AVASTA
MIDAGI UUT

Pöördediameeter vaid 10,2 m
2

SÕIDUOMADUSED

Elu on palju lõbusam, kui sõidad sinna, kuhu
tahad. Kompaktne, sujuv, vaikne ja vilgas AYGO
teeb kitsastel külavaheteedel, rahvarohketel
linnatänavatel ja keerulistes parkimiskohtades
sõitmise imelihtsaks. Lase impulssidel end juhtida.

Pildil kujutatud sõiduk on x-cite.
3

SÄRAVAD
DETAILID

Särava, julge ja silmapaistva AYGO
LED-esituled ja omanäolised
LED-tagatuled teevad sõiduki tõeliselt
pilkupüüdvaks.

AYGO stiilsed ilukilbid ja eritöötlusega
valuveljed on linnas uusim mood. AYGO
kontrastsele välimusele annab viimase
lihvi katus, mis on värvitoonis Bold Black.

Pildil kujutatud sõiduk on x-clusiv.
4

DISAIN
5

OOTAMATUKS
VALMIS

Kompaktne ja nutikas AYGO sisaldab kõike
vajalikku Sinu ohutuse tagamiseks. See on
varustatud kokkupõrke ennetussüsteemi*
ja sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteemiga*,
mis tähendab, et AYGO on valmis
igaks olukorraks.
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* Toyota Safety Sense’i ohutuspaketi osa, x-clusivi ja x-cite’i standardvarustuses
ning x-playl pakutakse seda lisavarustusena.

2. Sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteem

3. Nõlvaltstardiabi
(HAC)

Kokkupõrkeohu korral
aktiveeritakse heliline ja
visuaalne märguanne ning
suurendatakse pidurdusjõudu.
Kui juht ei reageeri õigel
ajal, rakenduvad pidurid
automaatselt.

Tuvastab teekatte
märgistusi ning edastab
juhile nii helilise kui ka
visuaalse märguande, kui
sõiduk hakkab sõidurajalt
suunatuld näitamata
kõrvale kalduma.

HAC tagab sujuva paigaltvõtu
järskudel kallakutel
ja aitab vältida sõiduki
tagasiveeremist.

4. Rehvirõhu
jälgimise süsteem (TPWS)
Igal rattal on ventiiliandur,
mis jälgib pidevalt
rehvirõhku. Süsteem
hoiatab Sind, kui rõhk
langeb alla soovitatud
taseme.

OHUTUS

1. Kokkupõrke
ennetussüsteem

Pildil kujutatud sõiduk on x-clusiv.
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PÜSI
ÜHENDUSES
AYGO nutikas, ohutu ja hõlpsalt kasutatav
nutitelefoni ühildamise võimalus on parim
teekaaslane, kelle abi võiksid vajada. Sinu
nutitelefoni lemmikrakendused kuvatakse
AYGO 7-tollisel puuteekraanil ja neid saab
kasutada Siri hääljuhtimise kaudu, mis
tähendab, et juhiste hankimine, ühenduses
olemine ja meelelahutuse nautimine on
AYGOS enneolematult mugav.
Nutitelefoni integreerimise võimalused
pakkujalt Pioneer ühilduvad teenustega
Apple CarPlay™ ja Android Auto™.

8

ÜHENDUVUS

Leia sihtkoht
Apple Maps kuvab AYGO
puuteekraanile täpsed
navigatsioonijuhised, reaalajas
liiklusteabe ja hinnangulised
sõiduajad.

Kuula oma lemmikmuusikat
Ära jäta oma lemmikalbumit
või -lugu mängimata:
AYGO puuteekraani või
Siri hääljuhtimise kaudu
pääsed juurde tervele oma
muusikakogule.

Pea sidet
Hoia oma silmad alati turvaliselt
sõiduteel. Helista või loe ja
kirjuta tekstsõnumeid liikvel
olles, kasutades AYGO Siri
hääljuhtimist.

Android Auto™
AYGO puutetundliku ekraani
abil saad kasutada kõiki oma
Androidi nutitelefoni rakendusi ja
funktsioone, keskendudes samal
ajal sõiduteele.

Apple CarPlay™ ühildub mudeliga iPhone 5 ja uuematega.
Sinu telefon peab olema ühendatud USB kaudu. Apple
CarPlay™ on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk,
Android Auto™ on ettevõtte Google Inc. registreeritud
kaubamärk. Nutitelefoni integreerimine ühildub teenustega
Apple CarPlay™ ja Android Auto™.
9

AYGO X
Kiire ja tõhus varustustase x avab tee
AYGO maailma.

Pilt on illustratiivne, AYGO varustustaseme x rool erineb näidatust.
10

VARUSTUSTASEMED

Standardvarustus
——Saadaval kerevärvides White Flash
(068), Red Pop (3P0), Electro Grey
(1E0) ja Silver Sparkle (1E7)
——14-tollised ilukilpidega terasveljed
(9 kodaraga)
——LED-ribatuled ees
——Tagumised LED-pidurituled
——Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)
——Tagumised liittuled (LED-tüüpi)
——Nõlvaltstardiabi (HAC)
——Tagaspoiler
——Must ja hall kangas
——USB-pesa ja lisasisend
——ISOFIXI istmekinnitid
Lisavarustus
——Manuaalne kliimaseade

11

AYGO X-PLAY
Rafineeritud välimuse, elegantse salongi ja standardvarustusse
kuuluva tahavaatekaamera ekraaniga x-play on varustatud
kõigega, et vastata Su vajadustele.

Pildil on kujutatud salong stiilipaketiga Style.
12

Standardvarustus (lisaks varustustasemele x)
——Saadaval kõikides kerevärvides,
välja arvatud Magenta Splash (9AC) ja Rich Blue (8Y5)
——15-tollised ilukilpidega tervasveljed (8 topeltkodaraga)
——A-piilari kaunistus värvitoonis Bold Black*
——A-piilari kaunistus värvitoonis Silver Sparkle§
——Elektrilised soojendusega küljepeeglid
——Bluetoothi vabakäesüsteem
——Soojendusega esiistmed
——Manuaalne kliimaseade
——Tumehall kangas koos nahka meenutava polsterdusega
——Läikivmust liist keskkonsoolil
——Kerevärvi ehised külgmiste õhuavade ümber
——Käigukangikonsool värvitoonis Steel Grey

VARUSTUSTASEMED

Lisavarustus
——Pakett Style
——Toyota Safety Sense
——Mobiilseadme integreerimine

* Pole saadaval kerevärviga Bold Black.
§
Saadaval ainult kerevärviga Bold Black.
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AYGO X-CITE
Säravate värvide ja silmapaistvate tunnustega x-cite on Sinu
järjekordne võimalus teiste seas silma paista.

14

Pilt on illustratiivne. Aygo x-cite on saadaval ainult x-shifti käigukastiga.

Standardvarustus (lisaks x-playle)
——Saadaval kerevärviga Magenta Splash (9AC)
——15-tollised läikivmusta värvi valuveljed (10 kodaraga)
——Eesmise põrkeraua põhjakate värvitoonis Magenta Splash
——Toonklaas tagaakendel
——Katus värvitoonis Bold Black
——Eesmised udutuled
——Must kangas, õmblus värvitoonis Magenta Splash
——Ehised külgmiste õhuavade ümber värvitoonis
Magenta Splash
——Ehis käigukanginupul värvitoonis Magenta Splash
——Läikivmust käigukangikonsool
——Põrandamattide ääris värvitoonis Magenta Splash
——Tahavaatekaamera
——Nutitelefoni ühilduvus, Pioneer
ja multimeediasüsteem x-touch
——Ohutuspakett Toyota Safety Sense

VARUSTUSTASEMED
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AYGO X-CLUSIV
Peen x-clusiv koos ohutuspaketiga Toyota Safety Sense, võtmeta
sisenemis- ja käivitussüsteemi ning osalise nahkviimistlusega on
just see, mida oled otsinud.

Standardvarustus (lisaks x-playle)
——Saadaval kerevärvides Silver Sparkle (1E7)
ja Rich Blue (8Y5)
——15-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(10 topeltkodarat)
——Automaatne kliimaseade
——Toonklaas tagaakendel
——Katus värvitoonis Bold Black
——Hämaraandur
——Võtmeta sisenemine ja käivitamine
——Eesmised udutuled
——Kokkupõrke ennetussüsteem
——Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
——Külgmiste õhuavade läikivmustad raamid
——Läikivmust käigukangikonsool

16

Pilt on illustratiivne. Aygo x-clusiv on saadaval ainult x-shifti käigukastiga.

VARUSTUSTASEMED
17

LOODUD LINNAS
SÕITMISEKS
Olenemata sellest, kas transpordid linnas
asju või soovid oma AYGOLE lisakaitset,
pakuvad Toyota originaallisatarvikud
valikuid igapäevaseks sõitmiseks.

Pakiruumi põhjamatt
Kaitse oma pakiruumi
vaipa selle vastupidava
mustast kummist matiga.

18

Kokkupandav kast
Kast hoiab pakiruumis
puhtust ja korda ning kui
seda ei kasutata, saab
selle kokku panna.

Lävepakuliistud ja
põrandamatid
Lisa oma salongile elegantsi
stiilsete lävepakuliistude
ja põrandamattidega, mis
aitavad ka salongi kaitsta.

Pakett Protection
Lisa oma AYGOLE eksklusiivsust
julgete 15-tolliste mustade
eritöötlusega valuvelgede abil
ning hoia auto värv küljeliistude ja
porikaitsmetega kui uus.

LISAVARUSTUS

Püstine kaubavõrk
Musta värvi nailonist tugev kootud
kaheosaline kaubavõrk, mis kinnitub
kenasti olemasolevate konksude
külge külgedel ja põrandal. Ideaalne
väikeste asjade pakiruumis
hoidmiseks, kui sõidad linnas ringi.

19

ERISTU
STIILSELT
Tänu erakordsele värvivalikule
võimaldab AYGO Sul end
vabalt väljendada.

20

211 Bold Black*§

3P0 Red Pop

8W9 Cyan Splash*§

AYGO X-CLUSIV

AYGO X + X-PLAY

1E7 Silver Sparkle*

1E7 Silver Sparkle*
koos musta katusega

AYGO X-CITE

1E0 Electro Grey*

VÄRVID

068 White Flash

8Y5 Rich Blue*
koos musta katusega

9AC Magenta Splash* koos musta katusega

* Metallikvärv.

§

Saadaval ainult varustustasemel x-play.
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VELJED,
MIS AVALDAVAD
MULJET
AYGO pilkupüüdvad veljed
avaldavad teel muljet,
olgu need läikivmustad või
eritöötlusega.

14-tollised ilukilpidega
terasveljed (9 kodaraga)
x-i standardvarustuses
22

15-tollised ilukilpidega
terasveljed (8 topeltkodaraga)
x-play standardvarustuses

15-tollised mustad masintöödeldud
valuveljed (8 kodarat)
x-play lisavarustuses

15-tollised läikivmusta värvi
valuveljed (10 kodaraga)
x-cite’i standardvarustuses

15-tollised mustad eritöötlusega
valuveljed (10 topeltkodaraga)
x-clusivi standardvarustuses

STANDARDISTMED

AYGO stiilsete istmekatete
valik, mille hulka kuuluvad
nii moekad kangast kui ka
elegantsed nahkviimistlusega
istmed, võimaldab Sul luua
täpselt enda stiili.

VELJED JA VIIMISTLUS

ISTMED
IGALE
STIILILE

Must ja hall kangas
x-i standardvarustuses

Must kangas, õmblused
värvitoonis Magenta
x-cite’i standardvarustuses

Tumehall kangas kahetoonilise
helehalli polsterdusega
x-play standardvarustuses

Tumehall kangas koos
nahkpolsterdusega
x-clusivi standardvarustuses
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TEHNILISED ANDMED
KESKKONNAANDMED

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, 5 M/T

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, x-shift

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)		
Kombineeritud (liitrit / 100 km)

4,1

4,2

Linnas (liitrit / 100 km)

4,9

4,9

Maanteel (liitrit / 100 km)

3,6

3,8

Kütusepaagi maht (liitrites)

35

35

Süsinikdioksiid, CO2 (kehtivate õigusaktide järgi)		
Kombineeritud (g/km)

93

95

Linnas (g/km)

112

112

Maanteel (g/km)

82

86

Heitgaasid (määrus (EÜ) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) 2017/1154)
Süsinikoksiid, CO (mg/km)

155,3

245,9

Süsivesinikud, THC (mg/km)

26,3

25,7

Süsivesinikud, NMHC (mg/km)

23,9

22,6

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

22,2

18,4

Müratase möödasõidul (dB(A))

69

71

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas kooskõlas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa Liidu õigusaktide nõuetega. Kui soovid
põhjalikumat teavet või oled huvitatud seeriatootmises oleva mudeli soetamisest, võta ühendust Toyota Motor Europe NV/SA-ga. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust
mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).

MOOTOR

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, 5 M/T

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, x-shift

Mootori kood

1KR-FE

1KR-FE

Silindrite arv

Reas 3

Reas 3

Klapimehhanism

12 klappi, 2 ülanukkvõlli, kettajam ja VVT-i

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

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, 5 M/T

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, x-shift
Elektrooniline sissepritsesüsteem

Kütusesüsteem

Elektrooniline sissepritsesüsteem

Töömaht (cm3)

998

998

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm × mm)

71 × 84

71 × 84

Surveaste

11,8 : 1

11,8 : 1

Suurim võimsus (DIN hj)

72

72

Suurim võimsus (kW / p/min)

53/6000

53/6000

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

93/4400

93/4400

OMADUSED

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, 5 M/T

1,0 l VVT-i
Bensiinimootor, x-shift

Tippkiirus (km/h)

160

160

0–100 km/h (s)

13,8

15,2

Õhutakistustegur

0,28

0,28

VEDRUSTUS
Esivedrustus

MacPhersoni tüüpi vedrud

Tagavedrustus

Väändetala

PIDURID
Esipidurid

Ventileeritud ketaspidurid

Tagapidurid

Trummelpidurid

ROOL
Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m)

M/T = manuaalkäigukast

10,2

x-shift = automatiseeritud manuaalkäigukast
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TEHNILISED ANDMED
SISEMÕÕTMED JA LAADIMISMAHT
168

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval (liitrit)

198

Salongi pikkus (mm)

2220

Salongi laius (mm)

1300

Salongi kõrgus (mm)

1205

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

168

1460 mm

Pakiruumi maht pakiruumi katteni (liitrit)

1430 mm
1615 mm
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440 mm

2340 mm
3465 mm

685 mm

1420 mm
1615 mm

VÄLISMÕÕTMED, MASSID JA PUKSEERIMISVÕIME
Välispikkus (mm)

3465

Välislaius (mm)

1615

Väliskõrgus (mm)

1460

Esirööbe (mm)

1430

Tagarööbe (mm)

1420

Esiülend (mm)

685

Tagaülend (mm)

440

Teljevahe (mm)

2340

Täismass (kg)

1240

Kaal, kg

840–915

VELJED

x

x-play

x-cite

x-clusiv
–

14-tollised ilukilpidega terasveljed (9 kodaraga)



–

–

15-tollised ilukilpidega terasveljed (8 topeltkodaraga)

–



–

–

15-tollised läikivmusta värvi valuveljed (10 kodaraga)

–

–



–

15-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (10 topeltkodarat)

–

–

–



Musta värvi suured veljekapslid

–

–





Musta värvi suurte veljekapslite raamistused

–

–





Rehviparanduskomplekt









 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = pole saadaval
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VARUSTUS
VÄLIMUS

x

x-play

x-cite

x-clusiv

14-tollised terasveljed (165/65R14)
15-tollised terasveljed (165/60R15)



–

–

–

–



–

–

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

–

–



–

15-tollised topeltkodarate ja eritöötlusega mustad valuveljed (165/60R15)

–

–

–



Prožektor-tüüpi halogeenesituled









LED-päevatuled










Tagumised liittuled (LED)







Eesmised udutuled

–

–





Hämaraandur

–

–

–




Must katus (värvitud)

–

–



Küljepeeglid: mustad (värvimata)



–

–

–

Küljepeeglid: kerevärvi

–







Küljepeeglid: elektrilised ja soojendusega

–







Uksekäepidemed: mustad (värvimata)



–

–

–

Uksekäepidemed: kerevärvi

–







Tahavaatekaamera

–

–
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SALONG

x

x-play

x-cite

Näidikupaneel: must
Näidikupaneel: kvartshall

x-clusiv



–

–

–

–



–



Näidikupaneel: läikivmust

–

–



–

Keskkonsool: must



–

–

–

Keskkonsool: kvartshall

–



–



Keskkonsool: läikivmust

–

–



–

Musta värvi ehised õhuavade ümber



–

–

–

Kerevärvi ehised õhuavade ümber

–





–

Läikivmustad ehised õhuavade ümber

–

–

–



Kroomitud uksekäepidemed salongis

–







Tekstiilist põrandamatid









 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = pole saadaval
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VARUSTUS
MUGAVUS

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Manuaalne kliimaseade







–

Automaatne kliimaseade

–

–

–



Elektrilised esiaknad









Elektriline ukselukustus









Puldiga kesklukustus









Võtmeta sisenemissüsteem

–

–

–



Nupust käivitus

–

–

–



Kallutatav rool









Uretaankattega rool (3 kodarat)



–

–

–

Nahkkatte ja kolme kodaraga rool

–







Uretaankattega käigukanginupp



–

–

–

Kroomitud ehis käigukanginupul

–



–



Ehis käigukanginupul, värvitoon Magenta

–

–



–

Käiguvahetuslabad (ainult x-shifti käigukastiga)

–







Kiiruspiirik (ainult manuaalkäigukastiga)

–







Nõlvaltstardiabi









Rehvirõhu monitor (kaugfunktsioon)









Tahhomeeter

–







Sisevalgustus









Pakiruumi lamp

–

–

–



Immobilisaator
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HELISÜSTEEM

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Raadio kahe kõlariga



–

–

–

Raadio nelja kõlariga

–







Multimeediasüsteem x-touch

–

–





Nutitelefoni ühilduvus, Pioneer

–

*





Tahavaatekaamera

–

–





Bluetoothi vabakäesüsteem

–







Helisüsteemi ja telefoni juhtnupud roolil

–













USB-pesa



Lisasisend









ISTMED

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Reguleeritava kõrgusega juhiiste

–







Kokkuklapitav tagaiste









Tagaistmete jaotus 50 : 50

–







Musta ja halli värvi kangast istmed



–

–

–

Tumehallist kangast istmekatted helehalli polsterdusega

–



–

–

Mustast kangast istmekatted Magenta värvitoonis õmblustega

–

–



–

Osaliselt nahkkattega istmed

–

–

–



Kaks peatuge tagaistmetel









Soojendusega esiistmed

–







 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = pole saadaval

* Saadaval ainult koos stiilipaketiga Style ja ohutuspaketiga Toyota Safety Sense
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VARUSTUS
HOIUNDAMINE

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Konsoolilaegas ees









Kindalaegas









Taskud esiustes









Uksetaskud taga









Topsihoidikud ees ja taga









Pakiruumikate









OHUTUS

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Passiivohutus
Eesmised SRS-turvapadjad: juhil ja kõrvalistujal









Külgmised SRS-turvapadjad: juhil ja kõrvalistujal









SRS-turvakardinad: ees ja taga









Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamine









Turvavööde hoiatussüsteem: juhil, kõrvalistujal ja tagaistmel istujatel









ISOFIXI istmekinnitid









Aktiivohutus
Blokeerumisvastased pidurid (ABS)









Piduriabi (BA)









Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)









–

**





Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
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PAKETID

x

x-play

x-cite

x-clusiv

Pakett Style

–



–

–

15-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (165/60R15)
Mustad väikesed keskkapslid velgedel
Eesmised udutuled
Tahavaatekaamera
Multimeediasüsteem x-touch

 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = pole saadaval

** Saadaval ainult koos stiilipaketiga Style
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Uus Toyota AYGO

LÄKSIME!
www.toyota.ee

Et elamus kestaks
edasi, skaneeri seda
ruutkoodi.
Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris kirjeldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad sõltuvad kohalikest tingimustest ja
nõuetest ning võivad seetõttu erineda Sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saad teavet kohalikust müügiesindusest. •
Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide (QR Codes®) loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta
selle eest, kui Sul ei õnnestu mõnda ruutkoodi (QR Codes®) lugeda või interaktiivset funktsiooni kasutada. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta etteteatamiseta tehniliste
andmete ja varustuse üksikasju. • © 2018 by Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
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