WYPRZEDAŻ

2018

W WERSJI 3-DRZWIOWEJ
I 5-DRZWIOWEJ

NA DOBRY POCZĄTEK

Poznaj nasze najnowsze ceny i promocje wyprzedażowe
NOWE

KORZYSTNY

AYGO

RABAT

JUŻ OD

NAWET DO

36 300 PLN

11 700 PLN

KLIMATYZACJA
I SYSTEM AUDIO
W STANDARDZIE
KAŻDEJ WERSJI WYPOSAŻENIA

ZABEZPIECZENIE

ANTYKRADZIEŻOWE
TYLKO

800 PLN

1

CENY

Sprawdź ceny brutto i rabaty (PLN)
Cennik obowiązuje od 17 stycznia 2019 r.

Rok produkcji: 2018. Rok modelowy: 2018
Wersja 3-drzwiowa

Wersja wyposażenia

1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna

x + Comfort*

Wersja 5-drzwiowa

Wersja wyposażenia

1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna

1.0 VVT-i 72 KM x-shift benzyna

Rata Leasingu
SMARTPLAN2

Cena
detaliczna

Rabat

Cena
po rabacie

41 300

5 000

36 300

449

Cena po rabacie

Rata Leasingu
SMARTPLAN2

Cena detaliczna

Rabat

x + Comfort*

42 300

5 000

37 300

451

x-play

44 400

4 500

39 900

450

x-play + Style

49 300

7 000

42 300

491

x-play + Style + Connect

50 300

7 000

43 300

560

x-play + Style + nawigacja

51 800

8 500

43 300

516

Selection x-cite + Connect*

51 300

6 000

45 300

497

Selection x-treme + Connect

51 300

8 000

43 300

473

x-play + Style

52 900

7 000

45 900

493

x-play + Style + Connect

53 900

7 000

46 900

555

x-play + Style + nawigacja

55 400

8 500

46 900

556

Selection x-cite + Connect*

54 900

6 000

48 900

539

Selection x-treme + Connect

54 900

8 000

46 900

517

Skrzynie biegów: 5 M/T – 5-stopniowa manualna, x-shift – 5-stopniowa automatyczna.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto. Wysokość wpłaty własnej 10% ceny zakupu pojazdu.
* Promocja wyprzedażowa rocznika 2018 obowiązuje od 7.11.2018 r. do wyczerpania zapasów.
Promocja wyprzedażowa rocznika 2018 obowiązuje od 17.01.2019 r. do wyczerpania zapasów. Prosimy o potwierdzenie dostępności wybranej wersji
u Autoryzowanego Dilera Toyoty.

AKCESORIA

Dobierz wyposażenie dodatkowe i uzyskaj wyższy rabat
TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA

KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH

dostępne dla wszystkich wersji3

dostępny dla wersji:
x-play, Selection x-cite, Selection x-treme

– Wszystkie czujniki w kolorze nadwozia

– 15" felgi aluminiowe, opony Nokian WR D4

1 700 PLN 1 100 PLN

ZYSKUJESZ

600 PLN

3 873 PLN 3 160 PLN4

ZYSKUJESZ

713 PLN

ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE VODAFONE PRO
1 800 PLN 800 PLN

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu
o elektroniczny system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę
PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu1

ZYSKUJESZ

1 000 PLN
2

PAKIET X-CLUSIV
1 900 PLN 990 PLN

ZYSKUJESZ

910 PLN

dostępny dla wersji:
x-play

Osłona przedniego i tylnego
zderzaka w kolorze Mambo Red

Osłony lusterek bocznych
w kolorze Mambo Red

Listwy boczne w kolorze
Mambo Red

Zapytaj Dilera o ofertę wyprzedażową na inne akcesoria.

PAKIETY

Zwróć uwagę na opcjonalne pakiety wyposażenia
PAKIET COMFORT

PAKIET STYLE

PAKIET CONNECT

dostępny dla wersji:
x

dostępny dla wersji:
x-play

dostępny dla wersji:
x-play5, Selection x-cite i Selection x-treme

– Klimatyzacja manualna
– 2 głośniki
– System audio z wyświetlaczem
– Port AUX-IN
– Port USB

– Kamera cofania
– 15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15
– Światła przeciwmgielne
– System multimedialny Toyota x-touch
z kolorowym ekranem dotykowym (7")
– Przyciemniane szyby tylne

– Interfejs Android Auto
– Interfejs Apple CarPlay

3 900 PLN

4 900 PLN

1 000 PLN

OPCJE

Rozważ opcje dodatkowe
Opcje dostępne dla wersji wyposażenia

x

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim

–

2 100 PLN6

2 100 PLN6

2 100 PLN6
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KOLORY

Wybierz kolor nadwozia

068 White Flash
lakier podstawowy
bez dopłaty

3P0 Mambo Red
lakier podstawowy
500 PLN

8W9 Cyan Splash
lakier metalizowany
1 500 PLN,
dostępny tylko dla wersji x-play

1E0 Electro Grey
lakier metalizowany
1 500 PLN

1E7 Silver Sparkle
lakier metalizowany
1 500 PLN

9AC Magenta Charm
lakier metalizowany
bez dopłaty – Selection x-cite

211 Bold Black
lakier metalizowany
1 500 PLN lub
bez dopłaty – Selection x-treme

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

FINANSOWANIE

Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania
Dla Ciebie

Dla Twojej firmy

Wybierasz wysokość wpłaty własnej, przez
3–4 lata płacisz niskie raty miesięczne,
a na koniec okresu umowy możesz wymienić
samochód na nowy. Raty w Kredycie
SMARTPLAN są średnio o 40% niższe od rat
standardowego kredytu na auto. RRSO 11,48%.

Program finansowania dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw dostosowany do ich potrzeb.
Zapewnia nawet 60% niższe miesięczne raty
w porównaniu do rat leasingu standardowego.
Umożliwia zwrot samochodu po zakończeniu
umowy oraz wymianę na nowy nawet po 2 latach.

Jeśli chcesz
indywidualnej
kalkulacji dla siebie
lub Twojej firmy,
zapytaj sprzedawcę
o szczegóły.

POWODY

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać Toyotę AYGO
PO PIERWSZE:

PO DRUGIE:

PO TRZECIE:

OFERTA GWARANCYJNA

NIEZAWODNOŚĆ

DYNAMIKA JAZDY

– 3 lata lub do 100 000 km przebiegu.
– 12 lat na perforację blach oraz 3 lata
na wady powłoki lakierniczej.

– Czołowe miejsca w niezależnych
rankingach bezawaryjności
na całym świecie.
– Wysoka wartość odsprzedaży
na rynku wtórnym jako wynik
potwierdzanej od lat niezawodności.

– Wyższe osiągi przy wiodącej w klasie
oszczędności paliwa za sprawą
udoskonalonego silnika.
– Mały promień zawracania
(tylko 4,7 m) ułatwia manewrowanie
w miejskich warunkach jazdy.

Skonfiguruj własną wersję AYGO i odkryj pozostałe powody, które potwierdzą Twój wybór.
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WYPOSAŻENIE

Porównaj wersje wyposażenia
Standard

 Element wyposażenia dostępny w pakiecie

Opcja

– Niedostępne

Komfort i funkcjonalność

x

Elektrycznie regulowane szyby przednie

–

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

–

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

–

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Centralny zamek sterowany zdalnie

–

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem

–

System oświetlenia wnętrza
Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra–dół
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych

–

Manetki zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej

–

Komputer pokładowy
Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)
Klimatyzacja manualna



Kamera cofania

–

Tylne czujniki parkowania

–

Oświetlenie

x

x-play

–



x

x-play



3

3

3

Selection
x-cite

Selection
x-treme

Selection
x-cite

Selection
x-treme

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła główne w technologii projektorowej
Światła przeciwmgielne
Tylne światła pozycyjne w technologii LED

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne
Tylny spojler
Lakierowane klamki zewnętrzne

–

Lakierowane lusterka zewnętrzne

–

Lusterka zewnętrzne w kolorze cyan

–

Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni

–

Przyciemniane szyby tylne

–



Emblemat specjalnej wersji „Selection”

–

–

Dach w kolorze fortepianowej czerni

–

–

Elementy stylistyczne w kolorze cyan

–

–

–

Koła i opony

x

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Zestaw naprawczy do opon
14" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/65 R14
15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15

–

15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15

–
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Wygląd wnętrza

x

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

Analogowy prędkościomierz
Obrotomierz

–

Kierownica obszyta skórą

–

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

–

Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni

–

–

Fotele

x

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

–

–

–

Tylna kanapa składana w całości
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50

–

Regulacja wysokości fotela kierowcy

–

Tapicerka materiałowa

–

Tapicerka materiałowa z elementami skóry

–

–

–

Systemy multimedialne i nawigacji

x

x-play

Selection
x-cite

Selection
x-treme

Port AUX-IN



Port USB



System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

–

2 głośniki



–

–

–

4 głośniki

–

–

–

Monochromatyczny wyświetlacz na tablicy wskaźników
System audio z wyświetlaczem



System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem dotykowym (7")

–



Interfejs Android Auto

–







Interfejs Apple CarPlay

–







Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim

–

Bezpieczeństwo i nowe technologie

x

6
x-play

6
Selection
x-cite

6
Selection
x-treme

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych
siedzeniach (ISOFIX)
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego
i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

–

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

x

7
x-play

7
Selection
x-cite

7
Selection
x-treme

Immobilizer
3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny
system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji
włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku
kradzieży kluczyków samochodu1
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DANE TECHNICZNE

Zobacz najważniejsze parametry
Średnie zużycie paliwa

1.0 VVT-i
72 KM
5 M/T
benzyna

1.0 VVT-i
72 KM
x-shift
benzyna

3- i 5-drzwiowy [litry/100 km]

4,1

4,2

3- i 5-drzwiowy [g/km]

93

95

Norma emisji spalin

EURO 6AD

EURO 6AD

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

72 (53)/6000

72 (53)/6000

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min]

93/4400

93/4400

13,8

15,2

Średnia emisja CO2

Silnik spalinowy

Przyspieszenie

1460 mm

0–100 km/h [s]

1420-1430 mm

440 mm

1615 mm

2340 mm

685 mm

3465 mm

3-drzwiowy

5-drzwiowy

Pojemność bagażnika

Pojemność bagażnika

168 l

168 l

Promień zawracania

Promień zawracania

4,7 m

4,7 m

Szczegółowe
dane techniczne
znajdziesz w katalogu
lub na stronie
www.toyota.pl.
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Umów się na jazdę próbną i odkryj
dodatkowe powody, dla których
warto wybrać Toyotę AYGO.
www.toyota.pl

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

Dodatkowe informacje i noty prawne
1 Bezobsługowy system renomowanej firmy Vodafone, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto
z montażem w ASD.
2 Rata miesięczna netto Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 45 000 km
w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia
17.01.2019 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing. Przyznanie
leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty
przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing.
3 Zakup i montaż w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej po rejestracji pojazdu.
4 Cena brutto za komplet kół bez montażu.
5 Pakiet Connect jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Style.
6 Nawigacja satelitarna nie jest dostępna z Pakietem Connect.
7 Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) jest niedostępny ze skrzynią automatyczną x-shift.
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi,
dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki
osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTP uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla
wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości
uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu
samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione
informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane
w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte
w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 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. Podane w specyfikacji informacje na temat
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 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.).
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia
warunków specjalnych.

Toyota More
Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta.
Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora;
801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

