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PRIPRAVENÉ 
OČARIŤ

Agilné a pripravené vyraziť. 
Nový výrazný vzhľad, pútavý 

dizajn prednej časti vozidla a výber 
úžasných farebných odtieňov: 

s Toyotou AYGO môžete vyjadriť 
svoju osobnosť skutočne naplno.
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Jasné, smelé a markantné: AYGO vpredu 
žiari svojimi LED svetlami denného 

svietenia. Charakteristické LED 
svetlá na zadnej časti rozhodne v noci 

neuniknú žiadnej pozornosti.

Štýlové ozdobné disky kolies AYGA alebo 
zliatinové disky kolies s brúsenými 
povrchmi zhmotňujú najnovšie módne 
trendy v obuvi do mesta. A pomyselnou 
čerešničkou na torte je čierna strecha1 Bold, 
kontrastujúca s odtieňom karosérie AYGA.

DETAILY, 
KTORÉ 
ŽIARIA

1 Dostupná len pre vybrané stupne výbav.
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PRESKÚMAJTE 
NOVÝ BULVÁR

PRIEMER OTÁČANIA LEN 10,2 M

8



Život je oveľa zábavnejší, keď vyrazíte len tak 
podľa momentálnej nálady. Kompaktné, prívetivé, 
tiché, avšak agilné: AYGO hladko prechádza 
úzkymi uličkami, mestskými triedami plných ľudí 
i preplnenými parkoviskami. Nechajte sa viesť len 
vlastnými inštinktmi.
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Kompaktné a ovládajúce miestne pomery: 
AYGO disponuje všetkými prísadami pre 

vašu bezpečnosť. Vybavené predkolíznym 
bezpečnostným systémom a systémom 
pre stráženie jazdných pruhov1 – AYGO 

je pripravené na každú neočakávanú udalosť. 1 Súčasť paketu Cool & Safe pre vybrané stupne výbav.

V ÚSTRETY VŠETKÉMU 
NEOČAKÁVANÉMU
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1. Predkolízny 
bezpečnostný systém
Pokiaľ systém vyhodnotí 
riziko nehody, vodič 
je upozornený (akusticky 
i opticky) a súčasne 
sa aktivuje brzdový asistent. 
Pokiaľ vodič nereaguje 
včas, systém začne 
automaticky brzdiť.

2. Upozornenie na 
opustenie jazdného pruhu
Sleduje vodorovné značenie 
vpredu na vozovke a pokiaľ 
vozidlo začne opúšťať 
jazdný pruh, bez toho 
aby dal vodič znamenie 
o zmene smeru jazdy, 
systém ho na to upozorní 
(akusticky i opticky).

3. Asistent rozjazdu 
do kopca (HAC)
Asistent pomáha 
zaistiť hladké rozjazdy 
v prudkých svahoch tým, 
že zabraňuje nechcenému 
cúvnutiu vozidla.

4. Výstražný systém tlaku 
pneumatík (TPWA)
Systém používa 
v každom kolese vozidla 
ventil so senzorom, 
prostredníctvom ktorého 
priebežne kontroluje stav 
nahustenia pneumatík. Varuje 
vás v prípade, že tlak poklesne 
pod odporúčanú úroveň.

BEZPEČN
O

SŤ
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BUĎTE VÝNIMOČNÝ
Výrazný, rafinovaný alebo atraktívny? 
AYGO dokáže ponúknuť výnimočný 
interiér bez ohľadu na vašu osobnosť.
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Vyjadrite svoju osobnosť 
energickým a markantným 
prevedením Selection x‑cite alebo 
si zvoľte rafinovaný stupeň výbavy 
Selection x‑treme.

IN
TERIÉR

AYGO Selection x‑treme

AYGO Selection x‑cite
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VÝBAVA, KTORÁ 
VÁS BUDE BAVIŤ
Kompaktné AYGO dokáže ponúknuť 
prekvapivo širokú škálu technológií. 
7" dotykový displej multimediálnej 
sústavy x‑touch prináša informácie 
a zábavu priamo na dosah ruky. 
Život dokáže ešte spríjemniť jednotka 
navigácie1 x‑nav, pripojenie Bluetooth® 
a zadná parkovacia kamera.

1 Výbava na želanie.
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IN
TERIÉR

Displej zadnej kamery
Displej zadnej parkovacej 
kamery vášho AYGA prehľadne 
informuje o situácii za vozidlom 
a napomáha k hladkému 
a jednoduchému parkovaniu.

Navigácia
Ak vylepšíte systém x‑touch 
vášho AYGA na jednotku x‑nav, 
získate plnofarebné zobrazovanie 
navigačných pokynov, 
jednoduché plánovanie trás 
a pokrytie celej Európy.

Displej audio sústavy
Prepínajte lubovoľne medzi 
hudobnými stopami, ovládajte 
hlasitosť a jednoducho 
vyhľadávajte interprétov alebo 
albumy cez veľký displej sústavy 
x‑touch vo svojom AYGU.
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Ďalšie informácie o systémoch 
Apple CarPlay™ a Android Auto™ 
získate naskenovaním týchto QR kódov.

1. Apple CarPlay™ 2. Android Auto™

ZOSTAŇTE 
V SPOJENÍ
Inteligentná, bezpečná a intuitívna integrácia 
smartfónov v Toyote AYGO je tým najlepším 
pomocníkom pre život. Na 7" dotykovej obrazovke 
AYGA sa zobrazia vaše obľúbené aplikácie 
smartfónu a k dispozícii je i hlasové ovládanie 
Siri1. Hlásenie pokynov navigácie, konektivita 
a zábava v Toyote AYGO je celkom intuitívna.

Integrácia smartfónov s podporou od Pioneer 
je kompatibilná so systémami Apple CarPlay™ 
a Android Auto™.

1 Rozpoznávanie reči dostupné iba v anglickom jazyku.
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Technológia Apple CarPlay™ je kompatibilná s prístrojmi iPhone 5 a novšími.
Váš telefón musí byť pripojený prostredníctvom USB. Apple CarPlay™ 
je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc., Android Auto™ 
je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc. Integrácia smartfónov 
je kompatibilná so systémami Apple CarPlay™ a Android Auto™.

KO
N

EKTIV
ITA

Nestraťte svoj smer
Využívajte pokyny navigácie 
pre odbočovanie a dopravné 
informácie alebo odhadovanú 
dobu jazdy s aktualizáciou 
v reálnom čase vďaka navigácii 
Apple Maps na dotykovej 
obrazovke vášho AYGA.

Užite si hudbu
Prehrajte si všetky svoje obľúbené 
albumy alebo skladby: celú svoju 
hudobnú kolekciu máte k dispozícii 
cez dotykovú obrazovku AYGA 
alebo hlasové príkazy Siri1.

Zostaňte v kontakte
Sledujte vozovku pred 
vami, nech sa deje vo svete 
čokoľvek. Volajte, čítajte a píšte 
textové správy na cestách 
pomocou hlasového ovládania 
Siri1 vo svojom AYGU.

Android Auto™
Sústreďte sa na vozovku pred vami 
a užívajte si všetky svoje obľúbené 
aplikácie a funkcie smartfónu 
Android prostredníctvom 
dotykovej obrazovky Toyoty AYGO.

1 Rozpoznávanie reči dostupné iba v anglickom jazyku.
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AYGO 
PARTNER 
PRE KAŽDÚ 
OSOBNOSŤ
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AYGO X
Dynamické a hospodárne AYGO x 
je vstupenkou do sveta Toyoty AYGO.

Vybrané prvky štandardnej výbavy
— K dispozícii v odtiene karosérie biela Flash (068), 

červená Pop (3P0), sivá Electro (1E0) a strieborná 
Sparkle (1E7)

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

— Predné LED svetlá denného svietenia
— Predné projektorové svetlomety
— Kontrola stability vozidla (VSC)
— LED zadné kombinované svetlá
— Asistent rozjazdu do kopca
— Zadný spojler
— Látkové čalúnenie v kombinácii čiernej a sivej
— 12 V zásuvka v stredovom paneli
— Uchytenie detských autosedačiek ISOFIX
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Výbava na želanie: Paket Comfort
— Manuálna klimatizácia
— Audio sústava s displejom
— 2 reproduktory
— Vstup Aux‑in
— Port USB

STU
PN

E V
ÝBAV

Y
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AYGO X‑PLAY
Kultivovaný vzhľad a elegantný interiér: s výbavou x‑play 
je AYGO pripravené spoľahlivo plniť vaše potreby.

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave x)
— K dispozícii vo všetkých odtieňoch karosérie okrem tmavoružovej 

Magenta (9AC)
— 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi (8 zdvojených lúčov)
— Manuálna klimatizácia
— Audio sústava s displejom
— Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
— Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
— Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
— Volant obšitý kožou
— Tmavosivé látkové čalúnenie
— Lemovanie okolo bočných výduchov ventilácie – lakované v odtieni karosérie
— Panel radiacej páky – oceľovo sivý
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Výbava na želanie: Paket Style
— Multimediálna sústava Toyota x‑touch
— Farebná dotyková obrazovka (7")
— Hmlové svetlá
— 15" zliatinové disky kolies, 

pneumatiky 165/60 R15
— Zadná parkovacia kamera
— Zatmavené zadné okná

Výbava na želanie: Paket Cool & Safe
— Automatická klimatizácia
— Automatické svetlá so senzorom šera
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
— Upozornenie na opustenie jazdného 

pruhu (LDA)

Výbava na želanie: Paket Connect
— Rozhranie Android Auto™
— Rozhranie Apple CarPlay™

STU
PN

E V
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AYGO SELECTION X‑CITE
ŠPECIÁLNA EDÍCIA

Energické farebné odtiene a markantné prvky výbavy: 
x‑cite je spôsob, ako vystúpiť z davu.

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave x‑play)
— K dispozícii s odtieňom karosérie tmavoružová 

Magenta (9AC)
— 15" zliatinové disky kolies, lesklo čierne (10 lúčov)
— Dekór registračnej značky – v prevedení čierny lak
— Predný nárazník – fólia v prevedení 

tmavoružová Magenta
— Multimediálná sústava Toyota x‑touch – farebná 

dotyková obrazovka (7")
— Zadná parkovacia kamera
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
— Strecha – čierna Bold
— Predné hmlové svetlá
— Čierne látkové čalúnenie s tmavoružovým prešívaním
— Lemovanie okolo bočných výduchov ventilácie – 

tmavoružová Magenta
— Lemovanie okolo hlavice radiacej páky – tmavo 

ružová Magenta
24



Výbava na želanie: Paket Cool & Safe
— Automatická klimatizácia
— Automatické svetlá so senzorom šera
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
— Upozornenie na opustenie jazdného 

pruhu (LDA)

Výbava na želanie: Paket Connect
— Rozhranie Android Auto™
— Rozhranie Apple CarPlay™

Výbava na želanie: Paket Smart
— Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
— Spúšťanie motora tlačidlom

STU
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AYGO SELECTION X‑TREME
ŠPECIÁLNA EDÍCIA

Markantný vzhľad a sebaistá osobnosť: s módnou výbavou 
x‑trend získate všetku pozornosť.

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave x‑play)
— K dispozícii v odtieni karosérie čierna Bold (211)
— 15" zliatinové disky kolies, čierne brúsené povrchy (10 lúčov)
— Veľké ozdobné krúžky stredu kolies – modrá Cyan
— Dekór registračnej značky – v prevedení čierny lak
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
— Multimediálná sústava Toyota x‑touch – farebná dotyková 

obrazovka (7")
— Zadná parkovacia kamera
— Paket polepov – modrá Cyan
— Predné hmlové svetlá
— Tmavo sivé látkové čalúnenie v kombinácii s umelou kožou
— Lemovanie okolo bočných výduchov ventilácie – modrá Cyan
— Panel radiacej páky – modrá Cyan
— Lemovanie koberčekov – strieborná Sparkle
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Výbava na želanie: Paket Cool & Safe
— Automatická klimatizácia
— Automatické svetlá so senzorom šera
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
— Upozornenie na opustenie jazdného 

pruhu (LDA)

Výbava na želanie: Paket Connect
— Rozhranie Android Auto™
— Rozhranie Apple CarPlay™

Výbava na želanie: Paket Smart
— Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
— Spúšťanie motora tlačidlom
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VYSTÚPTE 
Z DAVU 
ŠTÝLOVO
AYGO so siedmimi 
úžasnými odtieňmi 
karosérie dáva dostatok 
priestoru pre vyjadrenie 
vašej osobnosti.
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8W9 Modrá Cyan 
(nie je pre výbavu X)
Metalický lak
330 €

1E0 Sivá Electro
Metalický lak
330 €

3P0 Červená Pop
Štandardný lak
Bez príplatku

9AC Magenta Charm 
(iba pre výbavu Selection x‑cite)
Metalický lak 
Bez príplatku

211 Čierna Bold (nie je pre výbavu X)
Metalický lak
330 € 
Pre výbavu Selection x‑treme bez príplatku

1E7 Strieborná Sparkle
Metalický lak
330 €

068 Biela Flash
Štandardný lak
110 €

FA
RBY
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KOLESÁ, 
KTORÉ SÚ 
VYHLÁSENÍM 
SAMI O SEBE
Od lesklo čiernych až po brúsené 
povrchy: ukážte na cestách 
svoju osobnosť prostredníctvom 
atraktívnych kolies svojho AYGA.

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 brúsené povrchy (8 lúčov)

Na želanie pre stupeň 
výbavy x‑play s paketom Style

15" zliatinové disky kolies, 
lesklo čierne (10 lúčov)
Štandardne pre stupeň 
výbavy Selection x‑cite

15" zliatinové disky kolies, 
čierne brúsené povrchy (10 lúčov)

Štandardne pre stupeň 
výbavy Selection x‑treme
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SEDADLÁ PRE 
KAŽDÝ ŠTÝL
Od módnych látok až po rafinovanú 
kožu: ponuka štýlových čalúnení pre 
AYGO sa vždy dokáže prispôsobiť 
vášmu vlastnému štýlu.
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Tmavosivé látkové čalúnenie 
v kombinácii s umelou kožou

Štandardne pre stupeň 
výbavy Selection x‑treme

Sivé látkové čalúnenie s vankúšmi 
v dvojfarebnej kombinácii svetlo sivej

Štandardne pre stupeň výbavy x‑play

Látkové čalúnenie v kombinácii 
čiernej a sivej

Štandardne pre stupeň výbavy x

Čierne látkové čalúnenie s tmavo 
ružovým prešívaním

Štandardne pre stupeň 
výbavy Selection x‑cite

ČA
LÚ

N
EN

IE
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ŠPECIFIKÁCIA
EKOLOGICKÉ PARAMETRE

1,0 VVT‑i
72 k
5st. man. prevodovka
benzín

1,0 VVT‑i
72 k
robotizovaná prevodovka x‑shift
benzín

Spotreba paliva (podľa príslušnej legislatívy)
Kombinovaná (l/100 km) 4,1 4,2
Mesto (l/100 km) 4,9 4,9
Mimo mesta (l/100 km) 3,6 3,8
Objem palivovej nádrže (l) 35 35
Emisie CO2 (podľa príslušnej legislatívy)
Kombinované (g/km) 93 95
Mesto (g/km) 112 112
Mimo mesto (g/km) 82 86
Výfukové emisie (v súlade so smernicou EC/715/2007 v novele smernice EU 2017/1154AD)
Oxid uhoľnatý, CO (mg/km) 155,3 245,9
Uhľovodíky, THC (mg/km) 26,3 25,7
Uhľovodíky, NMHC (mg/km) 23,9 22,6
Oxidy dusíka, NOx (mg/km) 22,2 18,4
Vonkajšia hladina hluku (dB(A)) 69 71

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a hladiny hluku sa merajú v riadenom prostredí v súlade s požiadavkami európskej legislatívy publikovanej Európskou komisiou, pri použití sériovo vyrábaného vozidla 
so základnou výbavou. V prípade záujmu o zakúpenie základného sériovo vyrábaného vozidla sa, prosím, obráťte na Toyota Motor Europe NV/SA, kde vám oznámia ďalšie informácie. Spotreba paliva 
a emisie CO2 vášho vozidla sa môžu od uvádzaných hodnôt líšiť. Pri určovaní spotreby paliva a emisií CO2 má vplyv aj štýl jazdy a ďalšie hľadiská (ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, 
zabudovaná výbava vozidla, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.).

MOTOR

1,0 VVT‑i
72 k
5st. man. prevodovka
benzín

1,0 VVT‑i
72 k
robotizovaná prevodovka x‑shift
benzín

Kódové označenie motora 1KR‑FE 1KR‑FE
Počet valcov Radový trojvalec Radový trojvalec
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MOTOR

1,0 VVT‑i
72 k
5st. man. prevodovka
benzín

1,0 VVT‑i
72 k
robotizovaná prevodovka x‑shift
benzín

Ventilové ústrojenstvo DOHC 12v, reťazový rozvod VVT‑i DOHC 12v, reťazový rozvod VVT‑i
Systém rozvodu paliva Systém elektronického vstrekovania Systém elektronického vstrekovania
Zdvihový objem (cm3) 998 998
Vŕtanie × zdvih (mm × mm) 71 × 84 71 × 84
Kompresný pomer 11,8:1 11,8:1
Maximálny výkon (k) 72 72
Maximálny výkon (kW pri ot/min) 53 / 6000 53 / 6000
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri ot/min) 93 / 4400 93 / 4400

JAZDNÉ VÝKONY

1,0 VVT‑i
72 k
5st. man. prevodovka
benzín

1,0 VVT‑i
72 k
robotizovaná prevodovka x‑shift
benzín

Najvyššia rýchlosť (km/h) 160 160
0–100 km/h (s) 13,8 15,2
Súčiniteľ aerodynamického odporu 0,28 0,28

ZAVESENIE KOLIES
Zavesenie predných kolies Vzpery McPherson
Zavesenie zadných kolies Torzná priečka

BRZDY
Predné brzdy Odvetrávané kotúčové
Zadné brzdy Bubnové

RIADENIE
Priemer otáčania, stopový (m) 10,2
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ROZMERY INTERIÉRU A PRIESTOR PRE BATOŽINU
Objem batožinového priestoru (až po kryt batožinového priestoru) (litre) 168
Objem batožinového priestoru pri naložení po strechu, nesklopené zadné sedadlá (v litroch) 198
Dĺžka interiéru (mm) 2220
Šírka interiéru (mm) 1250 / 1300*
Výška interiéru (mm) 1205
Objem batožinového priestoru podľa metodiky VDA, až po kryt batožinového priestoru, nesklopené zadné sedadlá (v litroch) 168

1430 mm

1615 mm

14
60

 m
m

2340 mm440 mm 685 mm

3465 mm

1420 mm

1615 mm

ŠPECIFIKÁCIA
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VONKAJŠIE ROZMERY, HMOTNOSTI A ZÁVESNÉ ZARIADENIE
Dĺžka karosérie (mm) 3465
Šírka karosérie (mm) 1615
Výška karosérie (mm) 1460
Rozchod kolies vpredu (mm) 1430
Rozchod kolies vzadu (mm) 1420
Previs vpredu (mm) 685
Previs vzadu (mm) 440
Rázvor (mm) 2340
Celková hmotnosť vozidla (kg) 1240
Pohotovostná hmotnosť (kg) 840–910

DISKY KOLIES X X‑PLAY SELECTION X‑CITE SELECTION X‑TREME

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

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

15" zliatinové disky kolies čierne brúsené povrchy (8 lúčov) – – –

15" zliatinové disky kolies, lesklo čierne (10 lúčov) – – –

15" zliatinové disky kolies, čierne brúsené povrchy (10 lúčov) – – –

Sada na opravu pneumatík

 = Štandardne    = Príplatková výbava   – = Nie je k dispozícii   * 5‑dv.
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Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2.

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody.

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať do roku 2050. 

Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk/world‑of‑toyota/ alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý 

konštrukčný prvok našich 
automobilov, aby sme si boli 

istí, že v priebehu celého 
životného cyklu bude jeho 

vplyv na životné prostredie, 
pokiaľ možno, čo najmenší.

Logistika
Toyota sa vždy snaží 

používať čo najefektívnejšie 
a najšetrnejšie dodávateľské 

a logistické riešenia pre 
životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, 

aby zásady ekologickej 
efektívnosti boli zavádzané 
tiež v predajnej sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda automobilom 

a použitie originálnych dielov 
Toyoty umožňujú šetriť peniaze 

a minimalizovať škodlivý 
dopad na životné prostredie.

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte

95 % vášho vozidla Aygo 
môže byť znovu použitého 
a je možné ho opakovane 

využiť. Navyše, naša politika 
ochrany životného prostredia 

ponúka inovatívne spôsoby 
vrátenia starého automobilu, 

až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo každých 15 000 km 

(podľa toho, čo nastane skôr).

Nízke náklady na údržbu Toyoty
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté 

tak, aby boli minimalizované 
náklady na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 

a schválené diely, preto si môžete 
byť istí najvyššou kvalitou Toyota.

Originálne príslušenstvo Toyota
Originálne príslušenstvo Toyota bolo 

navrhnuté a vyrobené s rovnakým 
dôrazom na detail ako celé vozidlo. 

Na všetky prvky príslušenstva Toyota 
zakúpené spoločne s vozidlom 

sa vzťahuje záruka 3 roky.1

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú 

výrobnou alebo montážnou1 
chybou v každom novom vozidle 

Toyota sa vzťahuje záruka na dobu 
až 3 roky alebo 100 000 km.2

Toyota Eurocare
Chceme, aby ste si bez starostí užívali 

radosť zo svojho vozidla. Preto vám 
zadarmo ponúkame 3‑ročný2 program 

asistenčnej služby Toyota Eurocare, 
ktorý funguje v 40 európskych krajinách.

Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací 

systém Toyota uspel v prísnom 
päťminútovom teste odolnosti 

proti vlámaniu stanovenom 
poisťovacími spoločnosťami.

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota. 
Okrem toho sa 3 ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek farbe, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Aygo má tiež 12 ročnú záruku na prederavenie karosérie.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk/service‑and‑accessories

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle 
a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu 
na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotografií vytlačených v tomto katalógu. Toyota Central Europe‑Slovakia s.r.o. 
si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). 
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe‑Slovakia s.r.o.
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