 
v batožinovom priestore.

BALÍK  
INTERIÉR
Praktické i elegantné, 
také sú doplnky balíka 
Interiér, ktorý vám ešte 
viac spríjemní cestovanie 
vaším AYGOM.

BA
LÍ

KY

Príslušenstvo z balíkov je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií získate u autorizovaných predajcov Toyota.
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Systém AYGO x-navi je ideálny upgrade, ak je 
vaše vozidlo vybavené Toyota audiosystémom 
s obrazovkou a vy si k nemu môžete pridať 
navigáciu. Systém AYGO x-navi je chytrý v tom, 
že bol od samého začiatku vyvíjaný s ohľadom 
na potreby používateľa. Každé zobrazenie 
je vytvorené tak, aby sa ľahko ovládalo. 
Každá funkcia spĺňa nejakú potrebu.

Nech už sa na svojich cestách dostanete 
kamkoľvek, systém AYGO x-navi vás po nich 
prevedie bez problémov a poskytne vám navyše 
aj veľké množstvo informácií týkajúcich sa  
okolia cesty.

BALÍK X-NAVI
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Plné mapové pokrytie
Používateľsky prívetivá navigácia  
s plným mapovým pokrytím a displejom 
pre znázornenie rázcestí, križovatiek 
a jazdných pruhov.
Prehľadná navigácia
Hlasová navigácia pred každým 
odbočením s hlasovým prevodníkom textu 
využívajúcim súčasný audiosystém.
Celoeurópska
Navigácia pokrýva 33 európskych krajín. 
Umožňuje poskytovať informácie 
v 20 európskych jazykoch.
Aktuálne mapy
Mapová grafika obsahuje aj 3D efekt. 
Pri jazde v noci sa zmenia farby obrazovky 
tak, aby bol obraz prehľadnejší a sledovanie 
obrazovky pohodlnejšie.
Opis trasy
Namiesto zobrazenia mapy si na displeji 
môžete dať zobraziť zoznam všetkých 
odbočení a priamych úsekov na celej trase. 
Navigovanie v meste sa tak výrazne uľahčí.
Plánovanie trasy
Svoju trasu môžete naplánovať zadaním 
adresy, smerovacieho čísla, názvu mesta 
či priamo zemepisných súradníc.

Navigácia domov
Z ktoréhokoľvek miesta svojej cesty 
si môžete naplánovať najrýchlejšiu trasu 
domov dotykom na ikonku „home“.
Obľúbené miesta
Obľúbené miesta a pravidelné ciele 
môžete uložiť do pamäti a rýchlejšie ich 
potom použiť pri plánovaní trasy.
Zaujímavé miesta
Systém je schopný nájsť a upozorniť vás 
na zaujímavé miesta, ktoré sa nachádzajú 
pozdĺž vašej cesty.
Obmedzenie rýchlosti  
a varovanie pred radarmi
K bezpečnej jazde prispieva aj zobrazenie 
obmedzenia rýchlosti a výstraha pri jej 
prekročení. Varovný signál vás tiež 
upozorní na prítomnosť radaru 
(v krajinách, kde je to povolené).
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Jednoduché ovládanie systému umožňuje 
dotyková obrazovka s funkciou 
zoomovania a ťahania.

Toyota Connected

Poskytuje mobilnú konektivitu až pre 10 zariadení schopných WiFi príjmu 
súčasne vrátane Toyota Touch® 2 s navigáciou Go (High), telefóny, tablety 
a notebooky. Inštalácia s priamym prepojením na elektrosústavu vozidla 
zaistí stále a bezpečné napájanie.

–  Vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca príjem a minimalizujúca 
Dopplerov jav.

–  SIM karta nie je potrebná.
–  Bez technických problémov spojených s použitím chytrého telefónu 

pracujúceho ako Hotspot alebo s obmedzeniami spôsobenými 
poskytovateľom internetu.

–  Toyota poskytuje na systém svoju záruku.
–  Toyota Connected ponúka paket Try & Play, kde si môžete v rámci 

skúšobnej lehoty túto službu vyskúšať.
–  Webová stránka My Toyota ponúka majiteľom on-line navigačný panel 

na správu všetkých aspektov Toyota Connected.
–  Aplikácia My Toyota pre chytré telefóny ponúka služby, ako napríklad 

„Find My Car“ (Nájdi moje auto), „Battery Guard“ (Sledovanie batérie), 
„Send Destination to Car“ (Pošli cieľ do auta) a „Driving Analytics“ 
(Analýza riadenia).

*  Toyota Connected nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.  
Ponúkané služby sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť podľa požiadaviek trhu.  
Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.

M
U
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Čierne alebo strieborné voliteľné prvky
Obidve moderné a sofistikované zostavy 
príslušenstva zahŕňajú kryty spätných zrkadiel, 
obloženie A stĺpika, ozdobné prvky predného 
a zadného nárazníka. Úplný vzhľad dotvárajú 
štýlové hmlové svetlá, ozdobné bočné lišty 
a výrazné 15" zliatinové disky kolies. 

Strešný polep – čierny
Kryty spätných zrkadiel – čierne

Výmenný prvok A stĺpika – čierny
Ozdobné prvky predného a zadného  

nárazníka – čierne
Ozdobné bočné lišty – čierne

15" zliatinové disky kolies (10 lúčov) – strieborné
Veľké stredové kryty kolies – strieborné

Vymedzovacie krúžky – čierne
Hmlové svetlá

VYSTÚPTE Z DAVU 
ŠTÝLOVO
AYGO so siedmimi 
úžasnými odtieňmi 
karosérie dává dostatok 
priestoru pre vyjadrenie 
vašej osobnosti.
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Kryty spätných  
zrkadiel – strieborná Sparkle
Výmenný prvok A stĺpika – strieborná Sparkle
Ozdobné prvky predného a zadného  
nárazníka – strieborná Sparkle
Ozdobné bočné lišty – chróm
15" zliatinové disky kolies (10 lúčov) – čierne
Veľké stredové kryty kolies – čierne
Vymedzovacie krúžky – chróm
Hmlové svetlá

ŠT
ÝL
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Biele alebo červené voliteľné prvky
Obidve výrazné a neprehliadnuteľné zostavy 
príslušenstva zahŕňajú kryty spätných zrkadiel, 
obloženie A stĺpika, predné a zadné podbehy. 
Úplný vzhľad dotvárajú štýlové hmlové svetlá, 
ozdobné bočné lišty a výrazné 15" zliatinové 
disky kolies. 

Kryty spätných zrkadiel – biela Splash
Výmenný prvok A stĺpika – biela Splash

Ozdobné prvky predného a zadného  
nárazníka – biela Splash

Ozdobné bočné lišty – biela Splash
15" zliatinové disky kolies s brúseným 

povrchom (10 zdvojených lúčov)
Veľké stredové kryty kolies – biela Splash

Vymedzovacie krúžky – čierne
Hmlové svetlá
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ŠT
ÝL

Strešný polep – červený
Kryty spätných zrkadiel – červené
Výmenný prvok A stĺpika – červený
Ozdobné prvky predného  
a zadného nárazníka – červené
Ozdobné bočné lišty – červené
15" zliatinové disky kolies s brúseným  
povrchom (10 zdvojených lúčov)
Veľké stredové kryty kolies – čierne
Vymedzovacie krúžky – červené
Hmlové svetlá
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DISKY, KTORÉ 
ZANECHAJÚ  
DOJEM

14" oceľové disky kolies  
s ozdobnými krytmi (9 lúčov)

Štandardne pre stupeň  
výbavy x

15" oceľové disky kolies s ozdobnými 
krytmi (8 zdvojených lúčov)

Štandardne pre stupeň  
výbavy x-play

15" zliatinové disky kolies, čierne 
s brúseným povrchom (8 lúčov)

Na želanie pre stupeň  
výbavy x-play s paketom Style

15" zliatinové disky kolies, 
lesklo čierne (10 lúčov)
Štandardne pre stupeň  

výbavy x-cite

15" zliatinové disky kolies, čierne 
s brúseným povrchom (10 lúčov)

Štandardne pre stupeň  
výbavy x-treme

Od lesklých čiernych po brúsené, 
zanechajte na cestách dojem 
s neprehliadnuteľnými diskami 
kolies pre vaše AYGO.
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KO
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15" zliatinové disky  
kolies, čierne (10 lúčov)

15" zliatinové disky  
kolies, strieborné 

(5 zdvojených lúčov)

15" zliatinové  
disky kolies, čierne  

s brúseným povrchom 
(10 lúčov)

15" zliatinové disky 
kolies, matne čierne 

s brúseným povrchom 
(10 zdvojených lúčov)

15" zliatinové  
disky kolies,  
lesklo čierne  

(10 lúčov)

15" zliatinové  
disky kolies, čierne  

s brúseným povrchom  
(10 zdvojených lúčov)

15" zliatinové  
disky kolies, strieborné 

(10 lúčov)

15" zliatinové 
disky kolies, čierne 

(10 zdvojených lúčov)

* Prvky na želanie pre stupeň výbavy x-play.

Malé stredové kryty
1. Čierna Bold
2. Tmavo ružová Magenta
3. Biela Flash
4. Strieborná Sparkle
5. Sivá Electro
6. Červená Pop
7. Oranžová Twist
8. Modrá Cyan

Veľké stredové kryty
 1. Biela
 2.  Čierna
 3.  Matná čierna
 4.  Matná čierna 

s čiernym logom
 5. Strieborná

Vymedzovacie krúžky 
pre veľké stredové 
kryty
 6. Čierna Bold
 7. Modrá Cyan
 8. Sivá Electro
 9. Oranžová Twist
10. Strieborná Sparkle
11. Červená Pop
12. Biela Flash
13.  Tmavo ružová 

Magenta
14. Chróm

VY
BER

AJ
TE 

A K
OM

BIN
UJ

TE 
2*
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EXTERIÉR EX
TE

RI
ÉR

Ozdobné bočné lišty
Starostlivo tvarované 
lišty integrálne splývajú 
s bočnými líniami vozidla. 
Sú k dispozícii vo verzii: 

1. Čierna Bold 
2. Chróm 
3. Strieborná Sparkle 
4. Biela Flash 
5. Červená Pop

Lišta zadných výklopných dverí
Chrómovaný prvok zvýrazňujúci svieže, čisté línie 
presklených zadných dverí vášho hatchbacku.

Príklad zostavy
Ozdobné prvky predného a zadného nárazníka – biela Splash
Ozdobné bočné lišty – biela Splash
Chrómovaná lišta zadných výklopných dverí
15" zliatinové disky kolies (8 lúčov)– čierne s brúseným povrchom 
Malé stredové kryty kolies – čierne

2.

4.

1.

3.

5.
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Ochrana látkových poťahov ProTect*
Spoľahlivý, hoci neviditeľný ochranný povlak 
na textilné poťahy a koberce v interiéri vozidla.  
Je hypoalergénny a umožňuje zotrieť nečistoty 
z látky bez zanechania škvŕn.

Opravný lak 
K dispozícii v ceruzke alebo v spreji na miesta 
s poškodeným lakom menších rozmerov.

Ochrana zliatinových diskov kolies ProTect*
Ochranný nástrek na báze kremíka chráni povrch 
zliatinových diskov kolies pred zašpinením 
spôsobeným prachom z bŕzd, nečistotami  
z povrchu ciest a poveternostnými vplyvmi.

Opravný lak v ceruzke
Ďalší jednoduchý spôsob, ako odstrániť malé 
škrabance.

Ochrana povrchu vozidla ProTect*
Priehľadný mimoriadne odolný keramický povlak 
skvele chráni lak a bočné okná a pomáha zachovať 
ich pôvodný vzhľad.

Starostlivosť o vozidlo
Vysokokvalitné riešenie pre každú situáciu. 
Originálne produkty starostlivosti o vozidlo Toyota 
vám pomáhajú udržať svoje auto ako nové.

* Toyota ProTect vyžaduje odbornú aplikáciu vyškoleným personálom spoločnosti Toyota. V prípade záujmu o viac informácií sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu Toyota.

O
CH

RA
N

A
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Hliníkové prahové lišty 
a podlahové koberce
Pridajte interiéru svojho 
AYGA trochu viac elegancie 
a zároveň ho chráňte – 
predstavujeme štýlové 
prahové lišty, textilné 
koberce či podlahové 
rohože.

Hliníkové prahové 
lišty Sporty a textilné 
podlahové koberce 
s červenou farbou obšitia

Hliníkové prahové 
lišty Elegant a gumené 
podlahové rohože

Gumené podlahové rohože
Mimoriadne pevné rohože 
schopné ochrániť interiér 
pred znečistením blatom, 
špinou či pieskom.  
Rohož pre miesto vodiča 
je vybavená fixáciou, ktorá 
ju udrží v správnej polohe.

STVORENÉ PRE 
JAZDU V MESTE
Či už plánujete po meste prepravovať pár vecí, 
alebo len chcete trochu zvýšiť ochranu svojho 
AYGA, naše originálne príslušenstvo Toyota 
bolo navrhnuté pre každodennú jazdu.

Plastová rohož  
batožinového priestoru
Pružný plast s protišmykovým 
povrchom a vyvýšenými okrajmi 
spoľahlivo ochráni batožinový 
priestor pred špinou, pieskom 
a tekutinami.

Skladací úložný box
Chytrý dizajn umožňuje poskladať ho naplocho,  
keď ho nepoužívate. V rozloženom stave poskytuje 
úložný priestor až pre 10 kg cestovných potrieb.
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Štandardné textilné podlahové koberce
Odolné textilné koberce v elegantnej 
antracitovej farbe. Koberec pre miesto 
vodiča je vybavený fixáciou, ktorá ho udrží 
v správnej polohe.

Ochranné lišty dverí
Štýlová ochrana pred drobným 
poškodením bočných dverí. K dispozícii 
v čiernej farbe s možnosťou lakovania 
do farby karosérie.

Textilné podlahové koberce
Textilné koberce 
v antracitovej farbe 
s voliteľnou farbou obšitia. 
Koberec pre miesto vodiča 
je vybavený fixáciou, ktorá 
ho udrží v správnej polohe.

1. Červená 
2. Biela 
3. Antracitová 
4. Strieborná 
5. Oranžová 
6. Azúrová

O
CH

RA
N

A

1. 2.
3.

4.

5.

6.
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PRE POHODLNÉ 
CESTOVANIE
Príslušenstvo zvyšuje celkovú 
flexibilitu a pohodlie pri používaní 
vášho AYGA. Vyberte si také detaily, 
ktoré môžu spôsobiť veľké rozdiely 
v pocite radosti, aký budete pri 
jazde prežívať.

Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Pevná tkaná čierna nylonová sieť s vreckami 

pre bezpečné uloženie menších predmetov 
v batožinovom priestore.
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Popolník/úložná nádobka
Zapadá presne do priestoru držiaka 
nápojov v stredovej konzole. Môžete 
ho používať ako popolník alebo ďalší 
úložný priestor. Zatváracie viečko 
s pružinou je ideálne na obidva účely.

Lapače nečistôt
Účelný tvar zásteriek bráni 

odlietavaniu vody, blata a kamienkov 
priamo na karosériu. K dispozícii pre 

predné aj zadné kolesá.

TR
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BEZPEČNOSŤ Každý z nás má rád pocit bezpečia. Príslušenstvo Toyota pre vozidlo AYGO reaguje  
na túto potrebu a ponúka prvky, ktoré vám uľahčia život a zvýšia bezpečnosť a pohodlie.

Hmlové svetlá
Umiestnením hmlových svetiel Toyota do 
svojho AYGA zlepšíte osvetlenie cesty pred 
vozidlom, čo oceníte najmä pri jazde v zlom 
počasí a pri zníženej viditeľnosti.

Parkovacie senzory
Dokonca aj v prípade takého vozidla, akým je 
AYGO, s ktorým sa parkuje ľahko aj v úzkom 
priestore, človek ocení pohodlie a ochranu 
vozidla pred poškodením, ktoré mu prinášajú 
parkovacie senzory Toyota. Vozidlo je vybavené 
ultrazvukovými senzormi umiestnenými 
v zadnom nárazníku a vnútornou zvukovou 
signalizáciou, ktorej tón zvyšuje hlasitosť, keď sa 
vozidlo približuje k pevnej prekážke. V prípade 
potreby je možné zvukový signál vypnúť.

Zabezpečenie vozidla
Zabezpečovací systém vozidla Toyota poskytuje 
mimoriadnu úroveň ochrany zaparkovaného 
vozidla. Obsahuje výkonný alarm, ktorý dopĺňa 
štandardne dodávaný imobilizér. Voliteľne je 
k dispozícii aj snímač naklonenia ako ochrana 
pred pokusom o krádež kolies alebo odtiahnutie 
vozidla.
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Autosedačka  
BabySafe Plus
Pre deti od narodenia 
do veku približne 
9 mesiacov (hmotnosť 
do 13 kg). Je vybavená 
plátennou strieškou ako 
ochranou pred slnkom 
a vetrom.

Autosedačka  
Duo Plus ISOfix
Určená pre deti vo veku 
od 9 mesiacov do 4 rokov 
(hmotnosť 9 až 18 kg). 
Upevnenie ISOfix a horné 
zaväzovanie zaručujú 
stabilnú polohu, kým 
bočné čalúnené opierky 
zvyšujú ochranu pred 
nárazmi zboku.

Autosedačka Kid
Pre deti vo veku 
od 4 do 12 rokov 
(hmotnosť približne 
od 15 do  36 kg). Sedačka 
a nastaviteľná opierka 
hlavy umožňujú starším 
deťom väčšiu voľnosť 
pohybu. K dispozícii 
tak pre prichytenie 
bezpečnostným pásom, 
ako aj systémom ISOfix.

Lekárnička  
a výstražný trojuholník
Povinná výbava pre 
nepredvídateľné situácie, 
ktoré vás môžu stretnúť 
za ďalšou zákrutou 
( jednotlivé prvky sa 
predávajú zvlášť).

Oceľové disky kolies
Špeciálne pre použitie so 
zimnými pneumatikami. 
Pri zmene počasia môžete 
jednoducho vymeniť letné 
zliatinové disky kolies 
za zimné oceľové a vyhnúť 
sa tak zbytočne drahému 
prezúvaniu pneumatík.

Reflexná vesta
Vidieť a byť videný – 
základné pravidlo 
osobnej bezpečnosti.

BE
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NOVÁ TOYOTA AYGO

JUST GO
www.toyota.sk

Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky/100 000 km podľa toho, čo nastane skôr, ak sa v samotnom záručnom liste neuvádza dlhšia záruka.  
Uvedené platí v prípade inštalácie na nové vozidlo pri jeho zakúpení. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek detail v špecifikáciách príslušenstva bez 
predchádzajúceho oznámenia. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Toyota. 
Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a podrobné špecifikácie sa môžu líšiť od špecifikácií vozidiel a príslušenstva ponúkaných v SR.  
Viac informácií nájdete na stránkach www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota.


