


ME VAATAME ALATI TULEVIKKU, LIIGUME EDASI, ARENEME. MEIE 
EESMÄRK ON VALMISTADA RÕÕMU – AUTOGA, MIS ÜLETAB OOTUSI, 
PAKUB PÕNEVUST JA ELAMUSI, TAGAB KINDLUSTUNDE JA MUUDAB 
MEIE ELUKESKKONNA PAREMAKS. 

ToyoTa. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA better HYBRID happy TOGETHER YOU
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JULGE STIIL KoHaNDaTaV 
KUJUNDUS

VÄLE Ja 
RUUMIKaS

LÕBUS Ja 
TaSKUKoHaNE 

SÕIT

Muuda oma brošüür elavaks.

1. Laadi oma mobiilseadmesse 
Junaio® rakendus, et avastada 
eksklusiivset sisu uue AYGO kohta. 

2. Skanni sisse QR Code® ja lahuta 
oma meelt. Ava meie Toyota Aygo kanal 
ja laadi kiirelt alla kogu interaktiivne 

sisu. Tähistatud lehed saab ka eraldi 
sisse skannida.  

3. Tutvu meie brošüüriga. Skanni 
sisse erisümboliga tähistatud lehed, 
et muuta oma brošüür elavaks. 
Esimene on leheküljel 5 alumises 
vasakpoolses nurgas. Lõbutse!
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Skanni see leht Junaio®  rakenduse  
abil ja vaata, kuidas pilt muutub elavaks.  
Parimate tulemuste saavutamiseks hoia 
oma telefoni küljelt. 
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AYGO uudne ja lustakas kujundus püüab pilke. Tänu uuele julgele 
A-piilari kaunistusele, efektsetele mängulistele joontele ja 
originaalsele topeltprofiiliga katusele on Sinu päralt viis  
erilaadset versiooni.

paLJUD UUeD aUtOD NÄEVAD  
ÜheSUGUSeD VÄLJa,  
KUID MItte AYGO
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x   lihtsalt lõbus

x-play   loomingulisus

x-cite   äge linnamelu

x-clusiv   tõeline elegants

x-wave   rõõm vabadusest

Milline neist Sulle sobib?
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SIIN ON LÕBUS!
Uue AYGO salong, mida iseloomustavad futuristlik armatuurlaud, 
mitmed täiustatud omadused (nt x-touchi meediasüsteem) ning 
soovi korral kontrastsed värvilahendused, ei sarnane millegi poolest 
tavaliste autode omaga. See pakub rõõmu ja praktilisust ning  
näeb alati stiilne välja.
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x

100% AYGO. Lihtsalt kõik see, 
mida vajad: uudne, lõbus ja originaalne 

kujundus ning esmaklassilised omadused.

Standardvarustus
 — 14-tollised ilukilpidega terasveljed (9 kodarat)

 — Musta värvi süsinikkiu tekstuuriga eesmine x
 — Musta värvi A-piilari kaunistus

 — Musta värvi küljepeeglid
 — Musta värvi uksekäepidemed

 — Musta värvi süsinikkiu tekstuuriga difuusor 
 

Valikusse ei kuulu kerevärvid  
Orange Twist, Dark Blue Twinkle ja Bold Black 

 

 — Tumehall kangas 
 — Uretaankattega rool (3 kodarat)

 — Elektriline roolivõimendi
 — Musta värvi käigukangiümbris

 — Musta värvi armatuurlaud
 — Musta värvi ehised õhuavade ümber

 — Musta värvi keskkonsool

Lisavarustus
 — Manuaalne kliimaseade

10



Manuaalne kliimaseade 
hoiab salongi jaheda 
(lisavarustuses)

Musta värvi süsinikkiu 
tekstuuriga eesmine x on 
tähelepanu keskpunktis

Musta värvi küjepeeglid Helisüsteem USB-pesa 
ja lisasisenditega

Vastupidavad 14-tollised 
terasveljed on ideaalsed 
linnasõiduks

Standardne mugav iste 
tumehallist kangast 
viimistlusega

 — Tumehall kangas 
 — Uretaankattega rool (3 kodarat)

 — Elektriline roolivõimendi
 — Musta värvi käigukangiümbris

 — Musta värvi armatuurlaud
 — Musta värvi ehised õhuavade ümber

 — Musta värvi keskkonsool

Lisavarustus
 — Manuaalne kliimaseade
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x-play
Muuda oma x-play isikupäraseks! Meie neli stiilipaketti 
võimaldavad Sul oma AYGOt isikupärastada nii seest 
kui ka väljast. Eristu ja lisa intensiivsust, et saavutada 
maksimaalne mõju ja kontrast, või sära ja inspireeri 
mahedamate kombinatsioonidega.

1. Vali oma AYGO kerevärv. 

2. Vali kontrastne värv. 

3. Vali pakett (paketid). 

4. Lõpuks tutvu meie valuvelgede 
laia valikuga, et panna i-le täpp.

ayGo isikupärastamine on lihtne:
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Skanni see leht Junaio® rakenduse  
abil ja vaata, kuidas pilt muutub elavaks.  
Parimate tulemuste saavutamiseks hoia 
oma telefoni küljelt.
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x-play

Just selline AYGO, nagu Sina soovid: 
isikupärasta, eksperimenteeri ja väljenda 

ennast – veendu, et autosõit võib olla ka 
lõbus.

Standardvarustus (lisaks x-varustustasemele)
 — 15-tollised ilukilpidega terasveljed (6 kodarat)

 — Läikivmust eesmine x
 — Kerevärvi küljepeeglid

 — Soojendusega küljepeeglid
 — Kerevärvi uksekäepidemed

 — Tumehall kangas helehalli ja valget värvi 
polsterdusega
 — Nahkkattega rool (3 kodarat)
 — Steel Grey värvi käigukangiümbris, 

armatuurlaud ja keskkonsool 
 

Valikusse ei kuulu kerevärvid 
Orange Twist ja Bold Black 

 — Manuaalne kliimaseade
 — Helisüsteemi juhtnupud roolil
 — Raadio koos MP3-failide esitusvõimalusega

Lisavarustus
Style-pakett:

 — 15-tollised hõbedased valuveljed (6 topeltkodarat)
 — Eesmised udutuled
 — Läikivmusta värvi põrkeraud

 — x-touch 

 — x-nav
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Nähtavuse parandamiseks 
kuuluvad lisavarustusse 
eesmised udutuled

Kvaliteetne läikivmusta 
värvi eesmine x

Bluetooth®-i x-touchi 
süsteem USB-pesa ja 
lisasisenditega

15-tollised valuveljed – 
üks mitmest veljemudelist

Tumehall kangas 
helehalli ja valget värvi 
polsterdusega

 — Manuaalne kliimaseade
 — Helisüsteemi juhtnupud roolil
 — Raadio koos MP3-failide esitusvõimalusega

Lisavarustus
Style-pakett:

 — 15-tollised hõbedased valuveljed (6 topeltkodarat)
 — Eesmised udutuled
 — Läikivmusta värvi põrkeraud

 — x-touch 

 — x-nav
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x-play

Valige ka paketiga ühte värvi 
topeltprofiiliga katus (lisavarustuses)

Paketi värvi kasutatakse 
eesmisel x-il …

… ja a-piilari kaunistusel

Eristu – OUTstand 
Standardvarustus

 — Valikulise värviga eesmine x
 — Valikulise värviga A-piilari kaunistus

 — Valikulise värviga difuusor
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x-play

Põrkeraua iluliist rõhutab 
ayGo omadusi

… ja lisage punast tooni ka salongiJätkake Red Popi teemat 
topeltprofiiliga  katusel …

Sära – OUTglow 
Standardvarustus

 — Valikulise värviga eesmise ja 
tagumise põrkeraua iluliist
 — Valikulise värviga iluliist küljeuste 

alumises servas

Lisavarustus
 — Red Popi värvi ehis õhuavade ümber 

ja käigukangiümbris koos Bold Blacki 
värvi armatuurlaua ja keskkonsooliga

17



x-play Inspireeri – INspire 
Standardvarustus

 — Kerevärvi ehised õhuavade ümber
 — Kerevärvi käigukangiümbris
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x-play

Hõbedased, valged või mustad 
ehised õhuavade ümber 
(lisavarustuses)

Lisa intensiivsust –  
INtense 

Standardvarustus
 — Kerevärvi käigukangiümbris
 — Kerevärvi keskkonsool

 — Kerevärvi armatuurlaud
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x-cite

Äge värv, äge auto:  Sinu AYGO paistab 
linnaliikluses kindlasti silma. Naudi ka 

autosõitu, mitte üksnes sihtkohta.

ERIMUDEL

Standardvarustus (lisaks x-playle)
 — Valikus on kerevärv Orange Twist

 — 15-tollised musta värvi valuveljed (5 topeltkodarat)
 — Orange Twisti värvi väike veljekapsel

 — Eesmised udutuled
 — Bold Blacki värvi A-piilari kaunistus

 — Bold Blacki värvi küljepeeglid
 — Bold Blacki värvi uksekäepidemed

 — Läikivmusta värvi põrkeraud
 — Tahavaatekaamera

 — Hall kangas helehalli ja oranži värvi polsterdusega
 — Kroomehis käigukanginupul
 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris

 — Kroomitud uksekäepidemed salongis
 — Orange Twisti värvi ehised õhuavade ümber

 — x-touch

Lisavarustus
 — x-nav
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Eesmised udutuled parema 
nähtavuse tagamiseks

Bold Blacki värvi läikivad 
küljepeeglid

Läikivmust eesmine x 
moodustab kontrasti 
kerevärviga orange Twist

Oranži värvi ehised 
õhuavade ümber püüavad 
salongis pilke

15-tollised musta värvi 
valuveljed koos orange 
Twisti värvi veljekapsliga

Oranži värvi elemendid 
jätkavad x-cite’i teemat

 — Hall kangas helehalli ja oranži värvi polsterdusega
 — Kroomehis käigukanginupul
 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris

 — Kroomitud uksekäepidemed salongis
 — Orange Twisti värvi ehised õhuavade ümber

 — x-touch

Lisavarustus
 — x-nav
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x-clusiv ERIMUDEL

Väike ei pea olema kasin:  Sinu päralt 
on AYGO x-clusivi rikkalik varustus ja 

elegantne kujundus.

Standardvarustus (lisaks x-playle)
 — Valikus on kerevärv Bold Black

 — 15-tollised töödeldud pinnaga musta värvi 
valuveljed (5 kodarat)
 — Musta värvi suur veljekapsel ja ümbris
 — Eesmised udutuled

 — Hämaraandur
 — Shiny Silveri värvi eesmine x

 — Shiny Silveri värvi A-piilari kaunistus
 — Shiny Silveri värvi difuusor

 — Tahavaatekaamera 

 — Tumehall kangas helehalli ja valget värvi 
polsterdusega
 — Kroomehis käigukanginupul

 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris, armatuurlaud ja 
keskkonsool
 — Steel Grey värvi ehised õhuavade ümber
 — Kroomitud uksekäepidemed salongis

 — Automaatne kliimaseade
 — x-touch

Lisavarustus
 — x-nav
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Tumehall kangas 
helehalli ja valget värvi 
polsterdusega

Shiny Silverivärvi küljeliistud Shiny Silveri värvi eesmine 
x moodustab kontrasti 
kerevärviga Bold Black

Need tuled parandavad 
nähtavust udu korral

Steel Grey värvi ehised 
õhuavade ümber – 
elegantne viimistlus

15-tollised töödeldud pinnaga 
valuveljed, millel on musta värvi 
veljekapsli ümbris ja veljekapsel

 — Tumehall kangas helehalli ja valget värvi 
polsterdusega
 — Kroomehis käigukanginupul

 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris, armatuurlaud ja 
keskkonsool
 — Steel Grey värvi ehised õhuavade ümber
 — Kroomitud uksekäepidemed salongis

 — Automaatne kliimaseade
 — x-touch

Lisavarustus
 — x-nav
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Lisa sõidule põnevust ja vabadust – lase 
riidest katus alla ja naudi värsket õhku.

x-wave

Standardvarustus (lisaks x-playle)
 — 15-tollised hõbedased valuveljed (6 topeltkodarat)

 — Eesmised udutuled
 — Läikivmusta värvi A-piilari kaunistus

 — Läikivmust põrkeraud
 — Mustast riidest elektriline katus

 — Tahavaatekaamera 
 

Valikusse ei kuulu kerevärvid  
Orange Twist ja Bold Black

 

 — Tumehall kangas / osaliselt musta värvi nahk
 — Kroomehis käigukanginupul

 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris, 
ehised õhuavade ümber ja keskkonsool
 — Kroomitud uksekäepidemed salongis
 — x-touch

Lisavarustus  
Comfort-pakett:

 — Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
 — Hämaraandur

 — Automaatne kliimaseade
 — Nahkkattega istmed 

 — x-nav
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Istmed on osaliselt 
nahkviimistlusega

Bold Blacki värvi ehised 
õhuavade ümber

Läikivmusta värvi 
põrkeraud lisab stiili

avalda muljet läikivmusta 
värvi a-piilari kaunistusega

Eesmised udutuled 
parandavad nähtavust

Vali x-wave’i elektriliselt 
kokkuklapitav riidest 
katus ja lase päike sisse

Stiilsed 15-tollised 
hõbedased  valuveljed

 — Tumehall kangas / osaliselt musta värvi nahk
 — Kroomehis käigukanginupul

 — Bold Blacki värvi käigukangiümbris, 
ehised õhuavade ümber ja keskkonsool
 — Kroomitud uksekäepidemed salongis
 — x-touch

Lisavarustus  
Comfort-pakett:

 — Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
 — Hämaraandur

 — Automaatne kliimaseade
 — Nahkkattega istmed 

 — x-nav
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pÜSI ÜHENDUSES
Vali muusika, sea marsruut ja hoia sõpradega 
ühendust – seda kõike AYGO x-touchi abil.

Muusikal on oluline roll sõidu 
ajal, kas pole? Vaheta palasid, 
otsi muusikat esitajate 
või albumite nime järgi või 
reguleeri heli tugevust oma 
eelistuste põhjal. Tänu suurele 
x-touchi ekraanile on see väga 
lihtne.

Täiustatud 
ekraaniheli

Nutitelefoni ühendamine 
x-touchiga tagab juurdepääsu 
Sinu telefoniraamatule, 
võimaldab teha vabakäe-
kõnesid ja kasutada rakendusi. 
Mirror Link kuvab Sinu nuti-
telefoni funktsioonid x-touchi 
ekraanile.

Lihtsustatud 
suhtlusvõimalused

Uuenda oma x-touch x-navi 
tasemele. Sellel värvilisel 
satelliitnavigatsioonisüsteemil 
on suur ja selge ekraan, mis 
hõlbustab oluliselt linnas navi-
geerimist. Liiklusteavitused 
hoiavad Sind olukorraga kursis 
ja vajaduse korral kuvatakse 
ekraanile automaatselt ümber-
sõidumarsruut.

Täiustatud 
navigatsioonisüsteem

Tahavaatekaamera abil 
on AYGO parkimine nüüd 
veelgi hõlpsam. See lülitub 
automaatselt x-touchi 
ekraanile, kui lülitate sisse 
tagasikäigu, pakkudes selget 
ülevaadet auto taga olevast 
alast.

Tahavaatekaamera 
ekraan
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SUHTLUS

NaVIGEERIMINE

KaSUTaJaLIIDES

MEELELaHUTUS
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MeIe KOMpaKtSeS  
AUTOS ON LÕBUS 
Ja MUGAV
Kompaktne ja sportlik AYGO, milles on parajalt 
ruumi neljale inimesele, on ideaalne auto linna 
avastamiseks.

Meie insenerid said hakkama imega. AYGO on väljast 
vaadates kompaktne, kuid tänu nutikale kujundusele on 
selle salong hämmastavalt ruumikas, mahutades vabalt 
neli inimest ja rohkelt pagasit. 

AYGO uus vedrustus muudab sõidu veel sujuvamaks ja 
tänu väikesele, vaid 4,8 m pöörderaadiusele ei ole ükski 
tee pööramiseks liiga kitsas. Kuna AYGO on väle, pakub 
iga sõit suurt naudingut.
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RÕÕM SÕIDUST MIS taheS teeL
Tõhus mootor säästab raha, ent mitte ainult. 
See tähendab ka seda, et uue AYGOga on igal pool mõnus sõita.

Meie insenerid saatsid juba niigi tõhusa kolmesilindrilise 
mootori jõusaali, et parandada mootori hingamist ja 
vähendada sisemist hõõrdumist. Tänu sellele on mootor 
varasemast tundlikum ja pakub suuremaid sõiduelamusi ning 
väiksem kütusekulu aitab raha veelgi rohkem kokku hoida.

AYGO 69 hj võimsusest piisab täiesti, et selle kerge autoga 
linnaliikluses vuhiseda või maanteed mööda kulgeda. Kasuta 
käikude vahetamiseks sujuvat viiekäigulist käsikäigukasti 
või lisavarustusse kuuluvat x-shifti automatiseeritud 
käsikäigukasti, mille juurde kuuluvad roolile paigutatud 
käiguvahetuslabad.

* Kombineeritud tsüklis.

4,1 4,295 9769 69

Viiekäiguline  
käsikäigukast

x-shifti automatiseeritud 
käsikäigukast

Kütusekulu*

liitrit / 100 km

Kütusekulu*

g/km

CO2* CO2*

g/kmDIN hj

Võimsus Võimsus

DIN hjliitrit / 100 km
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ABS ei lase pidurdamise ajal  
ratastel lukustuda, suurendab 
haarduvust teekattega, vähendab 
libisemisohtu ja aitab säilitada 
juhitavuse järsu pidurdamise korral.

Blokeerumatu 
pidurisüsteem (aBS)
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AYGO varustusse kuulub 
kuni kuus turvapatja: 
SRS-turvapadjad juhile ja 
kaassõitjale, esiistmete 
külgturvapadjad ning SRS-
turvakardinad nii esi- kui ka 
tagaistmel sõitjate jaoks.

Kuus turvapatja

VSC rakendab automaatselt 
vastavalt vajadusele  
pidureid ja kontrollib 
mootori veojõudu, et 
säilitada stabiilsus ja vältida 
külglibisemise teket järsul 
pööramisel või libedal teel.

Sõiduki stabiilsuskontroll  
(VSC)

Et sõit oleks võimalikult 
turvaline, kontrollib süsteem 
rehvirõhku, jälgides iga ratta 
pöörlemiskiirust ja teisi 
väliseid tundemärke, ning 
hoiatab juhti, kui rõhk langeb 
alla soovitatud taseme.

Rehvirõhu hoiatussüsteem  
(TPWS)

Uues AYGOs kasutatakse uusimat turvatehnoloogiat, 
sealhulgas suurematelt autodelt üle võetud funktsioone. 
Mõned neist aitavad vältida õnnetusi ja teised kaitsevad 
Sind siis, kui Sina ise seda ei suuda. Kõik see on 
võimalikult turvalise sõidu huvides.

SÕIDa TURVALISELT
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1. Küljeukse iluliist
Täpselt vormitud, et küljekontuuridega 
sobituda ja neid rõhutada.

2. Udutulede võrud
Stiilsed kroomviimistlusega ümbrised  
auto esitulede jaoks.

3. Eesmise x-i kroomehis
Spetsiaalse kujuga, et rõhutada AYGO 
omanäolist eesmist x-i kujundit.

4. Tagaluugi kroomehis 
Elegantne kroomehis auto tagaluugil.

5. ja 6. Ehiste komplektid
Lai valik katuse- ja kereehiseid, et anda Sinu 
autole tõeliselt isikupärane välimus. Valikus on 
Hexagon (pildil), Graphite, Black Stripe, White 
Stripe, Carbon, Shield ja Bloom.

VaLI eNDaLe LISAVARUSTUS
Toyota originaallisatarvikud muudavad AYGO pakutava 
sõidukogemuse veel täiuslikumaks. Stiilsust, praktilisust 
ja uuenduslikkust lisavad tarvikud suurendavad sõiduki 
universaalsust ning peegeldavad Sinu eluviisi.

5.1.

2.

3.

4. 6.
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8. Toyota Hotspot
Mobiilne ühenduvus kuni viiele WiFi-valmidusega 
seadmele, nt süle- ja tahvelarvutitele ning 
telefonidele. 
Toyota Hotspot ühendatakse püsivalt Sinu auto 
elektrisüsteemiga ja seda saab kasutada koos kõigi 
SIM-kaartidega.

7. alumiiniumist lävepakuliistud 
Valik elegantseid või tippklassi kujunduslahendusi, 
et kaitsta Sinu auto lävepaku värvkatet.

8.7.
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1. Pakiruumi põhjamatt
Tugevast plastist, mittelibiseva pinna ja üles 
tõstetud servadega, et vedelik, muda või liiv 
püsiks mati peal.

2. Porikaitsmed 
Vähendavad sõiduki kerele paiskuva vee,  
pori ja kivikeste hulka. Saadaval nii esi- 
kui ka tagarataste jaoks.

3. Tekstiilist põrandamatid 
Värvilised põrandamatid, mida pakutakse kahe 
tihedusega kangast ja erinevat värvi overlokäärisega. 
Juhipoolsel põrandamatil on libisemist takistavad 
turvakinnitused.

4.  Parkimisabi süsteem
Muudab tagurdamise veel lihtsamaks. Tagumisel 
põrkeraual asuvad andurid on ühendatud salongi 
hoiatussüsteemiga, mille heli sageneb progresseeruvalt, 
mida lähemale jõuab sõiduk takistusele.

5. Ratta lukkmutrid
Karastatud terasest kroomitud ümara profiiliga 
lukkmutrid sobivad olemasolevate rattamutritega 
hästi kokku. Mutrite ainulaadne koodvõti kaitseb 
tõhusalt Sinu sõiduki väärtuslikke valuvelgi.

6. Toyota ProTect*
Asjatundlikult peale kantud ProTect aitab säilitada Sinu 
auto välimuse sellisena, nagu see oli müügisalongist 
väljudes. Valikus on ProTecti tooted värvi, valuvelgede 
ja kangast polstri kaitsmiseks.

VaLI eNDaLe LISAVARUSTUS
Täieliku valiku leiad veebilehelt www.toyota.ee või 
brošüürist, mille saad Toyota edasimüüjalt.

2.

3.

1. 4.

5.

6.

7.
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 * Lisateavet saad Toyota kohalikult edasimüüjalt.

7. alarmiseade
Võimas vargusevastane alarmiseade, millel on 
lisavarustusse kuuluv kaldeandur, mis annab velje 
varguskatsest märku helisignaaliga.

8. Ukse kaitseliistud
Lisakaitse väiksemate kahjustuste eest. Valikusse 
kuuluvad mustad või kerevärvi kaitseliistud.

9. Vertikaalne pakivõrk
Tugevast kootud nailonist 
musta värvi võrk taskutega,  
et hoida väikseid esemeid 
turvaliselt pakiruumis.

10. Taha paigaldatav jalgrattahoidik
Turvaline lahendus kuni kahe jalgratta 
transportimiseks. Turvalisuskaalutlustel 
on hoidikul üks lukk, mis fikseerib jalgratta 
hoidiku ja hoidiku auto külge. Komplekti 
kuuluvad tuled ja numbrimärgialus.

8. 9. 10.
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Erimudeleid pakutakse lustaka 
kerevärviga Orange Twist või 
elegantse kerevärviga Bold Black. 
Võid ka valida meelepärase värvi 
meie värvipaletist.

VÄRV RÄÄGIB 
eNDa eeSt

38



8R7 Dark Blue Twinkle*◊3P0 Red Pop§1E7 Silver Sparkle*§

1E0 Electro Grey*§

4W5 orange Twist*  §§211 Bold Black*  **

ERIMUDELID

068 White Flash§

* Metallikvärv. § Ei pakuta versioonidele x-cite ja x-clusiv. ◊ Versioonidele x-play ja x-wave. ** Versioonile x-clusiv. §§ Versioonile x-cite.
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Kas oled kunagi mõeldud selle peale,  
miks on veljed alati hõbedased?  
Vali uued värvid, ehised, veljekapslid ja 
ümbrised. Sobita neid omavahel ja muuda 
x-play lõbusamaks.

VeLJeD eI OLe 
AINULT ÜMMarGUSeD

15-tollised valuveljed (5 topeltkodarat)

15-tollised valuveljed (5 kodarat)
1. Musta värvi valuveljed 
2. Töödeldud pinnaga valget värvi valuveljed
3. Töödeldud pinnaga musta värvi valuveljed
4. Töödeldud pinnaga mattmusta värvi valuveljed
5. Hõbedased valuveljed
6. Valget värvi valuveljed

Kombineeri 15-tolliseid viie 
kodaraga valuvelgi suurte 
veljekapslite ja värviliste 
veljekapsliümbristega. Või vali 
viie topeltkodara või kümne 
kodaraga valuveljed, millel on 
väiksed veljekapslid.

Sobita Suur veljekapsliümbris

14. Must
15. Mattmust
16. Mattmust musta värvi logoga
17. Hõbedane
18. Valge

Suur veljekapsel

7. Läikivmust
8. Kroomitud
9. Dark Blue Twinkle
10. Electro Grey
11. Silver Sparkle
12. Red Pop
13. White Flash

15-tollised ilukilpidega 
terasveljed (6 kodarat) 
x-play standardvarustuses

15-tollised hõbedased 
valuveljed (6 topeltkodarat) 
x-wave’i standardvarustuses, 
x-play lisavarustuses

14-tollised ilukilpidega  
terasveljed (9 kodarat) 
x-i standardvarustuses

x-cite’i standardvarustuses

19. 20. 21. 

22. 23. 24. 
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15-tollised valuveljed (10 kodarat)

15-tollised valuveljed (5 kodarat)

31. Läikivmust
33. Dark Blue Twinkle
35. Electro Grey

Väike veljekapsel

25. Musta värvi valuveljed
26. Töödeldud pinnaga musta värvi valuveljed
27. Töödeldud pinnaga mattmusta värvi valuveljed
28. Töödeldud pinnaga valget värvi valuveljed
29. Hõbedased valuveljed
30. Valget värvi valuveljed

15-tollised valuveljed (10 kodarat)

19. Musta värvi valuveljed
20. Töödeldud pinnaga musta värvi valuveljed
21. Töödeldud pinnaga mattmusta värvi valuveljed
22. Töödeldud pinnaga valget värvi valuveljed
23. Hõbedased valuveljed
24. Valget värvi valuveljed

15-tollised valuveljed (5 topeltkodarat)

32. Silver Sparkle
34. Red Pop
36. White Flash

x-clusivi standardvarustuses

25. 

1. 

26. 

2. 

27. 

3. 

31. 

33. 

35. 

32. 

34. 

36. 

7. 8. 9. 14. 

15. 

17. 

16. 

18. 

12. 11. 10. 

13. 

28. 

4. 

29. 

5. 

30. 

6. 
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Vali AYGO erimudel x-cite, kui 
soovid midagi silmatorkavat ja 
tavatut, või vali elegantsete 
tumedate kangaste seast, 
mille hulka kuulub ka musta 
värvi nahast polsterdus.

VaLI eNDaLe 
ÄGE ISTE
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Tumehall kangas helehalli ja valget värvi polsterdusega
x-play ja x-clusivi standardvarustuses

Tumehall kangas / osaliselt musta värvi nahk
x-wave’i standardvarustuses

Tumehall kangas helehalli ja oranži värvi polsterdusega
x-cite’i standardvarustuses

Tumehall kangas
x-i standardvarustuses

43



tehNILISeD aNDMeD

Kütusekulu, CO2 heitkogust ja mürataset on mõõdetud põhitootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad 
mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 emissiooni hindamisel mängivad rolli nii juhi sõiduharjumused kui ka muud tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisund, paigaldatud varustus, 
koorem, sõitjate arv).

M/T = käsikäigukast

KESKKoNNaaNDMED 1,0-liitrine VVT-i 
5 M/T

1,0-liitrine VVT-i  
x-shift

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (liitrit / 100 km) 4,1 4,2

Linnas (liitrit / 100 km) 5 5

Maanteel (liitrit / 100 km) 3,6 3,8

Soovitatav kütus Pliivaba bensiin 95 või parem Pliivaba bensiin 95 või parem

Kütusepaagi maht (liitrit) 35 35

Süsinikdioksiid, Co2 (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (g/km) 95 97

Linnas (g/km) 115 115

Maanteel (g/km) 84 87

Heitgaasid (EÜ määrus 715/2007, viimati muudetud EÜ määrusega 136/2 014J)

Euroklass EURO 5 J EURO 5 J

Süsinikoksiid, CO (mg/km) 590,4 453,4

Süsivesinikud, THC (mg/km) 33,7 32,2

Süsivesinikud, NMHC (mg/km) 29,9 29,4

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 8,6 13,2

Müratase möödasõidul (dB(A)) 70 68
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MooToR

Mootori kood 1KR-FE

Silindrite arv 3 reas

Klapimehhanism 12 klappi, 2 ülanukkvõlli, kettajam ja VVT-i

Kütusesüsteem Elektrooniline sissepritse

Töömaht (cm3) 998

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 71,0 × 84,0

Surveaste 11,5 : 1

Suurim võimsus (DIN hj) 69

Suurim väljundvõimsus (kW / p/min) 51/6000

Suurim pöördemoment (Nm / p/min) 95/4300

JÕUDLUS 1,0-liitrine VVT-i
5 M/T

1,0-liitrine VVT-i
x-shift

Tippkiirus (km/h) 160 160

0–100 km/h (s) 14,2 15,5

Õhutakistuskoefitsient 0,29 0,29

PIDURID

Ees Ventileeritud ketaspidurid

Taga Trummelpidurid

VEDRUSTUS

Ees MacPhersoni vedrustus

Taga Pingetala
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tehNILISeD aNDMeD

MÕÕTMED Ja MaSSID 1,0-liitrine VVT-i 
5 M/T

1,0-liitrine VVT-i
x-shift

Välispikkus (mm) 3455 3455

Välislaius (mm) 1615 1615

Väliskõrgus (mm) 1460 1460

Esirööbe (mm) 1430 1430

Tagarööbe (mm) 1420 1420

Esiülend (mm) 675 675

Tagaülend (mm) 440 440

Teljevahe (mm) 2340 2340

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 4,8*/5,1 5,1

Salongi pikkus (mm) 2220 2220

Salongi laius (mm) 1300/1250§ 1300/1250§

Salongi kõrgus (mm) 1205 1205/1155◊

Pakiruumi maht (VDA) pakiruumi katteni, tagaiste üleval (liitrit) 168 168

Täismass (kg) 1240 1240

Tühimass (kg) 855– 910/840–890* 860 – 905

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval (liitrit) 198 198
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1430 mm 1420 mm

1615 mm

14
60

 m
m

2340 mm440 mm 675 mm

3455 mm 1615 mm

VÄLIMUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

14-tollised terasveljed (165/65R14)  – – – –

15-tollised terasveljed (165/60R15) –  – – –

15-tollised hõbedased valuveljed (165/60R15) – *  – –

15-tollised viie topeltkodaraga läikivmusta värvi valuveljed (165/60R15) – – –  –

15-tollised viie kodaraga musta värvi töödeldud valuveljed (165/60R15) – – – – 

 = standardvarustus  = lisavarustus − = pole saadaval M/T = käsikäigukast
* x-varustustase. § Kolmeukseline mudel. ◊ x-wave’i – varustustase.
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VarUStUS
VÄLIMUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Reflektoritega halogeenesituled     

LED-päevatuled     

Eesmised udutuled – *   

Hämaraandur – – *  

Süsinikkiu tekstuuriga eesmine x: must  – – – –

Eesmine x: läikivmust –    –

Eesmine x: Shiny Silver – – – – 

Eesmine x: valikuline värv –  – – –

A-piilari kaunistus: must (värvimata)   – – –

A-piilari kaunistus: Bold Black (värvitud) – – –  –

A-piilari kaunistus: Shiny Silver – – – – 

A-piilari kaunistus: läikivmust – –  – –

A-piilari kaunistus: valikuline värv –  – – –

Punast värvi või kroomitud eesmise ja tagumise põrkeraua iluliist ning iluliist küljeuste alumises servas –  – – –

Ukse alumise osa iluliist: hõbedane – – – – 

Küljepeeglid: mustad (värvimata)  – – – –

Küljepeeglid: kerevärvi –   – 

Küljepeeglid: läikivmustad – – –  –

Küljepeeglid: elektrilised ja soojendusega –    
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VÄLIMUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Uksekäepidemed: mustad (värvimata)  – – – –

Uksekäepidemed: kerevärvi –   – 

Uksekäepidemed: läikivmustad – – –  –

Intervalliga eesmised klaasipuhastid     

Tagumised liittuled (pirni tüüpi)     

Kõrgele paigaldatud pidurituli     

Tagumine klaasipuhasti     

Tagaspoiler     

Tahavaatekaamera – *   

Süsinikkiu tekstuuriga difuusor: must   – – –

Difuusor: läikivmust – *   –

Difuusor: Shiny Silver – – – – 

Difuusor: valikuline värv –  – – –

Mustast riidest elektriline katus – –  – –

Tagaluugi avamine nupust     

 = standardvarustus  = lisavarustus − = pole saadaval
* Ainult paketina.
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VarUStUS
SaLoNG x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Armatuurlaud: must  – – – –

Armatuurlaud: Steel Grey –  – – –

Armatuurlaud: läikivmust – – –  

Armatuurlaud: kerevärvi – –  – –

Keskkonsool: värvimata  – – – –

Keskkonsool: Steel Grey –  – – –

Keskkonsool: läikivmust – –   

Käigukangiümbris: värvimata  – – – –

Käigukangiümbris: Steel Grey –  – – –

Käigukangiümbris: läikivmust – –   

Ehised õhuavade ümber: mustad (väljast must / seest must)   – – –

Ehised õhuavade ümber: oranžid (väljast oranž / seest must) – – –  –

Ehised õhuavade ümber: Steel Grey (väljast hall / seest must) – – – – 

Ehised õhuavade ümber: Bold Black (väljast läikivmust / seest must) – –  – –

Valikulise värviga siseelemendid –  – – –

Kroomitud uksekäepidemed salongis – –   

Kummist põrandamatid    – –

Tekstiilist põrandamatid oranži värvi overlokäärisega – – –  –

Tekstiilist põrandamatid hõbedase overlokäärisega – – – – 

MUGaVUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Manuaalne kliimaseade **   – –

Automaatne kliimaseade – – *  

Eesmised elektriaknad     

Elektriline ukselukustus     

Puldiga kesklukustus     
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MUGaVUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Võtmeta sisenemissüsteem – – *  

Nupust käivitus – – *  

Elektriline roolivõimendi     

Kallutatav rool     

Uretaankattega rool (3 kodarat)  – – – –

Nahkkattega rool (3 kodarat) –    

Uretaankattega käigukanginupp  – – – –

Nahkkattega käigukanginupp –    

Käigukanginupu ehis: Steel Grey –  – – –

Käigukanginupu kroomehis – –   

Käiguvahetuslabad (ainult x-shifti käigukastiga) –    

Salongiõhufilter –    

Kiiruspiirik –    

Nõlvaltstardiabi     

Rehvirõhu jälgimissüsteem (kaudne)     

Tahhomeeter –    

12 V pistikupesa ees     

Käsitsi reguleeritav tahavaatepeegel     

Juhi ja kõrvalistuja päikesesirm     

Peegliga päikesesirm     

Soojendusega tagaaken     

Kütusepaagi kaane avaja     

Sisevalgustus     

Pakiruumi valgustus – – *  

Immobilisaator     

 = standardvarustus  = lisavarustus − = pole saadaval
* Ainult paketina. ** Ei pakuta kolmeukselise mudeli korral.
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VarUStUS

ISTMED x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Reguleeritava kõrgusega juhiiste –    

Kokkuklapitav tagaiste –    

Tagaistmete jaotus 50 : 50 –    

Musta ja halli värvi kangast istmed  – – – –

Tumehallist kangast istmed helehalli ja valget värvi polsterdusega –  – – 

Kangast istmed helehalli ja oranži värvi polsterdusega – – –  –

Kangast istmed, osaliselt nahast – –  – –

Nahkkattega istmed – – * – –

Kaks peatuge tagaistmetel     

Soojendusega esiistmed –    

HELISÜSTEEM x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Raadio kahe kõlariga  – – – –

Raadio nelja kõlariga –  – – –

x-touchi multimeediasüsteem (4 kõlarit ja tahavaatekaamera) – *   

x-navi navigatsioonisüsteem x-touchi jaoks –    

Bluetoothi vabakäesüsteem –    

Helisüsteemi ja telefoni juhtnupud roolil –    

USB-pesa     

Lisasisend     
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HoIUKoHaD x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Hoiulaegas eesmises konsoolis     

Kindalaegas     

Uksetaskud ees     

Uksetaskud taga     

Topsihoidikud ees ja taga     

Tugev pakiruumikate     

PaKETID x x-play x-wave x-cite x-clusiv

OUTstand –  – – –

OUTglow –  – – –

INspire –  – – –

INtense –  – – –

oHUTUS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotusega (EBD)     

Piduriabi (BA)     

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)     

Passiivohutus

Kokkupõrkeenergiat neelav kerekonstruktsioon     

Eesmised SRS-turvapadjad: juhil ja kõrvalistujal     

SRS-külgturvapadjad: juhil ja kõrvalistujal     

SRS-turvakardinad: ees ja taga     

Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamine     

Turvavöö hoiatus: juhil, kõrvalistujal ja tagaistmel istujatel     

Lapseistme ISOFIX-kinnitussüsteem     

 = standardvarustus  = lisavarustus − = pole saadaval
* Ainult paketina.
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SÕNaStIK
Tutvu lähemalt AYGO tehnoloogiaga.

Süsteem kontrollib rehvirõhku, jälgides eraldi iga 
ratta pöörlemise kiirust ja teisi välisparameetreid. 
Armatuurlaua näidik süttib, et hoiatada Sind, kui rõhk 
langeb alla soovitatud taseme. Seeläbi tagab süsteem 
turvalisema sõidu, vähendab rehvide kulumist ja 
suurendab kütusetõhusust.

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)

Nõlvaltstardiabi tagab sujuva paigaltvõtu järskudel 
kallakutel, rakendades pidurid kuni kaheks sekundiks 
pärast piduripedaali vabastamist. See aitab vältida sõiduki 
tagasiveeremist. Süsteemi aktiveerimiseks vajuta pärast 
seisma jäämist tugevamalt piduripedaalile, kui ükskõik 
milline edasikäik on sisse lülitatud.

Nõlvaltstardiabi (HaC)

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteemi juurde kuulub 
saatja, mis avab uksed käepideme tõmbamise peale 
ja lukustab need vaid ühe nupuvajutusega. Mootori 
käivitamiseks või seiskamiseks vajuta lihtsalt nuppu 
„Start/Stop”. Ainus, mida Sina pead tegema, on hoidma 
nutikat võtit taskus või käekotis.

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

Hädapidurduse korral käivitab EBS sõiduki piduritulede 
vilkumise, et hoiatada taga sõitvaid autosid.

Hädapidurduse märguanne (EBS)
Tahavaatekaamera muudab tagurdamise ohutumaks. 
Selge värviekraan võimaldab varjatud ohte aegsasti 
märgata ja hõlbustab parkimist.

Tahavaatekaamera

Hämaraandur mõõdab päevavalguse tugevust ja lülitab 
hämardumise korral automaatselt sisse esituled.

Hämaraandur
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Istmetel on spetsiaalsed kinnituspunktid ja ülemine 
rihm, mis hoiavad ära turvatooli ettekaldumise. 
See on turvaline ja mugav viis ISOFIXi turvatoolide 
kinnitamiseks (saadaval Toyota edasimüüja juures).

Lapseistme ISoFIX-kinnitussüsteem

Turvavööde hoiatuslamp ja sumisti käivad nii esi- kui ka 
tagaistmete turvavööde kohta.

Tagumise turvavöö meeldetuletus

Eesmistesse kolmepunktilistesse ELR-turvavöödesse 
integreeritud eelpingutid ja jõupiirikud aitavad ära hoida 
rindkerevigastusi.

Eelpingutid ja jõupiirikud

1,0-liitrine VVT-i
1,0-liitrine VVT-i bensiinimootor on ülikerge ja 
kompaktne. Kolm silindrit lisavad sõidukile sportlikkust 
ja ökonoomsust, hoides samas kütusekulu ja CO2 
heitkoguse väikese.

Käsikäigukast 
Toyota käsikäigukastid tagavad täpse ja sujuva 
käiguvahetuse. Käsikäigukastiga on lihtne ökonoomselt 
sõita, kuid vajaduse korral on  möödasõitudeks kasutatav 
kogu mootorivõimsus. Tulemuseks on väga kaasahaarav 
ja dünaamiline sõidukogemus.

x-shifti automatiseeritud käsikäigukast
x-shift  on käsikäigukast, mille kasutamine on  sama 
ladus kui automaatkäigukastil. Siduripedaalita 
käigukasti käsitsemine toimub  samal põhimõttel 
nagu automaatkäigukastil ning tagab suurepärase 
ökonoomsuse.
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TOYOTA KINDLUSTUS

Kindlusta oma meelerahu

ASENDUSAUTO
Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi 
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse 
tasuta asendusauto.

TASUTA AUTOABI
Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja 
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse 
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA 
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii, 
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse 
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel 
juhtudel alates 175 eurost. 

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades 
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.

Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel 
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul, 
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi. 
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on 
parandusest tulles justkui uus.

2=1
ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja 
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisa-
varustuse, rehvide vahetuse 
ja hoiustamise ning korralised  
hooldused ja lisagarantii.

3 LIISINGUPAKETTI
Vali, milline sobib Sinu 
soovide ja võimalustega.

Küsi Toyota Liisingu pakkumist Toyota edasimüüjalt. Tegemist on finantsteenusega. Tutvu liisingutingimustega aadressil toyota.ee/liising 
või konsulteeri asjatundjaga. Finantsteenuse pakkuja on AS Nordea Finance Estonia.

* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uuete autodele garantii aja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.

TOYOTA LIISING

Lihtsam ja mugavam finantseerimine

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka 
minna. 

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne 
vastus 1 tunniga.

TASUTA LIISINGU 
VAHETUS
Toyota Liisinguga on 
uue Toyota ostul liisin-
gu vahetus tasuta. 

Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu finantseerimisel. Meie eesmärk 
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Extracare lisagarantii
kogu liisinguperioodiks

24h Eurocare autoabi 
Euroopa Liidus* Korraline hooldusRehvivahetusRehvihoid

KOLM LIISINGUPAKETTI, MILLE VAHEL VALIDA:

JAH

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

EI

JAH

EI

EI

JAH
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2=1
ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja 
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisa-
varustuse, rehvide vahetuse 
ja hoiustamise ning korralised  
hooldused ja lisagarantii.

3 LIISINGUPAKETTI
Vali, milline sobib Sinu 
soovide ja võimalustega.

Küsi Toyota Liisingu pakkumist Toyota edasimüüjalt. Tegemist on finantsteenusega. Tutvu liisingutingimustega aadressil toyota.ee/liising 
või konsulteeri asjatundjaga. Finantsteenuse pakkuja on AS Nordea Finance Estonia.

* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uuete autodele garantii aja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.

TOYOTA LIISING

Lihtsam ja mugavam finantseerimine

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka 
minna. 

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne 
vastus 1 tunniga.

TASUTA LIISINGU 
VAHETUS
Toyota Liisinguga on 
uue Toyota ostul liisin-
gu vahetus tasuta. 

Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu finantseerimisel. Meie eesmärk 
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Extracare lisagarantii
kogu liisinguperioodiks

24h Eurocare autoabi 
Euroopa Liidus* Korraline hooldusRehvivahetusRehvihoid

KOLM LIISINGUPAKETTI, MILLE VAHEL VALIDA:
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• Toyota Eurocare.
24h maanteeabi kõikjal Euroopas.

• Toyota Express Service.
Hooldus 1 tunniga.

• Mugav ootesalong.
Veeda oma aega mõnusalt ja kasulikult.

• Rehvihotell.
Nutikas valik vahetusrehvidele.

• Hooldusaja meeldetuletus.
Hoolitseme, et Sa ei unustaks.

• Minu.Toyota.ee
Sinu Toyota koduportaal.

VÄÄRTUSTA OMA MUGAVUST
Toyota teenindus

Toyota esindused ja mitmed üleeuroopalised teenused 
tagavad Sulle kiire, mugava ja professionaalse teeninduse.

Toyota teenindus

HOOLI OMA AUTO VÄÄRTUSEST
Hooldades autot õigesti, säilib Sinu Toyota kõrge 
järelturuväärtus paljudeks aastateks.

12 000 €
10 000 €

Säilitage kõrge

järelturuväärtus

• Toyota hooldeprogramm. 
Meelerahu ja garantii.

• Vastupidavad originaalvaruosad.  
Ainus kindel valik.

• Koolitatud tehnikud. 
Sinu Toyota eksperdid.

• Toyota garantii. 
Konkurentsitult laia katvusega tehasegarantii.

• Toyota Extracare. 
2 aastat tehasegarantiid lisaks.
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Toyota teenindus

HOOLI OMA AUTO VÄÄRTUSEST
Hooldades autot õigesti, säilib Sinu Toyota kõrge 
järelturuväärtus paljudeks aastateks.

12 000 €
10 000 €

Säilitage kõrge

järelturuväärtus

• Toyota hooldeprogramm. 
Meelerahu ja garantii.

• Vastupidavad originaalvaruosad.  
Ainus kindel valik.

• Koolitatud tehnikud. 
Sinu Toyota eksperdid.

• Toyota garantii. 
Konkurentsitult laia katvusega tehasegarantii.

• Toyota Extracare. 
2 aastat tehasegarantiid lisaks.
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Toyota originaaltarvikud on valmistatud 
samasuguse hoole, kvaliteedi ja 
armastusega nagu Toyota autodki. 
Tarvikud lisavad autole isikupära, 
mugavust, käepärasust ja praktilisust, 
lisaks on neid erakordse vastupidavuse 
huvides põhjalikult katsetatud, et 
võiksid uue auto üle kaua rõõmu tunda. 
Kõigil koos autoga ostetud tarvikutel on 
kolmeaastane garantii*.

Toyota 
lisatarvikud

Et tagada Toyotale omane kvaliteet, on 
Sinu sõidukis kasutatud ainult originaalosi 
ja heaks kiidetud komponente. Sõiduki 
konstrueerimisel on pööratud tähelepanu 
remondikulude minimeerimisele – osad, 
mida on kulukas välja vahetada, asuvad 
eemal piirkondadest, mis saavad üldjuhul 
kõige suuremaid kahjustusi. Kokkuvõttes 
tähendab see väiksemaid kulutusi 
varuosadele ja tööjõule.

Toyota 
originaalosad

Kõik Toyota sõidukid on kavandatud ja 
konstrueeritud eesmärgiga minimeerida 
hoolduskulusid. Vähendatud on hooldust 
vajavate osade hulka, kuid sama tähtis 
on see, et tänu Toyota sõidukites 
kasutatavale tehnoloogiale on kõik osad 
hõlpsasti juurdepääsetavad, mistõttu 
kulub hooldustöödeks võimalikult 
vähe aega. Peale selle on ka hinnad 
konkurentsivõimelised.

Toyota 
väikesed hoolduskulud

Toyota edasimüüja annab Sulle teavet 
auto hooldusvajaduste kohta. Auto 
vajab terviklikku korrasoleku ja ohutuse 
kontrolli kord aastas või iga 15 000 km 
tagant (kumb täitub varem).

Toyota 
kvaliteetteenindus

tOyOta taGab tÄIeLIKU 
MeeLerahU
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Et tunneksid end sõidu ajal kindlana, osutame 
Sulle 40 Euroopa riigis kolme aasta jooksul 
Toyota Eurocare’i maanteeabiteenust. 
Kui Sinu autoga tekib mõni probleem, pakub 
Toyota Eurocare Sulle sõidu muretuks 
jätkamiseks mitmeid võimalusi.

 * Garantii üksikasju täpsusta edasimüüja juures.

Toyota  
Eurocare

Garantii alla kuuluvad kõik auto tootmisel või 
koostamisel tehtud vigadest tulenevad defektid, 
mis ilmnevad normaalse kasutuse puhul kas  
3 aasta või 100 000 km jooksul (olenevalt 
sellest, kumb täitub enne), kusjuures esimesel 
aastal läbisõidupiirangut ei ole. Kui garantii alla 
kuuluv defekt põhjustab rikke, mille tagajärjel 
sõiduk kaotab liikumisvõime, katab garantii ka 
Toyota Eurocare’i sõiduki pukseerimise teenuse. 
Sinu sõiduk viiakse lähimasse Toyota volitatud 
remonditöökotta. Garantii katab 3 aasta jooksul 
(läbisõidust olenemata) ka kerepaneelide pinna-
rooste ja värvidefektid, kui nende põhjuseks on 
materjali halb kvaliteet või valed töövõtted. Läbiva 
korrosiooni garantii pakub läbisõidust olenemata 
12-aastast kaitset mulgustumise vastu (seest 
väljapoole), mis on tekkinud korrosiooni mõjul 
seoses materjali või kooste halva kvaliteediga.

Toyota 
kõikehõlmav garantii

Toyota kõikehõlmav turvasüsteem 
peab vastu kindlustusfirmade 
rangele viieminutisele ründekatsele. 
Nii alarmiseade kui ka mootori 
immobilisaator on saanud heakskiidu 
Euroopa peamistelt kindlustusfirmadelt.

Toyota  
lisaturvalisus
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Keskkonnamõjude minimeerimine puudutab kõiki 
Toyota äritegevuse aspekte. Uue auto konstrueerimisel 
ja väljatöötamisel pööratakse suurt tähelepanu kõigile 
komponentidele, et tagada optimaalne keskkonna-
säästlikkus auto kasutusea jooksul. Uue AYGO (mootori  
tüüp 1KR-FE) olelusringi analüüs näitab, et eelmise mudeliga 
võrreldes on vähenenud kõigi peamiste saasteainete 
kogus, seejuures CO2 (süsinikdioksiid) 8% ja NMHC 
(mittemetaansüsivesinikud) 8%. Meie tehases Tšehhis 
kasutatakse iga AYGO tootmiseks 70% vähem energiat  
kui tööstusharus keskmiselt*. 

 * Allikas: ACEA 2013.

See mantra on olnud Toyota tegevuse aluseks alates  
ettevõtte asutamisest. Näiteks on igast AYGOst 95%  
taaskasutatav ja ümbertöötatav ning 100% materjalidest on 
kodeeritud, et neid oleks hõlpsam koost lahti võtta.  
Lisaks oleme Euroopa direktiivi 2000/53/EÜ kohaselt nelja 
raskmetalli kasutamisest täielikult loobunud.

Oma keskkonnapoliitika raames pakume Sulle uusi ja  
uuenduslikke viise tagastada oma teekonna lõppu   
jõudnud sõiduk müügiesindusse. Lisateavet saad  
veebilehelt www.toyota.ee või võta ühendust  
Toyota edasimüüjaga.

VÄHENDaDa, TaaSKaSUTaDa,  
ÜMBER TÖÖTaDa

1

5

tOyOta JaOKS ON KeSKKONNa 
SÄÄStMINe eLUVIIS

KoNSTRUEERIMINE Ja TooTMINE
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Juhtides oma Toyotat läbimõeldumalt vähendate kütusearveid 
ja CO2 heitmeid kuni 30%. Meie müügimeeskond võib Sulle 
näidata, kuidas sõita autoga kõige ökonoomsemalt ja tagada 
selle maksimaalne kütusetõhusus.

Ka siis, kui oled müügisaalist lahkunud ja Sul on vaja hiljem 
tagasi pöörduda, võid usaldada oma auto meie põhjaliku 
väljaõppe saanud müügijärgse teeninduse meeskonna 
hoolde. Nii püsib Sinu auto on kogu aeg parimas töökorras. 
Originaalosade ja ümbertöötatud originaalosade kasutamine 
aitab keskkonnamõju veelgi vähendada.

Toyota müügiesindustes on keskkonnasäästlikkus 
pidevalt tähelepanu keskmes. Säästva arengu algatuste, 
nt energiaauditite, vihmavee taaskasutamise, hoonete 
parema soojustamise ja taaskasutatavate energiaallikate 
tõhusama kasutamise kaudu vähendame energia- ja 
veekulu ning jäätmete hulka.

Kohalik tootmine tähendab vähem kilomeetreid, 
mida tuleb läbida, ja seega väiksemat ökoloogilist 
jalajälge. Nii varuosade toimetamisel tehastesse 
kui ka autode ja varuosade toimetamisel edasi-
müüjateni teeme alati kõik endast oleneva, 
et koormad oleksid optimaalse suurusega ja 
vahemaad võimalikult väiksed. Samuti püüame 
võimaluse korral kasutada raudteevedu.

2

3

4

LoGISTIKa

SÕITMINE Ja HooLDUS

EDaSIMÜÜJaTE VÕRK
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See ON aLLeS ALGUS.  
KUJUNDA OMa AYGO VeebIS!
Tutvu meie veebikonfiguraatoriga, et saada lisateavet AYGO 
põnevate omaduste ja eeliste kohta, ning kasuta meeldivat 
võimalust kujundada auto täpselt selliseks, nagu Sina soovid.

Skanni see leht Junaio®  rakenduse  
abil ja vaata, kuidas pilt muutub elavaks.  
Parimate tulemuste saavutamiseks hoia 
oma telefoni küljelt. 
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Meile teadaolevalt on kogu käesolevas brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad 
kohalikest tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade 
kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest.• Sõiduki kerevärvid võivad mõnevõrra erineda brošüüris trükitud fotodel kujutatust. • Brošüüris olevate ruutkoodide  
(QR Codes®) loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse 
ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2014 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor 
Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada. 

06/14/ayG/ENG/1500 ayG127

Suuna oma nutitelefon või veebikaamera 
graafilisele kujutisele, et nautida AYGOt 
uuel moel.

UUe AYGOGA TUTVUMISEKS VÕI LISATEABE 
SaaMISeKS  pÖÖrDU KOhaLIKU eDaSIMÜÜJa  
pOOLe VÕI KÜLaSta MeIe VEEBILEHTE AADRESSIL 
TOYOTA.EE


