


32

ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ.          
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, 
ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΧΩΡΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
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Η διασκεδαστική, μοντέρνα σχεδίαση του νέου AYGO το κάνει να ξεχωρίζει και 
να διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
εκφράζεται με την χαρακτηριστική εμπρός μάσκα σε σχήμα «Χ», με τις έντονες 
και “παιχνιδιάρικες” γραμμές του αμαξώματος αλλά και με την μοναδική double-
bubble οροφή.  Επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει στη δική σας προτίμηση.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ 

Ποια έκδοση σάς ταιριάζει;

 x-Cool   απλή και 
διασκεδαστική

 x-Play  προσιτή και 
ολοκληρωμένη

 x-Play Sport  μοντέρνα και 
εντυπωσιακή
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Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ!
Με την πρωτοποριακή σχεδίαση «single pod» του εσωτερικού και τις 
νέες προηγμένες τεχνολογίες, όπως το σύστημα πολυμέσων x-touch 
με κάμερα οπισθοπορίας, το νέο AYGO εγγυάται ένα πολύ άνετο  
και ευχάριστο περιβάλλον. Το εσωτερικό του είναι χρηστικό και 
διασκεδαστικό για να αισθάνεστε ευχάριστα σε κάθε σας διαδρομή! 
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Σύστημα Air Condition που 
διατηρεί το περιβάλλον 
δροσερό

Εμπρός μάσκα Χ σε μαύρο 
χρώμα με υφή άνθρακα

Μαύροι εξωτερικοί 
καθρέπτες 

Ηχοσύστημα με θύρες USB 
και aux-in 

Ατσάλινες ζάντες 14”
με τάσια (9-ακτίνες)

Άνετα καθίσματα με επένδυση 
σε σκούρο γκρι χρώμα

x-City

 — Εσωτερικές επενδύσεις σε σκούρο γκρι
 — Τιμόνι ουρεθάνης 3-ακτινών

 — Υδραυλικό τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση 
ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
 — Επένδυση λεβιέ ταχυτήτων σε μαύρο χρώμα

 — Ταμπλό σε μαύρο χρώμα
 — Στόμια αεραγωγών σε μαύρο χρώμα

 — Κεντρική κονσόλα σε μαύρο χρώμα
 — Φώτα ημέρας τύπου LED

 — Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα
 — Ραδιόφωνο με 2 ηχεία

 — Θύρα USB (iPod ready)/AUX
 — Air Condition (A/C)

 — ABS, VSC, TRC, Hill Assist
 — 6 αερόσακοι

 — Σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών
 — Σύστημα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος  Isofi x

Προαιρετικός εξοπλισμός
 — Πακέτο έκδοσης x-City:

 Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 Διακόπτης ανοίγματος πίσω πόρτας

Aygo x-Cool. Απλά όλα όσα χρειάζεστε 
σε μία έκδοση: φρέσκο, διασκεδαστικό, 

με πλούσια χαρακτηριστικά.
Βασικός εξοπλισμός

 — Ατσάλινες ζάντες 14 ιντσών με τάσια (9-ακτίνες)
 — Εμπρός μάσκα Χ σε μαύρο χρώμα με υφή άνθρακα 

(carbon-textured)
 — Εμπρός προέκταση μάσκας Χ σε μαύρο χρώμα

 — Μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες
 — Μαύρες εξωτερικές χειρολαβές

 — Πίσω προφυλακτήρας σε μαύρο χρώμα με υφή 
άνθρακα (carbon-textured)

x-Cool
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x-Play
Εμπρός μάσκα Χ 
σε Piano Black χρώμα

Σύστημα πολυμέσων 
x-touch με έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών.

Εσωτερικές επενδύσεις 
σε σκούρο γκρι με 
πλαϊνά ενισχυτικά 
σε ανοικτό γκρι και λευκό

Βασικός εξοπλισμός (επιπλέον της έκδοσης x-City)
 — Ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών με τάσια (6-ακτίνες)

 — Εμπρός μάσκα Χ σε Piano Black χρώμα
 — Εμπρός προέκταση μάσκας Χ σε Piano Black χρώμα.

 —  Πίσω προφυλακτήρας σε Piano Black χρώμα.
 — Εξωτερικοί καθρέπτες, Θερμαινόμενοι και 

Ηλεκτρικοί στο χρώμα του αμαξώματος
 — Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα και διαιρούμενα 50:50

 — Ραδιόφωνο με 4 ηχεία και δυνατότητα σύνδεσης MP3
 — Bluetooth

 — Περιοριστής ανώτατης ταχύτητας (Speed Limiter)
 — Εσωτερικές επενδύσεις σε σκούρο γκρι

 — Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτινών με χειριστήρια 
ηχοσυστήματος
 — Επένδυση σε σκούρο γκρι στο λεβιέ ταχυτήτων, 

το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα

Προαιρετικός εξοπλισμός
 — Πακέτο έκδοσης x-Play Touch:

  Σύστημα πολυμέσων x-touch με έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών και κάμερα  οπισθοπορίας

Το νέο Aygo, όπως ακριβώς το θέλετε. 
Διασκεδαστική και απολαυστική οδήγηση με 

εξαιρετικό επίπεδο εξοπλισμού.

Ατσάλινες ζάντες 15” 
με τάσια (6 ακτίνες) 

x-Play Touch
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x-Play Sport
Προβολείς ομίχλης 
εμπρός για βελτιωμένη 
ορατότητα

Εμπρός μάσκα Χ 
σε Piano Black χρώμα

Σύστημα Bluetooth® 
x-touch με συνδέσεις USB 
και aux-in

Ζάντες αλουμινίου 15’’

Εσωτερικές επενδύσεις 
σε σκούρο γκρι με 
πλαϊνά ενισχυτικά σε 
ανοικτό γκρι και λευκό

Βασικός εξοπλισμός                                                        
(επιπλέον της έκδοσης x-Play Touch)

 — Ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών
 —  Προβολείς ομίχλης

Το νέο Aygo με μοναδική εμφάνιση και 
έντονα χαρακτηριστικά. Ξεχωρίστε στην 

πόλη με την κορυφαία έκδοση x-Play Sport.



1716

Εμπρός μάσκα Χ

Πίσω προφυλακτήρας

Εμπρός προέκταση 
μάσκας Χ

OUTstand 
Προκαλέστε τα βλέμματα 

επιλέγοντας το πακέτο αξεσουάρ 
OUTstand για το εξωτερικό.

Περιλαμβάνει:
 — Εμπρός μάσκα Χ

 — Εμπρός προέκταση μάσκας Χ
 — Πίσω προφυλακτήρα

Διαθέσιμες αποχρώσεις πακέτου OUTstand:
 — Λευκό

 — Κόκκινο
 — Ασημί

INtense 
Δώστε ζωντάνια στο εσωτερικό 

και διαλέξτε το πακέτο αξεσουάρ 
IΝtense.

Περιλαμβάνει:
 — Κεντρική κονσόλα

 — Διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων
 — Διακοσμητικό ταμπλό οδηγού

 — Διακοσμητικό ταμπλό συνοδηγού
Διαθέσιμες αποχρώσεις πακέτου IΝtense:

 — Λευκό
 — Ασημί

Κάντε το Aygo σας ακόμα πιο μοναδικό, 
επιλέγοντας τα εντυπωσιακά πακέτα 
αξεσουάρ ΟUTstand και INtense, στην 
έκδοση Χ-PLAY και αποκτήστε τα σε 
προνομιακές τιμές.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 
ΒΑΛΤΕ FUNΤΑΣΙΑ! 
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ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. 
Τα  γνήσια αξεσουάρ Toyota αναβαθμίζουν την εμπειρία του Aygo. 
Διαλέξτε ανάμεσα σε πολλές και διαφορετικές επιλογές 
για μοναδική εμφάνιση, άνεση και πρακτικότητα. 
Συνδυάστε τα όπως εσείς θέλετε και ζήστε μια 
μοναδική εμπειρία!

Τo Aygo της φωτογραφίας «φοράει» 
σε κόκκινη απόχρωση το προνομιακό 
πακέτο αξεσουάρ εξωτερικού OUTstand 
που περιλαμβάνει εμπρός μάσκα Χ, 
εμπρός προέκταση μάσκας Χ και πίσω 
προφυλακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την πλήρη 
γκάμα των αξεσουάρ, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε 
τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο της Toyota.

Επιλέξτε λεπτομέρειες χρωμίου και 
δώστε μια πινελιά κομψότητας και 
διαφορετικότητας στο νέο σας Aygo!

1. Χρωμιωμένο διακοσμητικό 
για εμπρός μάσκα Χ

3. Πλαϊνά διακοσμητικά 
από χρώμιο.

2. Ζάντες αλουμινίου 15” 
με 5 διπλές ακτίνες σε 
μαύρο χρώμα με ασημί 
κεντρικό καπάκι και 
περίγραμμα.

4. Πίσω διακοσμητικό 
χρωμίου
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ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  
ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ. 
Βάλτε τον προσωπικό σας χαρακτήρα σε κάθε λεπτομέρεια! 
Επιλέξτε το χρώμα που σάς ταιριάζει για το διακοσμητικό τελείωμα 
του προφυλακτήρα και προσθέστε χρώμα και στα πλαϊνά 
διακοσμητικά.
Για έναν σπορτίφ αέρα, επιλέξτε τους προβολείς ομίχλης και  
το διακριτικό τελείωμα από χρώμιο.

1 1

2

3 & 4

5
2

1. Κόκκινο διακοσμητικό 
τελείωμα προφυλακτήρα 
(εμπρός και πίσω).

2. Ασημί διακοσμητικό 
τελείωμα προφυλακτήρα 
(εμπρός και πίσω).

3. Πλαϊνά διακοσμητικά σε 
κόκκινη απόχρωση.

4. Ζάντες αλουμινίου 15” 
με 5 διπλές ακτίνες με 
κόκκινο μικρό κεντρικό 
καπάκι.

5. Προβολείς ομίχλης 
και χρωμιωμένο 
διακοσμητικό δαχτυλίδι.
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ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΑΝΕΣΗ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. 
Τα αξεσουάρ του Aygo χαρίζουν λειτουργικότητα και ευελιξία σε κάθε 
διαδρομή. Για άνεση στα ταξίδια σας, επιλέξτε τη βάση ποδηλάτου, το δίχτυ 
χώρου αποσκευών και το δοχείο για την ποτηροθήκη. Για επιπρόσθετη 
λειτουργικότητα, το πλαστικό δάπεδο χώρου αποσκευών, οι λασπωτήρες  
και τα πλαϊνά προστατευτικά, αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Βάση ποδηλάτου:  
Ο πιο ασφαλής τρόπος 
για να μεταφέρετε 
1 ή 2 ποδήλατα. Για 
περισσότερη ασφάλεια, 
τα ποδήλατα και η βάση 
κλειδώνουν με ειδικό 
κλειδί. Περιλαμβάνει 
φώτα και θέση για την 
πινακίδα κυκλοφορίας.

Κάθετο δίχτυ χώρου 
αποσκευών: 
Δίχτυ με ισχυρή 
ύφανση από νάιλον και 
θήκες για την ασφαλή 
τοποθέτηση μικρών 
αντικειμένων στο πορτ-
μπαγκάζ. 

Δοχείο ποτηροθήκης: 
Μικρό και εύχρηστο, το δοχείο 
τοποθετείται στη θέση της 
ποτηροθήκης και διαθέτει  
και καπάκι για την συγκράτηση  
μικρών αντικειμένων ή τη χρήση  
ως σταχτοδοχείο.

1 & 2. Πλαϊνά 
προστατευτικά σε 
μαύρη απόχρωση ή με 
δυνατότητα βαφής στο 
χρώμα του αμαξώματος.

3. Λασπωτήρες εμπρός  
ή / και πίσω.

4 & 5. Γωνιακά 
προστατευτικά σε μαύρη 
απόχρωση.

6. Πλαστικό δάπεδο χώρου 
αποσκευών.

1

4 65

2 3
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ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
Στην Τoyota θέλουμε να αισθάνεστε σιγουριά. Αυτήν έχουμε 
πάντοτε στο μυαλό μας και σας φροντίζουμε με γνήσια 
αξεσουάρ κορυφαίων προδιαγραφών για προστασία, 
ασφάλεια και σιγουριά. 

1. Γκρι του άνθρακα
2. Λευκό
3. Σκούρο μπλε
4. Σκούρο γκρι
5. Πορτοκαλί
6. Κόκκινο
7. Ασημί
8. Μπλε

1-8. Υφασμάτινα πατάκια:
Τα γνήσια πατάκια της Toyota διακρίνονται από εξαιρετική ποιότητα κατασκευής καθώς περνούν από τους αυστηρούς 
ελέγχους της Toyota Ιαπωνίας. Το πατάκι του οδηγού κουμπώνει με ειδικούς γάντζους έτσι ώστε να μην γλιστράει ποτέ 
προς τα πεντάλ. Διατίθενται σε ανθρακί απόχρωση με το λογότυπο Aygo και επιπλέον έχετε τη δυνατότητα επιλογής 
χρώματος για το περίγραμμα, προσθέτοντας τον δικό σας χαρακτήρα στο εσωτερικό του νέου σας Aygo.

9. Λαστιχένια πατάκια:
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη 
φθορά και στο χρόνο, λόγω 
εξαιρετικής ποιότητας υλικών και 
κατασκευής και προστατεύουν 
το εσωτερικό από μικροζημιές, 
άμμο, χώμα κ.λπ.

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με πίσω αισθητήρες 
παρκαρίσματος:
Κάνει την όπισθεν εξαιρετικά εύκολη υπόθεση. Αισθητήρες 
στον πίσω προφυλακτήρα συνδέονται με ηχητικό σύστημα 
προειδοποίησης. Το σύστημα αυξάνει τον ρυθμό του ηχητικού 
σήματος, όσο πιο κοντά πλησιάζετε σε ένα εμπόδιο.

Toyota Protect:
Το ειδικό προστατευτικό Toyota Protect σάς βοηθά να 
διατηρήσετε την εμφάνιση του αυτοκινήτου σας σαν να βγήκε 
μόλις από την έκθεση. Υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα 
Protect για το χρώμα του αμαξώματος, τις ζάντες αλουμινίου 
και τις υφασμάτινες επενδύσεις.

1 2 3 4
5

6

7

8
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8. Toyota Hotspot: Internet στο αυτοκίνητο! 
Δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 ηλεκτρονικών συσκευών, όπως υπολογιστές, 
tablets και τηλέφωνα με ασύρματο Internet (WiFi). Το Toyota Hotspot συνδέεται  
με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, για να μη μείνετε ποτέ από μπαταρία  
και χρησιμοποιεί την κάρτα SIM που θα επιλέξετε εσείς.

 

1. & 2.  Καλύμματα μαρσπιέ αλουμινίου: 
Μια σειρά από Elegant ή Premium σχέδια από 
εμπρός μαρσπιέ αλουμινίου προσφέρουν 
διακριτική κομψότητα αλλά και προστασία από 
μικροφθορές.

3. & 4.  Ζάντες αλουμινίου και διακοσμητικά κεντρικά 
καπάκια και περιγράμματα 
Το παιχνίδι χρωμάτων και στυλ που σας 
προσφέρει η ποικιλία από ζάντες αλουμινίου 
σάς προκαλεί να το δοκιμάσετε!

5. & 6. Διακοσμητικά αυτοκόλλητα:
Μια μεγάλη γκάμα σχεδίων για την οροφή και 
το αμάξωμα που κάνουν το αυτοκίνητό σας να 
ξεχωρίζει πραγματικά με το δικό σας ατομικό 
στυλ. Είναι διαθέσιμα σε Hexagon (φωτό), 
Graphite, Black stripe, White stripe, Carbon,  
Shield ή Bloom.

7.  Σύστημα πλοήγησης X-NAV:  
Ο ιδανικός συνταξιδιώτης σας! Στις εκδόσεις  
με x-Touch οθόνη αφής 7” διατίθεται η αναβάθμιση 
σε σύστημα πλοήγησης με Πανευρωπαϊκή κάλυψη 
σε 33 χώρες, 3D χάρτες, touch controls και ευκολία 
χρήσης που θα σας εκπλήξει.

Τα γνήσια αξεσουάρ του Aygo σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το νέο σας αυτοκίνητο έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα στη 
δική σας προσωπικότητα εμπλουτίζοντας τη νεανική και μοντέρνα φιλοσοφία του και τον δυναμικό και ξεχωριστό του χαρακτήρα. 
Διαμορφώστε το νέο Aygo με αξεσουάρ, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και κάντε το τόσο μοναδικό, μοντέρνο και ξεχωριστό όσο κι εσείς!

ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. 
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Ποιος είπε ότι οι ζάντες είναι μόνο ασημί; 
Επιλέξτε από τη μεγάλη γκάμα μας 
σε διαφορετικά σχέδια και χρώματα.  
Συνδυάστε τα και φτιάξτε το δικό σας.

33. Μαύρο
35. Σκούρο Μπλε
37. Γκρι Ανθρακί
39. Μπλε

Μικρό κεντρικό καπάκι

27. Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα
28.  Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
29.  Ζάντες αλουμινίου σε ματ μαύρο χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
30.  Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
31. Ζάντες αλουμινίου σε ασημί χρώμα
32. Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα

Ζάντες αλουμινίου 15”  (10-άκτινες)

21. Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα
22.  Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
23.  Ζάντες αλουμινίου σε ματ μαύρο χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
24.  Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα με 

επεξεργασία machined-face
25. Ζάντες αλουμινίου σε ασημί χρώμα
26. Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα

Ζάντες αλουμινίου 15”  (με 5 διπλές ακτίνες)

4 ΤΡΟΧΟΙ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Ζάντες αλουμινίου 15”  (με 5 διπλές ακτίνες) Ζάντες αλουμινίου 15”  (10-άκτινες)

Ζάντες αλουμινίου 15” (5-άκτινες)
1. Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα 
2.  Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα  

με επεξεργασία machined-face
3.  Ζάντες αλουμινίου σε μαύρο χρώμα  

με επεξεργασία machined-face
4.  Ζάντες αλουμινίου σε ματ μαύρο χρώμα 

με επεξεργασία machined-face
5. Ζάντες αλουμινίου σε ασημί χρώμα
6. Ζάντες αλουμινίου σε λευκό χρώμα

Συνδυάστε τις 5-άκτινες 
ζάντες αλουμινίου των 15” με 
μεγάλα κεντρικά καπάκια και 
πολύχρωμα περιγράμματα ή 
συνδυάστε  ζάντες με  5 διπλές 
ακτίνες ή με 10 ακτίνες με μικρά 
κεντρικά καπάκια

Συνδυάστε και ταιριάξτε τα 
αξεσουάρ της επιλογής σας

Πλαίσιο για μεγάλα κεντρικά 
καπάκια

16. Μαύρο
17. Μαύρο Matt
18. Μαύρο Matt με Μαύρο λογότυπο
19. Ασημί
20. Λευκό

Μεγάλο κεντρικό καπάκι

7. Piano black
8. Χρώμιο
9. Σκούρο Μπλε
10. Γκρι Ανθρακί
11. Ασημί
12. Κόκκινο
13. Λευκό
14. Μπλε
15. Πορτοκαλί

Ζάντες αλουμινίου 15”  (5-άκτινες)

34. Ασημί
36. Κόκκινο
38. Λευκό
40. Πορτοκαλί

Ατσάλινες ζάντες 15”  
με τάσια (6 ακτίνες)  
Βασικός εξοπλισμός  
στις εκδόσεις x-Play,  
x-Play Touch

Ζάντες αλουμινίου 15”  
(6 διπλές ακτίνες) 
Βασικός εξοπλισμός  
στην έκδοση x-Play Sport

Ατσάλινες ζάντες 14” 
 με τάσια (9 ακτίνες) 
Βασικός εξοπλισμός στις 
εκδόσεις x-Cool, x-City
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STAY CONNECTED.
Επιλέξτε τη μουσική που σας αρέσει, προγραμματίστε 
τη διαδρομή σας, παρκάρετε με ασφάλεια και 
ευκολία και επικοινωνήστε με τους φίλους σας 
μέσω του συστήματος πολυμέσων AYGO x-touch. 

Συνδέστε το smartphone σας 
με το σύστημα πολυμέσων 
x-touch και αποκτήστε άμεση 
πρόσβαση στη λίστα επαφών 
σας, πραγματοποιήστε 
τηλεφωνήματα με ανοιχτή 
συνομιλία και χρησιμοποιήστε 
τις εφαρμογές σας. 

Απλή και εύκολη 
επικοινωνία Αναβαθμίστε το σύστημα 

x-touch με πλοήγηση x-nav  
και απολαύστε πλήρως 
έγχρωμη δορυφορική 
πλοήγηση σε μεγάλη οθόνη 
7 ιντσών, που σας καθοδηγεί 
στον προορισμό σας εύκολα 
και γρήγορα. 

Προηγμένη πλοήγηση
Παρκάρετε το νέο σας Aygo 
εύκολα και με απόλυτη 
ασφάλεια χάρη στην 
κάμερα οπισθοπορίας που 
περιλαμβάνεται στο σύστημα 
πολυμέσων x-touch. Όταν 
βάζετε όπισθεν, στην 
οθόνη 7 ιντσών του x-touch 
εμφανίζεται αυτόματα η 
εικόνα από την περιοχή 
πίσω από το αυτοκίνητο. 
Έτσι, μπορείτε να παρκάρετε 
με άνεση και ασφάλεια.

Η μουσική κατά την οδήγηση 
μάς είναι απαραίτητη γιατί 
μας φτιάχνει τη διάθεση. 
Διαχειριστείτε εύκολα το 
σύστημα ήχου του x-touch 
με ένα απλό άγγιγμα. 
Αλλάξτε τραγούδι, ψάξτε τον 
καλλιτέχνη ή το άλμπουμ 
που θέλετε να ακούσετε και 
ρυθμίστε την επιθυμητή 
ένταση ήχου – όλα είναι απλά 
και εύκολα με τη μεγάλη 
οθόνη αφής 7 ιντσών του 
συστήματος x-touch.

Κάμερα οπισθοπορίας Προηγμένο σύστημα ήχου 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



    ΕΥΕΛΙΚ
ΤΟ  ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ 3332

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ
ΜΙΚΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Π0ΛΗΣ.
Με άνετους χώρους για τέσσερα άτομα και συμπαγές, 
ευέλικτο αμάξωμα, το νέο Aygo είναι το ιδανικότερο 
αυτοκίνητο για την πόλη.

Οι μηχανικοί μας έκαναν τα μαγικά τους. Κατάφεραν και 
δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο που ενώ φαίνεται μικρό 
εξωτερικά, η έξυπνη εσωτερική σχεδίαση το κάνει ιδιαίτερα 
ευρύχωρο. Άνετος χώρος αποσκευών, αυξημένος κατά 29 
λίτρα, χωράει κάθε σας ανάγκη. 

Οι νέες, βελτιωμένες αναρτήσεις του Aygo προσφέρουν 
ακόμα πιο ομαλή οδήγηση, ενώ χάρη στην ακτίνα 4,8 μόλις 
μέτρων, το Aygo κινείται με μεγάλη ευκολία στην πόλη, ακόμη 
και στους πιο στενούς δρόμους. Η μοναδική ευελιξία που 
χαρακτηρίζει το Aygo, κάνει κάθε διαδρομή σας διασκεδαστική 
και απολαυστική.
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ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.
Ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας προσφέρει 
υψηλό επίπεδο οικονομίας.
Ταυτόχρονα, η οδήγηση του νέου Aygo προσφέρει 
μοναδική αίσθηση άνεσης και διασκέδασης.

Οι μηχανικοί μας κατάφεραν και βελτίωσαν σημαντικά 
τον ήδη αποδοτικό τρικύλινδρο κινητήρα. Το αποτέλεσμα 
είναι ένας ακόμη πιο σπιρτόζικος και διασκεδαστικός 
κινητήρας, εξαιρετικά ευχάριστος στην οδήγηση. 
Ταυτόχρονα, η κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε (4,1λτ./100χλμ.), 
ενώ οι εκπομπές ρύπων είναι ιδιαίτερα χαμηλές (95γρ./χλμ.), 
κι έτσι δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας. 
Διασκέδαση και οικονομία σε κάθε διαδρομή!

Ο κινητήρας του νέου Aygo αποδίδει 69 ίππους, ιδιαίτερα 
δυνατός είτε για κίνηση μέσα στην πόλη είτε σε ταξίδι στον 
ανοικτό δρόμο. Απολαύστε τον με το αποδοτικό 5-τάχυτο 
μηχανικό κιβώτιο ή με το προαιρετικό αυτοματοποιημένο 
μηχανικό κιβώτιο x-shift, που διαθέτει και χειριστήρια αλλαγής 
ταχυτήτων στο τιμόνι, για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.

* στον μικτό κύκλο.

4.1 4.295 9769 69

5-τάχυτο μηχανικό  
κιβώτιο

x-shift αυτοματοποιημένο 
μηχανικό κιβώτιο

Κατανάλωση* Κατανάλωση*

(λτ./100χλμ.) (λτ./100χλμ.)(CO2/χλμ.) (CO2/χλμ.) 

Εκπομπές 
ρύπων

Εκπομπές 
ρύπων

DIN hp DIN hp

Ισχύς Ισχύς
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Το σύστημα ABS εμποδίζει το 
μπλοκάρισμα των τροχών όταν 
πατάτε φρένο και σας επιτρέπει 
να διατηρήσετε την πρόσφυση 
με το δρόμο, να μειώσετε τον 
κίνδυνο ολίσθησης των τροχών 
και να διατηρήσετε τον έλεγχο 
του οχήματος.

Σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος 
τροχών (ABS)

Το AYGO εφοδιάζεται με 
6 αερόσακους: αερόσακοι 
οδηγού και συνοδηγού, 
πλευρικοί αερόσακοι στα 
εμπρός καθίσματα καθώς και 
αερόσακοι τύπου κουρτίνας, 
που προστατεύουν τους 
εμπρός και τους πίσω 
επιβάτες.

6 αερόσακοι

Το σύστημα VSC ενεργοποιεί 
αυτόματα τα φρένα σε 
κάθε τροχό ξεχωριστά 
ανάλογα με τις συνθήκες. 
Ταυτόχρονα, το σύστημα 
ελέγχει την απόδοση του 
κινητήρα και σας βοηθά να 
διατηρήσετε την ευστάθεια 
του οχήματος, ώστε να 
αποφύγετε την ολίσθηση 
των τροχών, όταν στρίβετε 
απότομα ή κινείστε σε 
ολισθηρά οδοστρώματα.

Σύστημα Ελέγχου 
Ευστάθειας (VSC)

Το σύστημα καταγράφει 
την πίεση των ελαστικών 
παρακολουθώντας την 
ταχύτητα περιστροφής, καθώς 
και άλλες εξωτερικές ενδείξεις 
σε κάθε τροχό ξεχωριστά 
και σας προειδοποιεί, σε 
περίπτωση που η πίεση των 
ελαστικών πέσει χαμηλότερα 
από το συνιστώμενο επίπεδο, 
παρέχοντάς σας έτσι 
ασφαλέστερη οδήγηση.

Σύστημα Προειδοποίησης 
Πίεσης Ελαστικών (TPWS)

Το νέο Aygo είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφάλειας 
τελευταίας τεχνολογίας αλλά και χαρακτηριστικά που 
συναντάμε στα μεγαλύτερα μοντέλα μας.  Κάποια συστήματα 
σάς βοηθούν να αποφύγετε ατυχήματα και κάποια άλλα σάς 
προστατεύουν όταν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε.  Όλα τα 
συστήματα συνδυαστικά, εξασφαλίζουν ότι είστε όσο πιο 
ασφαλείς γίνεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΑΣΦΑΛΩΣ. 
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8R7 Σκούρο Μπλε*◊3P0 Κόκκινο 1E7 Ασημί *

1E0 Γκρι Ανθρακί *

Επιλέξτε το χρώμα που σας αρέσει 
από 5 διαφορετικές επιλογές.

ΔΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ.

068 Λευκό 

* Μεταλλικό χρώμα  ◊ Διατίθεται στις εκδόσεις x-Play, x-Play Touch, x-Play Sport



4140

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κωδικός κινητήρα 1ΚR-FE

Κύλινδροι 3 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων 12 βαλβίδες, DOHC, VVT-i

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Κυβισμός (κ.εκ.) 998

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) 71.0 x 84.0

Σχέση συμπίεσης 11.5:1

Μέγιστη ισχύς (DIN/hp) 69

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm) 51/6000

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 95/4300

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ   
5 M/T

1.0 l VVT-i  
x-shift (αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο)

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 160 160

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) 14.2 15.5

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης 0.29 0.29

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Ταμπούρα

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Ημιάκαμπτος άξονας

Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για περισσότερεςς πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Η κατανάλωση καυσίμου και οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις μετρήσεις.  Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του οδοστρώματος, η 
κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών, ...) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

M/T =  Μηχανικό κιβώτιο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1.0 l VVT-i  
5 M/T

1.0 l VVT-i  
x-shift (αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 4.1 4.2

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3.6 3.8

Αστικός  κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 5.0 5.0

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου Αμόλυβδη 95 οκτανίων Αμόλυβδη 95 οκτανίων

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 35 35

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 95 97

Υπεραστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 84 87

Αστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 115 115

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 136/2014J)

Euro Class EURO 5 J EURO 5 J

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) 590.4 453.4

Υδρογονάνθρακες, THC (γρ./χλμ.) 33.7 32.2

Υδρογονάνθρακες, NMHC (γρ./χλμ.) 29.9 29.4

Οξείδια του αζώτου, NΟx (γρ./χλμ.) 8.6 13.2

Θόρυβος dB(A) 70 68
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1430 χλστ. 1420 χλστ.

1615 χλστ.

14
60

 χ
λσ

τ.

2340 χλστ.440 χλστ. 675 χλστ.

3455 χλστ. 1615 χλστ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 1.0 l VVT-i  
5 M/T

1.0 l VVT-i  
x-shift (αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο)

Εξωτερικό μήκος (χλστ.) 3455 3455

Εξωτερικό πλάτος (χλστ.) 1615 1615

Εξωτερικό ύψος (χλστ.) 1460 1460

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.) 1430 1430

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.) 1420 1420

Πρόβολος εμπρός (χλστ.) 675 675

Πρόβολος πίσω (χλστ.) 440 440

Μεταξόνιο (χλστ.) 2340 2340

Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχού (μ.) 4.8*/5.1 5.1

Εσωτερικό μήκος (χλστ.) 2220 2220

Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) 1300/1250§ 1300/1250§

Εσωτερικό ύψος (χλστ.) 1205 1205

Μικτό βάρος (κιλά) 1240 1240

Καθαρό βάρος (κιλά) 855– 910/840–890* 860 – 905

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα) έως το κάλυμμα 168 168

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα) έως την οροφή,  
πίσω κάθισματα όρθια

198 198

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα), πίσω καθίσματα κάτω 754 754

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Ατσάλινες ζάντες 14'' με τάσια (9 ακτίνες)   – – –

Ατσάλινες ζάντες 15'' με τάσια (6 ακτίνες) – –   –

Ζάντες αλουμινίου 15'' σε ασημί χρώμα (6 διπλές ακτίνες) – – – – 

 = Βασικός εξοπλισμός − =  Δεν διατίθεται M/T = Μηχανικό κιβώτιο
*Εκδόσεις x-Cool & x-City § 3θυρες εκδόσεις 
                    
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Προβολείς φώτων αλογόνου     

Λωρίδα φώτων LED (LED strip)     

Φώτα ημέρας (τύπου LED)     

Προβολείς ομίχλης εμπρός – – – – 

Eμπρός μάσκα Χ σε μαύρο χρώμα με υφή άνθρακα   – – –

Eμπρός μάσκα Χ σε Piano Black χρώμα – –   

Προέκταση μάσκας Χ σε μαύρο χρώμα με υφή άνθρακα   – – –

Προέκταση μάσκας Χ σε Piano Black χρώμα – –   

Εμπρός ρυθμιζόμενοι υαλοκαθαριστήρες με διακοπτόμενη 
λειτουργία     

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα   – – –

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος – –   

Εξωτερικοί ηλεκτρικοί καθρέπτες – –   

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες – –   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Χειρολαβές σε μαύρο χρώμα   – – –

Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος – –   

Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές –    

Συνδυαστικά φωτιστικά σώματα πίσω (τύπου λυχνίας)     

Φως πέδησης στο επάνω πίσω μέρος     

Πίσω αεροτομή     

Κάμερα οπισθοπορίας – – –  

Πίσω Προφυλακτήρας σε μαύρο χρώμα με υφή άνθρακα   – – –

Πίσω Προφυλακτήρας σε Piano Black χρώμα – –   

 = Βασικός εξοπλισμός − =  Δεν διατίθεται
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ΑΝΕΣΗ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Τιμόνι ουρεθάνης τριών ακτινών   – – –

Δερμάτινο τιμόνι τριών ακτινών – –   

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος     

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση     

Στροφόμετρο – –   

Μοχλός ταχυτήτων από ουρεθάνη   – – –

Μοχλός ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση – –   

Επένδυση μοχλού ταχυτήτων σε μαύρο χρώμα   – – –

Επένδυση μοχλού ταχυτήτων σε γκρι χρώμα – –   

Ταμπλό σε μαύρο χρώμα  

Ταμπλό σε σκούρο γκρι χρώμα – –   

Πλαίσια αεραγωγών σε μαύρο χρώμα   – – –

Πλαίσια αεραγωγών σε σκούρο γκρι χρώμα – –   

ΑΝΕΣΗ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport 

Κεντρική κονσόλα σε μαύρο χρώμα   – – –

Κεντρική κονσόλα σε σκούρο γκρι χρώμα – –   

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ     

Φωτιστικά σώματα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος     

Air condition     

Κάμερα οπισθοπορίας – – –  

Σύστημα πολυμέσων x-touch με έγχρωμη οθόνη αφής 7” – – –  

Υποδοχή παροχής 12V     

Μηχανικά ρυθμιζόμενος εσωτερικός καθρέπτης     

Σκιάδια οδηγού - συνοδηγού     

Περιοριστής ανώτατης ταχύτητας (Speed limiter)* – –   

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός –    

Φως καμπίνας     

Immobilliser     

 = Βασικός εξοπλισμός − =  Δεν διατίθεται                 * = Μόνο στις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος – –   

Εμπρός καθίσματα συρόμενα και ανακλινόμενα     

Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα – –   

Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα και διαιρούμενα 50:50 – –   

Προσκέφαλα πίσω     

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Θήκη στην κονσόλα     

Ντουλαπάκι συνοδηγού     

Θήκες στις πόρτες εμπρός     

Θήκες στις πόρτες πίσω     

Θήκες ποτηριών εμπρός και πίσω     

Κάλυμμα πορτ μπαγκάζ από σκληρό υλικό     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Ενεργητική ασφάλεια

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας οχήματος (VSC)     

Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών (ABS)     

Φώτα Πέδησης Άμεσης Ανάγκης (EBS)     

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)     

Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ x-Cool x-City x-Play x-Play Touch x-Play Sport

Παθητική ασφάλεια

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού     

Σύστημα τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων ISOFIX πίσω     

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης     

Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός ζωνών ασφαλείας     

Υπενθύμιση πρόσδεσης πίσω ζωνών ασφαλείας     

6 αερόσακοι SRS (Οδηγού/Συνοδηγού, Πλευρικοί, Πλαϊνοί Τύπου 
Κουρτίνας)     

ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ

 = Βασικός εξοπλισμός − =  Δεν διατίθεται
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία του AYGO.

Το κιβώτιο x-shift σάς προσφέρει την ευελιξία ενός 
μηχανικού κιβωτίου με την ευκολία ενός αυτόματου 
κιβωτίου.  Χωρίς τη χρήση συμπλέκτη,  μπορεί να 
λειτουργήσει σαν αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, 
μεγιστοποιώντας την οικονομία καυσίμου. Ταυτόχρονα, 
οι αλλαγές ταχυτήτων από το τιμόνι (paddles) δίνουν 
αίσθηση σπορ οδήγησης.

Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS) x-shift αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο
Το σύστημα καταγράφει την πίεση των ελαστικών 
παρακολουθώντας την ταχύτητα περιστροφής και 
άλλες εξωτερικές ενδείξεις σε κάθε τροχό ξεχωριστά. 
Το σύστημα συνδέεται με μία φωτεινή ένδειξη στο 
ταμπλό, η οποία ανάβει προειδοποιητικά σε περίπτωση 
που η πίεση των ελαστικών πέσει χαμηλότερα από 
το συνιστώμενο επίπεδο, παρέχοντάς σας έτσι 
ασφαλέστερη οδήγηση, λιγότερη φθορά ελαστικών και 
καλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Το σύστημα βοηθά σε ένα ομαλό ξεκίνημα στις 
ανηφόρες ενεργοποιώντας τα φρένα για 2 
δευτερόλεπτα, αφού ελευθερωθεί το φρένο. Αυτό 
εμποδίζει το όχημα να κυλήσει προς τα πίσω. 
Ενεργοποιείται με πιο έντονη πίεση του φρένου μετά το 
σταμάτημα, εφόσον το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε θέση εμπρόσθιας κίνησης.

Τα μηχανικά κιβώτια της Toyota είναι σχεδιασμένα να 
παρέχουν ακριβείς και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.  
Έτσι εξασφαλίζετε οικονομική οδήγηση αλλά και 
δυναμική ισχύς, όποτε την χρειαστείτε. Το αποτέλεσμα 
είναι μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) Μηχανικό κιβώτιο

Τα καθίσματα διαθέτουν ειδικές υποδοχές πρόσδεσης 
παιδικών καθισμάτων – συμπεριλαμβανομένου ενός 
άγκιστρου στο επάνω μέρος του καθίσματος που 
εμποδίζει το παιδικό κάθισμα από το να γείρει μπροστά 
– για πιο εύκολη και ασφαλή πρόσδεση παιδικών 
καθισμάτων τύπου ISOFIX (τα καθίσματα διατίθενται  
σε Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota).

Ο βενζινοκινητήρας 1.0 λίτρου με τεχνολογία VVT-i 
είναι εξαιρετικά ελαφρύς και συμπαγής. Οι τρεις 
κύλινδροι του κινητήρα σάς προσφέρουν ευελιξία και 
αποδοτικότητα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και 
χαμηλές εκπομπές ρύπων (CO2).

Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX 1.0 l VVT-i

Μία προειδοποιητική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα 
υπενθυμίζουν την πρόσδεση ζωνών ασφαλείας στα 
εμπρός και πίσω καθίσματα.

Υπενθύμιση πρόσδεσης πίσω ζωνών ασφαλείας

Σε καταστάσεις όπου απαιτείται άμεσο φρενάρισμα,  
το EBS αναβοσβήνει επαναλαμβανόμενα τα πίσω φώτα 
του Aygo για να προειδοποιήσει τους οδηγούς που 
ακολουθούν και να επιταχύνει την αντίδρασή τους.

Φώτα πέδησης έκτακτης ανάγκης (EBS)
Κάνετε όπισθεν με μεγαλύτερη ασφάλεια 
χρησιμοποιώντας την κάμερα οπισθοπορίας. Η υψηλής 
ευκρίνειας, έγχρωμη εικόνα που προβάλλεται στην 
οθόνη 7 ιντσών σάς βοηθά να εντοπίζετε κρυμμένα 
εμπόδια και να παρκάρετε με άνεση και ασφάλεια. 

Κάμερα οπισθοπορίας 

Αναπόσπαστο στοιχείο των ζωνών ασφαλείας 
3-σημείων, οι προεντατήρες και οι ρυθμιστές έντασης, 
που είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν την περιοχή 
του θώρακα από τραυματισμούς.

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και  
ρυθμιστές έντασης
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Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με την 
ίδια φροντίδα, ποιότητα και προσοχή 
στη λεπτομέρεια, όπως τα αυτοκίνητα 
Toyota. Τα αξεσουάρ Toyota προσθέτουν 
στυλ, άνεση και πρακτικότητα, ενώ έχουν 
δοκιμαστεί κάτω από τις πιο σκληρές 
συνθήκες για την αξιοπιστία και αντοχή 
τους. Όλα τα γνήσια αξεσουάρ Toyota 
συνοδεύονται από 3-ετή εγγύηση όταν 
αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο*.

Αξεσουάρ 
Toyota

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
δωρεάν οδικής βοήθειας 3 χρόνων 
“Toyota Eurocare”, σας καλύπτει σε 40 
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση 
βλάβης ή ατυχήματος, το πρόγραμμα 
“Toyota Eurocare” είναι σχεδιασμένο να 
λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε εσείς 
να συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

 *  Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota, για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Toyota 
Eurocare

Για να είστε σίγουροι ότι η ποιότητα 
Toyota θα σας ακολουθεί πάντα, 
χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, το Aygo είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το 
κόστος επισκευών.  Δηλαδή, τα ακριβά 
εξαρτήματα που ενδέχεται να χρειαστούν 
αντικατάσταση τοποθετούνται εκτός 
ζωνών πρόσκρουσης που σημαίνει πολύ 
μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και 
εργασιών. 

Γνήσια ανταλλακτικά 
Toyota

Το Aygo είναι σχεδιασμένο με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση του κόστους 
συντήρησης.  Αυτό σημαίνει ότι τα 
εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση 
είναι λιγότερα και δεν χρειάζονται συχνά 
service, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι η 
τεχνολογία Toyota επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση, με αποτέλεσμα λιγότερες 
εργατοώρες και χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης.

Χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης

Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται 
εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας 
καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα service. 
Το Aygo σας χρειάζεται έναν πλήρη 
έλεγχο Υγείας και Ασφάλειας κάθε 
δύο χρόνια ή κάθε 30.000 χλμ. (όποιο 
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος 
είναι απαραίτητος κάθε χρόνο ή κάθε 
15.000 χλμ..

Service Ποιότητας 
Toyota

Κάθε καινούργιο Toyota καλύπτεται από 
πλήρη εγγύηση 6 ετών ή 180.000 χλμ. 
(όποιο έρθει πρώτα) για όλα τα μηχανικά 
μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα 
που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. 
Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε 
ελάττωμα στη βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς 
στα μέρη του αμαξώματος που έχουν 
βαφεί, που οφείλεται σε κατασκευαστικό 
σφάλμα για περίοδο τριών ετών, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει. 
Κάθε καινούργιο Toyota καλύπτεται από 
αντισκωριακή εγγύηση 12 ετών*, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, για 
διάτρηση του αμαξώματος που οφείλεται σε 
ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

Πλήρης Εγγύηση 
Toyota

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑξΙΟΠΙΣΤΙΑ TOYOTA.
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Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δραστηριότητας 
και πρακτικής της Toyota. Κατά τη σχεδίαση και 
κατασκευή των οχημάτων της, κάθε επιμέρους στοιχείο 
εξετάζεται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
περιβαλλοντική απόδοσή του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του οχήματος. Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (LCA) για 
το νέο AYGO (με κινητήρα 1KR-FE), σε σύγκριση με το 
προηγούμενο μοντέλο, δείχνει μείωση στις εκπομπές 
όλων των βασικών ρύπων και σημαντική μείωση 8% 
στις εκπομπές CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και 8% στις 
εκπομπές NMHC (Μη Μεθανιούχοι Υδρογονανθρακες).  
Το εργοστάσιό μας στη Τσεχία χρησιμοποιεί 70% λιγότερη 
ενέργεια από το μέσο όρο της βιομηχανίας* για την 
παραγωγή του κάθε AYGO.

 * Πηγή ACEA 2013.

Η προσεκτική/σκεπτόμενη οδήγηση του Toyota σας 
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις 
εκπομπές CO2 έως και 30%. Το προσωπικό πωλήσεων 
στις εκθέσεις μας μπορεί να υποδείξει πώς να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου 
σας αυτοκινήτου και να μεγιστοποιήσετε την οικονομία 
καυσίμου.

Μετά την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου, 
εμπιστευθείτε την υψηλή κατάρτιση των στελεχών 
After Sales της Toyota για να διασφαλίσετε τη 
συνεχή υψηλή απόδοση του οχήματός σας. Η χρήση 
γνήσιων και κάποιων ανακατασκευασμένων γνήσιων 
ανταλλακτικών συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του δικτύου εκθέσεων της 
Toyota αποτελεί πάγια δέσμευσή μας. Η πληθώρα των πρωτοβουλιών 
βιωσιμότητας της Τοyota, όπως οι συνεχείς έλεγχοι κατανάλωσης 
ενέργειας, η ανάκτηση βρόχινων υδάτων, η βελτιωμένη μόνωση 
των κτηρίων και η ολοένα αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και υδάτων, αλλά και στη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Η παραγωγή οχημάτων τοπικά σημαίνει λιγότερα 
χιλιόμετρα και άρα περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Είτε μεταφέρουμε προμήθειες στα 
εργοστάσιά μας, είτε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 
στους πελάτες μας, βελτιστοποιούμε συνεχώς την 
αποδοτικότητα των φορτίων και ελαχιστοποιούμε 
τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν, ενώ 
παράλληλα μεγιστοποιούμε τη χρήση των 
σιδηροδρόμων.

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των δραστηριοτήτων της Toyota από τη γένεσή 
της. Για παράδειγμα, το 95% του συνόλου σε κάθε AYGO είναι ανακτήσιμο και 
επαναχρησιμοποιήσιμο, το 100% των μερών και υλικών που χρησιμοποιούνται 
είναι κωδικοποιημένο για πιο εύκολη αποσυναρμολόγηση, ενώ έχουμε 
καταργήσει τελείως τη χρήση τεσσάρων βαρέων μετάλλων στην κατασκευή των 
οχημάτων μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/EC.

ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

1

2

3
5

4

Η ΤΟΥΟΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η  ΑΡΧΗ. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ AYGO ONLINE!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε περισσότερα για τα 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του νέου AYGO και 
διασκεδάστε διαμορφώνοντάς το όπως ακριβώς το θέλετε, με το 
ειδικό online εργαλείο διαμόρφωσης οχήματος.
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Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και 
τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. 
Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην 
περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής 
των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών  χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2014 by Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή 
αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.  
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Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα οδηγήσουν 
το νέο Aygo ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας  
www.toyota.gr




