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Dlaczego AYGO jest
dla Ciebie najlepszym wyborem?



1. Toyota: najlepsza marka na świecie
Wybór Toyoty jest najlepszą decyzją, jaką można podjąć przy zakupie samochodu. Powody? Nie ma drugiej tak utytułowanej 
i niezawodnej marki motoryzacyjnej na świecie jak Toyota. Oto kilka faktów, które mówią same za siebie.

Ponad 1 400 patentów w latach 2010–2015 dotyczących 
innowacyjnej technologii autonomicznego prowadzenia pojazdów 
i 5 680 patentów dotyczących technologii wodorowych 
ogniw paliwowych.

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE NAPĘDY
Ponad 9 milionów hybryd sprzedanych na całym 
świecie od premiery Priusa w 1997 r. 

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE
SAMOCHODY NA ŚWIECIE
Liczba modeli w pierwszych dziesiątkach rankingu TÜV 2016:
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NAJWIĘKSZY PRODUCENT 
SAMOCHODÓW NA ŚWIECIE

Ponad 10 milionów 
aut sprzedanych w ciągu roku przez Toyota Motor Corporation 
– rekordowe lata 2014 i 2015.

NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWA
MARKA NA ŚWIECIE
Od 13 lat nie ma cenniejszej marki motoryzacyjnej niż Toyota.

Miejsce Miejsce 
w rankingu Marka Wartość 

(w mld dol.)

1. 5. Toyota 53,58
2. 9. Mercedes 43,49

3. 11. BMW 41,53
Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne wg raportu  

Best Global Brands 2016 (Interbrand).

TOYOTA W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE 
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH  
FIRM ŚWIATA

Miejsce 
w rankingu Marka 

1. Apple

2. Google

3. Tesla Motors

4. Microsoft Corp

5. Samsung Group

6. Toyota
Najbardziej innowacyjne marki wg rankingu The Boston Consulting Group 2015.

Toyota Mirai
Pierwsze masowo produkowane auto napędzane 
wodorowymi ogniwami paliwowymi.



Toyota AYGO otworzyła nowy rozdział w kategorii personalizacji. Dzięki bogatej ofercie 
pakietów wyposażeniowych oraz dodatków stylistycznych każdy może wyrazić siebie na setki 
sposobów. Do dyspozycji:

AYGO pozostaje wierne nurtowi stylistycznemu Toyoty – keen look – jednak rozwija go w nowatorski, 
nietuzinkowy sposób, stając się samochodem niepowtarzalnym w każdym calu. Poprzez umiejętne 
zabiegi stylistyczne AYGO sprawia wrażenie będącego w ruchu nawet wtedy, gdy stoi zaparkowane.

3. Personalizacja

2. Stylistyka

•  Motyw odwróconego trapezu widoczny zarówno z przodu w kształcie  
wlotu powietrza, jak i z tyłu w liniach dyfuzora. 

•  Kształt X poprowadzony od przodu i grilla poprzez reflektory  
aż do przednich słupków.

•  Projektorowe lampy główne świecące bardziej równomiernym,  
dłuższym i nierozproszonym snopem światła.

•  Doskonale widoczne, energooszczędne standardowe  
światła do jazdy dziennej typu LED.

•  Dynamicznie unosząca się linia szyb bocznych  
i opadająca linia dachu.

•  Wystarczająca ilość przestrzeni w kabinie dla czterech osób,  
również nad głową, przy znakomitym współczynniku  
oporu powietrza Cx wynoszącym 0,29.

•  Dynamiczne zwieńczenie znakomitej sylwetki  
za sprawą tylnego dyfuzora, wysoko poprowadzonych  
świateł i spojlera.

• 8 wersji kolorystycznych x-grilla i bocznych listew, 
• 8 wersji kolorystycznych tylnego dyfuzora, 
•  7 wersji kolorystycznych dachu, a także możliwość zamówienia opcjonalnego dachu składanego,  
•  7 wersji opcjonalnych zestawów ozdobnych naklejek na dach, maskę, błotniki i drzwi boczne, 
•  21 wzorów kół, a także 12 wersji kolorystycznych kołpaków środkowych na felgi i 8 wersji  

pierścieni ozdobnych na felgi, 
• 8 kolorów nadwozia, 
•  8 wersji kolorystycznych konsoli centralnej, paneli deski rozdzielczej, obudowy dźwigni zmiany biegów i wlotów powietrza.



4. AYGO SELECTION

X-clusiv

X-treme

X-pressive

X-travagant

Specjalnie dla Ciebie – 15" felgi 10-ramienne w czarnym połysku 
z kołpakami środkowymi w kolorze Mambo Red oraz zestaw czerwonych 
oklein na przednim i tylnym zderzaku, czerwone listwy boczne, a także 
nakładki na lusterka boczne w czarnym połysku. Pakiet dostępny dla 
wersji X-play w nadwoziu 5-drzwiowym.

Stawiaj czoła kolejnym wyzwaniom, mając przy sobie AYGO w metalizowanym 
kolorze Smokey Ice z czarnym x-grillem oraz 15" felgami w czarnym połysku 
i pierścieniami ozdobnymi w kolorze Mambo Red, a  także z zestawem 
czerwonych oklein na przednim i tylnym zderzaku, czerwonymi listwami 
bocznymi i nakładkami na lusterka boczne w  czerwonym połysku. Pakiet 
dostępny dla wersji X-play w nadwoziu 5-drzwiowym.

Nie oglądaj się na innych, teraz masz AYGO z metalizowanym lakierem Blue 
Velvet, przednim x-grillem i listwami przedłużającymi w kolorze Forever 
White, białymi nakładkami na lusterka oraz białymi szlifowanymi felgami 
15" z kołpakami środkowymi także w kolorze Blue Velvet. Pakiet dostępny 
dla wersji X-play w nadwoziu 5-drzwiowym.

Rozkręć się, jadąc AYGO z lakierem Orange Twist, czarnymi 15" felgami 
i  kołpakami środkowymi w kolorze Orange Twist oraz czarnym x-grillem 
i nakładkami na lusterka boczne w czarnym połysku. Niech patrzą! Pakiet 
dostępny dla wersji X-play w nadwoziu 5-drzwiowym.



Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) 
System wykrywa niebezpieczeństwo zderzenia, wysyła dźwiękowe 
i wizualne ostrzeżenia kierowcy, a w razie braku reakcji, zmniejsza 
prędkość jazdy lub rozpoczyna awaryjne hamowanie.

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
System określa położenie linii na jezdni i, w przypadku przekroczenia 
ich bez użycia kierunkowskazu, emituje ostrzeżenia dźwiękowe 
i wizualne.

AYGO imponuje także w kwestii bezpieczeństwa, a wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
zarówno wśród systemów bezpieczeństwa czynnego, jak i biernego, daje prawdziwy powód do dumy: 
4 gwiazdki w nowych bardziej restrykcyjnych testach zderzeniowych Euro NCAP. 

Toyota AYGO – jako jedyne w klasie – już w standardzie oferuje projektorowe lampy główne i światła do jazdy 
dziennej typu LED.

Opcjonalnie dostępne są również systemy innowacyjnej technologii Toyota Safety Sense.

6. Bezpieczeństwo

5. Praktyczność

Toyota AYGO dzięki najbardziej kompaktowym wymiarom oraz niewielkiemu promieniowi zawracania (4,7 m) 
jest idealnym samochodem do poruszania się po miejskich, zatłoczonych ulicach. Niewielkie wymiary 
zewnętrzne nie ograniczają kubatury wnętrza – kierowca i pasażerowie nie dość, że podróżują w wyjątkowo 
komfortowych warunkach, to mają przy tym wystarczająco dużo miejsca na bagaż.



AYGO napędzane jest zmodernizowaną jednostką o pojemności 1 litra i mocy 69 KM. Jednostka ta przez kilka 
lat z rzędu otrzymywała tytuł Silnika Roku. 

Silnik – zoptymalizowany pod kątem zapewnienia lepszego komfortu akustycznego oraz zmniejszenia 
zużycia paliwa i emisji CO2 – zapewnia osiągi optymalne dla warunków miejskich. 

Z kolei zautomatyzowana skrzynia biegów x-shift (dostępna w zależności od wersji) zwiększa komfort 
podróżowania. 

8. Technologia

7. Osiągi

AYGO posiada w wyposażeniu wiele najnowszych rozwiązań 
technologicznych wpływających na komfort jazdy. W zależności od 
wersji oferuje przyciski sterowania systemem audio umieszczone 
na skórzanej kierownicy, automatyczny ogranicznik prędkości 
ASL, lampy przeciwmgielne, czujnik zmierzchu, klimatyzację 
automatyczną, system „Inteligentny kluczyk”, składany materiałowy 
dach, Bluetooth i wreszcie największy w klasie dotykowy ekran 
systemu multimedialnego Toyota X-touch o przekątnej 7". System 
X-touch dzięki przejrzystemu rozkładowi ikon i czytelnej strukturze 
menu jest niezwykle intuicyjny w obsłudze, oferując standardowo 
kamerę cofania, która jest nieoceniona na zatłoczonych parkingach.

Dodatkowo dla szczególnie mobilnych użytkowników AYGO
dostępna jest nawigacja Toyota X-nav.

Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że poziomem
wyposażenia AYGO dorównuje samochodom z wyższych
segmentów.

Silnik
1,0 Benzyna
VVT-i     5 M/T

Silnik
1,0 Benzyna
VVT-i     x-shift MM

Śr. zużycie paliwa
4,1 l 
na 100 km

Śr. zużycie paliwa
4,1 l 
na 100 km

Przyspieszenie
14,2 s
0–100 km/h

Przyspieszenie
14,2 s
0–100 km/h

Śr. emisja CO2
95 g/km

Śr. emisja CO2
114/117 g/km

Moc
69 KM

Moc
69 KM



Toyota zadbała o jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, dając 
3-letnią gwarancję. Dzięki systemowi Assistance Toyota Eurocare 
właściciel AYGO zyskuje również 3-letni program pomocy drogowej. 

Dodatkowo za sprawą programu BIS Gwarancja Serwisowa można 
przedłużyć gwarancję o kolejny rok lub 2 lata. Wybierając jeden 
z trzech pakietów: OPTIMUM, STANDARD lub PREMIUM, każdy 
właściciel Toyoty korzysta nawet z 5-letniej ochrony swojego auta.

Dla twojej firmy

•  •  

Dla ciebie

•  

9. 3-letnia gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare 

10. Atrakcyjne finansowanie

Toyota jest jednym z nielicznych producentów w branży motoryzacyjnej, który posiada swój własny bank. 
Toyota Bank gwarantuje bezpieczeństwo i unikalnie konkurencyjne warunki finansowania zakupu nowego 
samochodu. Spośród wielu ciekawych propozycji możesz wybrać najbardziej dostosowaną do  Twoich 
wymagań finansowych. 



www.toyota.pl www.toyota.pl/business

Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 4,1 l/100 km i od 95 do 119 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Podane 
zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w ulotce, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje 
w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie 
w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu 
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).


