
AYGO X



CILJAJTE VISOKO. A Y G O X



CILJAJTE VISOKO.
Najboljše stvari so v majhnih stekleničkah. Aygo X je malček, ki 
ga dobesedno razganja od samozavesti in ponosa. Z zasnovo 
karoserijskega križanca, ki ponuja visok položaj za volanom, 
postavlja svoja pravila in v svet mestnih avtomobilov vnaša 
svežino in ekskluzivnost. Z višjo karoserijo, velikimi kolesi in 

izjemno preglednostjo nad dogajanjem vedno približa živahni 
mestni utrip. To je avtomobil, ki ne sledi trendom, ampak jih 

ustvarja. Z njim boste lahko mestu pogledali v oči, se povezali 
s cesto in doživeli ulice s sveže perspektive.  
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NAJBOLJ VROČI 
KAROSERIJSKI KRIŽANEC  

V MESTU
Toyota Aygo X je avtomobil, ki s svojo drzno obliko 

povzroča mestno vročico. Njegova pre�njeno izrazita 
dvobarvna zasnova izžareva izvirnost in igriv značaj. 

Osupljiva 45,72-centimetrska (18-palčna) lita platišča in 
poudarjeni kolesni loki zagotavljajo samozavestno držo 

in mogočnost. Sodobni žarometi LED pa vam vedno 
osvetlijo pot.
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IMPULZ, KI POGANJA
Toyota Aygo X ponuja inovacije, ki osvojijo vsako mesto. 
To je izjemno odziven avtomobil, ki se odlično znajde na 

mestnih ulicah in odprtih cestah. Z visokim položajem 
za volanom ponuja izjemen pregled nad dogajanjem 

na cesti. Aygo X je dolg le 3,7 metra in se ponaša z 
najmanjšim obračalnim krogom v svojem razredu. Je 

kompakten in okreten, parkiranje pa preprosto – tudi na 
ozkih ulicah. Odzivni samodejni menjalnik se brezhibno 

odziva na vaš slog vožnje. Gladko prestavljanje pa 
omogoča preprosto in prijetno vožnjo po mestu.

PREPROSTEJŠE PARKIRANJE
Vzvratna kamera in pametni senzorji 
zagotavljajo dodatno samozavest pri 

parkiranju. 
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VOŽNJA POD MODRIM 
NEBOM IN SVOBODA DUHA
Sveži zrak je simbol popolne svobode. Kadar odprete 
platneno streho Ayga X Air, se s svojimi čutili povežete 
z mestnim utripom. Občutite toploto sonca na svojem 

obrazu, veter v laseh in uživajte v prizorih in zvokih 
živahnega mestnega življenja okoli sebe. Pustite, da vas, 

medtem ko križarite po mestu, preplavi svetloba.
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RDEČI CHILI
DRZEN IN STRASTEN

Pustolovski čili je začimba, ki izžareva drznost. Navdahnjen 
z nepričakovano pekočim odtenkom najbolj ognjevite 

začimbe Aygo X v rdeči barvi Chili prisega na drugačnost 
in upa, da se počutite žive. Zato na odprti cesti vedno 

ponuja zabavo.

KATERA JE VAŠA ZAČIMBA?
Začimbe utelešajo pustolovskega duha. Vsaka začimba 
po svoje dušo napolni z energijo – od strastnega čilija 
do so�sticiranega ingverja. Toyota Aygo X je na voljo 
v štirih barvah, njihov navdih pa so bile štiri izjemno 

priljubljene začimbe, ki vsako vožnjo napolnijo z 
neštetimi kombinacijami in možnostmi. 
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MODRI JUNIPER
KREATIVEN IN PRODOREN
Brin je s svojo ostrino, jasnostjo in živahnostjo vedno 

usmerjen k cilju. Tak je tudi Aygo X v modri barvi Juniper. 
Odpira pot svobodi misli, spodbuja ustvarjalnost in 

zagotavlja občutek optimizma.
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BEŽ GINGER
TOPEL IN ELEGANTEN

Ingver ponuja subtilnost in kompleksnost, s katerima 
ogreje duha in vzbudi različne občutke. Aygo X v 

barvi bež Ginger vzbuja občutek odločnosti in daje 
samozavest, da se vedno peljete po svoji poti.
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ZELENI CARDAMOM
SOFISTICIRAN IN PREFINJEN 
Kardamom je ena najbolj pre�njenih začimb, ki s svojo 

unikatno aromo vedno preseneča in razvaja čutila. Aygo X 
v zeleni barvi Cardamom odseva kakovost in navdušuje s 

so�sticiranostjo in originalnostjo. Z Aygom X v zeleni barvi 
Cardamom boste zagotovo uživali v življenju.
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POVABITE MESTO
Aygo X je zasnovan za človeški dotik, ki spodbuja pristno povezavo 

med voznikom in potniki. Dekorativni elementi v notranjosti se ujemajo 
z barvami zunanjosti, ki kokpitu, armaturni plošči in sredinski konzoli 

dajejo značilen videz. Tematika črke X se pojavlja tudi na šivih na 
tkaninah sedežev. Prostorna in udobna kabina ustvarja ambient, v 
keterem urbana vožnja postane pravi užitek. Aygo X z večjo širino 

potnikom na sprednjih sedežih ponuja več prostora za ramena, 
odlikuje pa ga tudi izjemen pregled nad dogajanjem na cesti.
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SINHRONIZIRAN Z VAMI  
IN VAŠIM MESTOM

Aygo X je precej več kot le mestni avtomobil. Pravzaprav 
je podaljšek vašega življenjskega sloga. Povezava 

Toyota Smart Connect skrbi za brezhibno sinhronizacijo 
vašega telefona in avtomobila, ki ponuja tudi brezžično 

polnjenje. Velik 22,86-centimetrski (9-palčni) visoko 
resolucijski zaslon, ki je občutljiv za dotik, prikazuje 
vse, kar potrebujete. Z navigacijo v oblaku se boste 

lahko izognili mestnim zastojem, parkirni asistent pa bo 
poskrbel za učinkovito parkiranje.

POTOVANJE Z NAJLJUBŠO GLASBO
Avdiosistem ponuja štiri vrhunske zvočnike JBL, 

ojačevalnik 300 W in zmogljivi nizkotonski zvočnik. 
Celoten sistem je natančno uglašen za notranjost 

Ayga X, kar omogoča glasbeno predstavo z izjemno 
jasnostjo in globino zvoka.
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PROSTORNOST,  
KI PRESENEČA

Kompaktna zunanjost in prostorna notranjost. Aygo X 
je poln presenečenj. Z 231 litri ponuja največji prtljažni 
prostor v svojem razredu. Zasnovan je za prilagodljiv 

življenjski slog. Uživajte v pametni zasnovi za preprosto 
nalaganje prtljage. Aygo X ima prostor za vsakodnevne 

urbane in zunajmestne pustolovščine.
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SISTEM ZA PREPREČEVANJE TRKA Z ASISTENCO 
KRMILJENJA V SILI IN ASISTENCO PRI VOŽNJI 

SKOZI KRIŽIŠČE
Če sistem za preprečevanje trka zazna možnost trka, o 
tem obvesti voznika z zvočnim in vidnim  opozorilom. 

Če voznik prepozno stopi na zavoro, sistem sproži 
samodejno zaviranje. Poleg tega zaznava pešce (podnevi 

in ponoči) in kolesarje (samo podnevi). Sistem ponuja 
tudi novi funkciji asistence krmiljenja v sili in asistence pri 
vožnji skozi križišče. Vozniku pa zagotavlja podporo pri 

hitrih manevrih, pri katerih ohranja stabilnost vozila.

SISTEM ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU
Ta sistem povečuje varnost pri vožnji po avtocesti. Če 
se vozilo nepričakovano oddaljuje od sredine svojega 

voznega pasu, ga sistem z blagim manevrom spet vrne 
na pravi položaj.

PRILAGODLJIVI PAMETNI TEMPOMAT
Prilagodljivi pametni tempomat ohranja hitrost in 

varnostno razdaljo glede na vozilo, ki vozi spredaj. Po 
potrebi tudi zavira in takrat se vklopijo zavorne luči. Ker 
je Aygo X opremljen tudi s sistemom za prepoznavanje 

prometnih znakov, opozarja na omejitve hitrosti in 
predlaga ustrezne prilagoditve.

SAMOZAVEST PRI  
VSAKEM ZAVOJU

Aygo X je opremljen s številnimi varnostnimi funkcijami, 
ki so še dodatno izboljšane in zagotavljajo, da ste na 

cesti vedno samozavestni. Sistem T-Mate združuje 
varnostni paket Toyota Safety Sense* s številnimi 

aktivnimi tehnologijami za pomoč pri vožnji in 
parkiranju. Ne glede na to, ali ste na avtocesti, v mestu 

ali na parkirišču – Aygo X bo vedno poskrbel, da boste v 
varnih rokah. 

* Standardno pri vseh paketih opreme.
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PLAY
Popolna mestna kombinacija – drzna zunanjost in multimedijska povezljivost, zasnovana za sodobni urbani slog. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — 43,2-centimetrska (17-palčna) platišča 
 — dnevne luči LED
 — zadnje luči LED 
 — klimatska naprava 
 — senzor svetlobe
 — sistem samodejnega klica v sili E-Call

 — 17,8-centimetrski (7-palčni) barvni zaslon, občutljiv za 
dotik Toyota Touch 

 — kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
 — analogni in digitalni radijski sprejemnik DAB
 — 4 zvočniki
 — povezavi Apple CarPlay in Android Auto

TOYOTA SAFETY SENSE®  
(PAKET AKTIVNE VARNOSTI):

 —  sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s 
samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju PSC

 —  prilagodljivi radarski tempomat ACC 
 —  sistem sledenja voznega pasu LTA
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TREND
Najsodobnejša tehnologija in dvobarvna zunanjost zagotavljata dodatno samozavest.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — 43,2-centimetrska (17-palčna) lita platišča

 — dvobarvna kombinacija Bi-tone: streha in stebrički v črni barvi
 — zatemnjena stekla zadaj

 — samodejna klimatska naprava
 — brezžični polnilnik prenosnih naprav

 — senzor za dež
 — 20,3-centimetrski (8-palčni) barvni zaslon, občutljiv za dotik Toyota Touch 

 — okrasni detajli v notranjosti v barvi vozila
 — ambientalna osvetlitev 
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STYLE
Najsodobnejša tehnologija in dvobarvna zunanjost zagotavljata dodatno samozavest.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — žarometi in smerniki LED

 — 22,9-centimetrski (9-palčni) za dotik občutljivi 
barvni zaslon Toyota Smart Connect HD 

 — 4 leta brezplačnega dostopa do navigacije v oblaku
 — sistem Smart Entry & Push Start za samodejno odklepanje 

vozila in zagon motorja s pritiskom na gumb
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CLUSIVE
So�sticirana oblika in bogastvo inovativnih premijskih funkcij.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — 45,7-centimetrska (18-palčna) lita platišča

 — zaščita odbijača v srebrni barvi
 — ogrevana sprednja sedeža iz kombinacije tkanine in umetnega usnja 

 — parkirni senzorji spredaj in zadaj
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* Paket opreme Limited je na voljo izključno ob premieri novega modela. Gre za omejeno serijo, pozneje tega paketa opreme ne bo več mogoče naročiti.

LIMITED
Pre�njeni Aygo X s paketom opreme Limited je ultimativni izraz sodobne urbane so�sticiranosti. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — samo v zunanji barvi Cardamon Green

 — 45,7-centimetrska (18-palčna) lita platišča v matirani črni barvi z 
okrasnimi detajli v barvi Mandarina 

 — zaščita odbijača v črni barvi z detajli v barvi Mandarina
 — sedeži v kombinaciji tkanine in premium usnja
 — okrasni detajli v notranjosti v barvi Mandarina

 — ozvočenje JBL
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SAMOZAVESTNE BARVE
Aygo X je na voljo v osmih barvah, s katerimi ga lahko povsem ukrojite po lastnem okusu. 

* Biserna barva. § Kovinska barva. 

Dvobarvne različiceEnobarvne različice
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PAKET DODATKOV CHROME
Paket dodatkov Chrome subtilno poudarja so�sticirano zunanjost.

PAKET DODATKOV RED
Dodatki iz paketa Red zagotavljajo pre�njenost in samozavest. Zaradi njih je Aygo X še bolj slogovno dovršen.

DEKORACIJA  
SPREDNJEGA ODBIJAČA

Pre�njena kromirana dekoracija 
sprednjega odbijača in zračnika 

motorja zagotavlja ekskluzivni videz. 

STRANSKE LETVE
Stranske letve s kromiranimi detajli 

poudarjajo aerodinamičnost 
avtomobila.

DEKORACIJA  
ZADNJEGA ODBIJAČA

Kromirani detajli dajejo piko na i 
so�sticiranemu videzu. 

DEKORACIJA  
SPREDNJEGA ODBIJAČA

Rdeči dekorativni elementi bodo še 
poudarili mogočno cestno podobo.

STRANSKE LETVE
Rdeče stranske letve atraktivno 
poudarjajo pro�l avtomobila.

POKROVI OGLEDAL
Rdeči pokrovi ogledal izžarevajo 
unikaten značaj avtomobila, ki že 
tako ali tako izstopa iz množice. 

DEKORACIJA  
ZADNJEGA ODBIJAČA

Rdeča linija na zadnjem odbijaču 
daje avtomobilu še dodatno mero 

športnosti.

Prikazan je model s 45,72-centimetrskimi (18-palčnimi) 
strojno obdelanimi litimi platišči v črni barvi. 

Prikazan je model s 43,18-centimetrskimi (17-palčnimi) strojno 
obdelanimi litimi platišči v svetleči črni barvi. 

Prikazan je model s 45,72-centimetrskimi 
(18-palčnimi) litimi platišči v črni barvi. 

Prikazan je model s 43,18-centimetrskimi (17-palčnimi) litimi 
platišči v svetleči črni barvi. 
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Celotno ponudbo dodatkov si lahko ogledate na spletni strani toyota.si.

PAKET ZAŠČITE
Aygo X je avtomobil, ki navdušuje s svojim atraktivnim videzom in ga bo vsak 

lastnik zagotovo želel zaščititi. Paket, ki vsebuje različne zaščitne dodatke, 
pomaga pri preprečevanju nastajanja prask, ki nastanejo ob nežnih dotikih pri 

nizki hitrosti ali pri odpiranju vrat na ozkih parkirnih mestih. 

PAKET DODATKOV ZA NOTRANJOST
Tudi notranjost avtomobila lahko popestrite z različnimi barvnimi dodatki. Tekstilne 

preproge z rdečim robom dodajo ščepec ekskluzivnosti. Voznikova preproga je 
opremljena s posebnimi namestitvenimi zatiči, zaradi katerih se ne premika. Na 

voljo so še drugi rdeči dodatki, ki so živahna poživitev potniške kabine.

ZAŠČITNA FOLIJA ZA ZADNJI ODBIJAČ
Trpežna zaščitna folija varuje barvo na 

zadnjem odbijaču, ki je zaradi pogostega 
nakladanja in razkladanja prtljage še 

posebno izpostavljena praskam in udrtinam. 
Folija je prozorna in je zasnovana tako, da se 

povsem prilega obliki odbijača. 

ZAŠČITA PRED BLATOM
Posebni zaščitni elementi zunanjost varujejo 

pred blatom in drobnim kamenjem.

STRANSKE LETVE
Stranske letve na vratih zagotavljajo učinkovito 

zaščito na ozkih parkirnih mestih.

ZAŠČITA PRTLJAŽNEGA PROSTORA
Zaščita prtljažnega prostora preprečuje 
premikanje prtljage, hkrati pa je odlična 

zaščita pred tekočinami, različnimi oblikami 
umazanije in blatnimi sledmi domačih 

ljubljenčkov.

KOMPLETI NALEPK
Športnost in živahnost avtomobila poudarjajo tudi rdeče nalepke Chili za pokrov motorja, streho in zadnja vrata.

Tekstilne preproge z rdečo obrobo Chili in rdeče obrobe zračnikov
Rdeča obroba Chili za prestavno ročico 

Rdeče obrobe Chili za zračnike 

Rdeče nalepke Chili za pokrov motorja in streho

Rdeče nalepke Chili za stranska in zadnja vrata
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MOTOR

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, 5 R/M

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, S-CVT

Koda motorja 1KR-FE 1KR-FE

Število valjev 3 v vrsti 3 v vrsti

Mehanizem valjev 4 ventili na valj, DOHC s sistemom VVT 4 ventili na valj, DOHC s sistemom VVT

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje

Prostornina 998 998

Vrtina x hod (mm x mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Kompresijsko razmerje 11,8:1 11,8:1

Največja moč moč (KM) 72 72

Največja moč (kW) 53/6000 53/6000

Največji navor (Nm pri obratih) 93/4400 93/4400

ZMOGLJIVOSTI:

Največja hitrost (km/h) 158 151

Pospešek 0-100 km/h (sek) 14,9 14,8

Količnik zračnega upora 0,32 0,32

TEHNIČNI PODATKI

R/M = Ročni menjalnik   S-CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik

OKOLJSKE ZMOGLJIVOSTI

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, 5 R/M

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, S-CVT

Poraba goriva

Kombinirana poraba (l/100 km) 4,8-5,0 4,9-5,0

Poraba pri nizki hitrosti (l/100 km) 5,4-5,7 5,4-5,7

Poraba pri sredenji hitrosti (l/100 km) 4,4-4,5 4,4-4,5

Poraba pri visoki hitrosti (l/100 km) 4,1-4,2 4,1-4,2

Poraba pri zelo visoki hitrosti (l/100 km) 5,3-5,7 5,3-5,8

Priporočena vrsta goriva 95 ali več oktanov 95 ali več oktanov

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 35 35

Emisije CO₂ 

Kombinirana poraba (g/km) 108-113 108-114

Pri nizki hitrosti (g/km) 121-128 121-128

Pri srednji hitrosti (g/km) 99-102 99-102

Pri visoki hitrosti (g/km) 94-96 94-96

Pri zelo visoki hitrosti (g/km) 121-130 121-131

Emisije izpušnih plinov

Razred EURO 6 AP EURO 6 AP

Ogljikov monoksid CO (mg/km) 245,6 336,7

Ogljikovodik THC (mg/km) 22,0 29,7

Ogljikovodik NMHC (mg/km) 19,3 26,6

Dušikov oksid NOx (mg/km) 16,7 9,8

Nivo hrupa med vožnjo (dB(A)) 67,0 69,0

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 
2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko 
razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, 
dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).  
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-ligh. 
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TEHNIČNI PODATKI

VZMETENJE

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, 5 R/M

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, S-CVT

Sprednje Vodila MacPherson Vodila MacPherson

Zadnje Poltoga prema Poltoga prema

ZAVORE

Sprednje Hlajene kolutne zavore z enobatno čeljustjo Hlajene kolutne zavore z enobatno čeljustjo

Zadnje Bobnaste Bobnaste

TEŽA IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja skupna dovoljena teža (kg) 1360 1360

Teža vozila (kg) 940-995 965-1015

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 0 0

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 0 0

ZUNANJE MERE 5 vrat (4 sedeži)

Dolžina (mm) 3700

Širina (mm) 1740

Višina (mm) 1525

Sprednji kolotek (mm) 1540

Zadnji kolotek (mm) 1520

Sprednji previs (mm) 730

Zadnji previs (mm) 540

Medosna razdalja (mm) 2430

PRTLJAŽNI PROSTOR 5 vrat (4 sedeži)

Prostornina prtljažnega prostora do police (litri) 231

Prostornina prtljažnega prostora do strehe (litri) 829

Dolžina prtljažnega prostora (mm) 512

Širina prtljažnega prostora (mm) 1190

Višina prtljažnega prostora (mm) 1009

Dolžina prtljažnega prostora z zloženima zadnjima sedežema (mm) 1182

Višina prtljažnega prostora do police (mm) 708

15
25

 m
m

1540 mm

1740 mm

2430 mm

3700 mm

730 mm 1520 mm

1740 mm

540 mm

NOTRANJE MERE 5 vrat (4 sedeži)

Širina notranjosti (mm) 1420

Višina notranjosti (mm) 1205

VOLAN

Obračalni krog (m) 9,4

TERENSKA VOŽNJA

Oddalenost od tal (mm) 146
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POPOLNOMA NOVI
AYGO X
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Pri znamki Toyota smo si zadali cilj, da 
bomo izničili vse negativne vplive na 
okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih 
želimo uresničiti do leta 2050. Vsak 
izmed njih je usmerjen v ustvarjanje 
pozitivne trajnostne družbe in 
varovanje našega planeta kot celote. 

IZZIV 1
BREZEMISIJSKA  
NOVA VOZILA 

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati 
emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so 
bila proizvedena leta 2010. Za dosego tega cilja 
želimo razviti nova vozila z nizkimi emisijami ali 
brez njih. 

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI 
BREZ EMISIJ CO₂

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških 
obratov uporabljamo najsodobnejšo 
tehnologijo in si prizadevamo za uporabo 
obnovljivih virov energije. Zavezali smo se k 
večji energijski učinkovitosti naših obratov. 
Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in 
vodikovo energijo. 

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NA PODLAGI RECIKLIRANJA 

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo 
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke 
Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu 
avtomobilu, ko v enem življenjskem ciklu 
doseže konec svoje poti, omogočimo novo 
življenje. 

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL 
BREZ EMISIJ CO₂ 

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih 
do okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da 
imajo v svojem celotnem življenjskem ciklu čim 
manjši negativni vpliv na okolje.* 

IZZIV 4
ZMANJŠEVANJE IN  
OPTIMIZACIJA PORABE VODE 

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah 
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi 
različne očiščevalne metode, ki omogočajo 
reciklažo in ponovno uporabo vode. 

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI 
V SOŽITJU Z NARAVO 

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, 
ki jo varujemo kot naše največje bogastvo. 
V ta namen sadimo drevesa in v urbanih 
okoljih ustvarjamo nove zelene površine, s 
čimer želimo pripomoči k družbi, ki se zaveda 
pomena narave in sožitja z njo. 

POPOLNA 
BREZSKRBNOST

KAKOVOSTNI SERVIS 
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer 
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi 
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 
prevoženih kilometrih. 

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA 
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni. 

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni 
sestavni deli Toyota. 

TOYOTA EUROCARE 
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo 
tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je 
na voljo v 40 evropskih državah.** 

VEČJA VARNOST 
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal 
zahteven petminutni poskus vloma, ki ga 
uporabljajo zavarovalnice. Alarmni sistem in 
elektronsko blokado motorja so odobrile največje 
evropske zavarovalnice. 

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini 
in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota 
imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v 
materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto. 

10 LET JAMSTVA 
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da 
upošteva izjemno visoka merila kakovosti, 
trajnosti in zanesljivosti. Za brezskrbno vožnjo 
vam po preteku tovarniške garancije ponujamo 
brezplačno vključitev v program Toyota Relax (vse 
do starosti vozila 10 let ali 185.000 km). Program 
Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem 
rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih 
pogojev, kritje programa pa traja en servisni 
interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za 
vaše vozilo.* 

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve 
vozila v program dopolnilnega jamstva 
pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 
10 leta starosti vozila oz 185.000 km in traja en 
servisni interval, kakršen je predpisan za vaše 
vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam 
v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za 
prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer 
vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali 
pa zamenjali z novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana 
in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in 
natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna 
oprema ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj 
z vozilom.*

Za več informacij obiščite: www.toyota.si ali 
kontakitrajte svojega lokalnega trgovca Toyota. 

* Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril TÜV Rheinland in ima 
certi�kat ISO14040/14044. 

OKOLJSKI IZZIV 
TOYOTA 2050
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TOYOTA AYGO X 
CILJAJTE VISOKO. 

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladne z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v 
vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico 
do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ̋ Toyota 
Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. 
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