


MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR 
TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ 
SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA 
IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALAIDUOTI IR PALENGVINA 
ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. 

ToyoTa. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA better HYBRID happy TOGETHER YOU
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IŠRaIŠKINGaS 
DIZaINaS

INDIVIDUaLIaI 
PRITaIKoMa 

aPDaILa

MaNEVRINGaS  
IR ERDVUS

SMaGU VaIRUoTI, 
MAŽOS IŠLAIDOS

Suteikite brošiūrai gyvybingumo.

1. Atsisiųskite Junaio® programą į 
savo mobilųjį prietaisą ir susipažinkite 
su išskirtine medžiaga apie naująjį 
AYGO. 
2. Nuskenuokite šį kodą – QR Code® , 
kad galėtumėte pasinerti į linksmybių 
pasaulį. Taip Jūs prisijungsite prie mūsų 
Toyota Aygo kanalo ir galėsite greitai 

įkelti interaktyvųjį turinį. Pažymėti 
puslapiai gali būti skenuojami atskirai.
 
3. Peržiūrėkite mūsų brošiūrą.  
Nuskenuokite specialiu ženklu 
pažymėtus puslapius ir suteikite 
brošiūrai gyvybingumo. Pirmąjį 
ženklą galite rasti 5 puslapio apačioje, 
kairiajame kampe. Patirkite smagių 
akimirkų!
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Naudodamiesi Junaio® programa, 
nuskenuokite šį puslapį ir peržiūrėkite vaizdą 
virtualioje aplinkoje. Optimaliam efektui 
pasiekti, telefoną laikykite šonu. 
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Naujas energija trykštantis AYGO dizainas iš tiesų padės išsiskirti 
iš kitų. Mes sukūrėme naują efektingą „X“ formos priekinės dalies 
dizainą, pritaikėme ryškias bei žaismingas linijas ir nestandartinį 
„double-bubble“ formos stogą. Jūsų pasirinkimui siūlome penkis 
skirtingus modelius.

DAUGELIS NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 
ATRODO PANAŠIAI, TAČIAU 
AYGO YRA KITOKS. 
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x – tiesiog smagus

x-play – skatina kūrybiškumą

x-cite – užčiuopia miesto pulsą

x-clusiv – įkūnytas rafinuotumas

x-wave – džaugsmo pliūpsnis 
     po atviru dangumi

Kuris tinka Jums?

7



8



ČIA SMAGU !
Futuristinis vientisas prietaisų skydelis, daug pažangios 
įrangos, tokios kaip x-touch multimedijos sistema, ir visa gama 
kontrastingų spalvų, jei jų pageidaujate... Naujajam AYGO 
būdingas interjeras nepanašus į jokį kitą. Tai smagus, patogus 
ir stilingas automobilis. Ir toks jis visą parą, ištisus metus.
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Grynasis AYGO. Tiesiog yra viskas, 
ko reikia: naujas, linksmas ir drąsus 

dizainas, išskirtinė įranga.

Standartinė įranga
 — 14 colių 9 stipinų plieniniai ratų gaubtai
 — Juoda anglies pluošto tekstūros priekinė „X“ formos apdaila

 — Juodi priekinės „X“ formos apdailos elementai
 — Juodi durelių veidrodėliai

 — Juodos durelių rankenėlės
 — Juodas anglies pluošto tekstūros difuzorius 

 
 

Nebūna Orange Twist (oranžinės), Dark Blue Twinkle 
(tamsiai mėlynos) ir Bold Black ( juodos) kėbulo spalvų.

 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai 
 — Uretaninis trijų stipinų vairas

 — Elektrinis vairo stiprintuvas
 — Juoda pavarų perjungimo svirtelės apdaila

 — Juodas prietaisų skydelis
 — Juodi ventiliacijos angų apvadai

 — Juoda centrinė konsolė

Papildoma įranga
 — Mechaninis oro kondicionierius
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Mechaninis oro 
kondicionierius leidžia 
mėgautis gaivia aplinka 
(papildoma įranga)

Juodos anglies pluošto 
tekstūros priekinės „X“ 
formos apdaila

Juodi durelių veidrodėliai Garso sistema su USB ir  
papildoma jungtimis

Idealiai miesto sąlygoms 
tinkantys patvarūs 14 colių 
plieniniai ratų gaubtai

Standartinės komfortiškos 
sėdynės su  tamsiai pilkais 
tekstiliniais apmušalais

 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai 
 — Uretaninis trijų stipinų vairas

 — Elektrinis vairo stiprintuvas
 — Juoda pavarų perjungimo svirtelės apdaila

 — Juodas prietaisų skydelis
 — Juodi ventiliacijos angų apvadai

 — Juoda centrinė konsolė

Papildoma įranga
 — Mechaninis oro kondicionierius
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x-play
Būkite kūrybingi ir suteikite individualų braižą x-play 
modeliui! Mūsų siūlomi keturi dizaino elementų komplektai 
padės susikurti individualų AYGO vidaus ir išorės stilių. 
OUTstand ir INtense komplektai skirti išgauti maksimalų 
efektą ir išryškinti kontrastą, o OUTglow ir INspire  
dizaino elementai suteiks daugiau subtilumo. 

1. Išsirinkite AYGO kėbulo spalvą. 

2. Pasirinkite kontrastingą spalvą. 

3. Pasirinkite norimą(-us) komplektą(-us). 

4. Galiausiai peržiūrėkite mūsų gausią lengvojo  
lydinio ratlankių kolekciją ir suteikite paskutinį  
potėpį savo automobiliui.

Susikurti savo AYGO – labai paprasta.
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Naudodamiesi Junaio® programa, 
nuskenuokite šį puslapį ir peržiūrėkite vaizdą 
virtualioje aplinkoje. Optimaliam efektui 
pasiekti, telefoną laikykite šonu. 
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x-play

AYGO – toks, kokio norite: susikurkite 
individualų stilių, eksperimentuokite ir 

leiskite pasireikšti savo vaizduotei. Vairuoti 
gali būti išties smagu, tiesiog pasistenkite.

Standartinė įranga (papildanti x komplektaciją)
 — 15 colių 6 stipinų plieniniai ratų gaubtai
 — Ryškiai juoda priekinė „X“  formos apdaila

 — Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
 — Šildomi durelių veidrodėliai

 — Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai pilkomis ir 

baltomis apdailos detalėmis
 — Odinis trijų stipinų vairas

 — Plieno pilkumo pavarų perjungimo svirtelės apdaila, 
prietaisų skydelis ir centrinė konsolė 

 
Nebūna Orange Twist (oranžinės) ir Bold Black  

( juodos) kėbulo spalvų

 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Garso sistemos jungikliai ant vairo
 — Radijas su MP3 jungtimi

Papildoma įranga
Style komplektas:

 — 15 colių 6 dvigubų stipinų sidabro  
spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai rūko žibintai

 — Ryškiai juodas buferis
 — x-touch sistema 

 — x-nav sistema
14



Kaip papildoma įranga 
montuojami priekiniai rūko 
žibintai, užtikrinantys 
geresnį matomumą

Premium itin blizgi ryškiai 
juoda priekinė „X“ formos 
apdaila

x-touch sistema su  
Bluetooth® įranga ir USB bei 
papildoma jungtimis

15 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai – vienas variantas iš 
gausaus ratlankių asortimento

Sėdynės su tamsiai  
pilkais tekstiliniais  
apmušalais, papuoštais  
šviesiai  pilkomis ir  baltomis  
detalėmis

 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Garso sistemos jungikliai ant vairo
 — Radijas su MP3 jungtimi

Papildoma įranga
Style komplektas:

 — 15 colių 6 dvigubų stipinų sidabro  
spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai rūko žibintai

 — Ryškiai juodas buferis
 — x-touch sistema 

 — x-nav sistema
15



x-play

Pasirinkite tos pačios spalvos  
„double-bubble“ formos stogą.

Pasirinkta spalva nudažyta 
priekinė „X“ formos apdaila

 ir priekinės „X“ formos 
apdailos elementai.

OUTstand
Standartinė įranga

 — Pasirenkamos spalvos priekinė „X“ 
formos apdaila
 — Pasirenkamos spalvos priekinės „X“ 

formos apdailos elementai
 — Pasirenkamos spalvos difuzorius
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x-play

Išryškinkite AYGO įrangą 
šia buferio apdaila.

ir automobilio viduje, pasirinkę papildomą 
raudoną atspalvį.

Pratęskite Red Pop (raudonos) spalvos 
temą ant „double-bubble“ formos stogo

OUTglow 
Standartinė įranga

 — Pasirenkamos spalvos priekinio ir 
galinio buferių apdaila
 — Pasirenkamos spalvos apdaila šoninių 

durelių apačioje

Papildoma įranga
 — Red Pop (raudoni) ventiliacijos angų ir 

pavarų perjungimo svirtelės apvadai 
 — Bold Black ( juodi) prietaisų skydelis ir 

centrinė konsolė
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x-play INspire
Standartinė įranga

 — Kėbulo spalvos ventiliacijos angų 
apvadai
 — Kėbulo spalvos pavarų perjungimo 

svirtelės apdaila
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x-playINspire
Standartinė įranga

 — Kėbulo spalvos ventiliacijos angų 
apvadai
 — Kėbulo spalvos pavarų perjungimo 

svirtelės apdaila

INtense 
Standartinė įranga

 — Kėbulo spalvos pavarų perjungimo 
svirtelės apdaila
 — Kėbulo spalvos centrinė konsolė
 — Kėbulo spalvos prietaisų skydelis

Kaip papildoma įranga 
montuojami ventiliacijos angų 
apvadai galimi sidabro, baltos 
ar juodos spalvų.
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x-cite

Gyvybinga spalva – gyvybingas automobilis. 
Išsiskirkite iš miesto transporto srauto savo 

mažuoju AYGO. Mėgaukitės pačia kelione, 
kol pasieksite numatytą paskirties vietą.

SPECIALI LAIDA

Standartinė įranga (papildanti x-play komplektaciją)
 — Siūloma Orange Twist (oranžinė) kėbulo spalva

 — 15 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai
 — Orange Twist (oranžinis) mažas centrinis gaubtas
 — Priekiniai rūko žibintai

 — Bold Black ( juodi) priekinės „X“ formos apdailos 
elementai
 — Bold Black ( juodi) durelių veidrodėliai
 — Bold Black ( juodos) durelių rankenėlės

 — Ryškiai juodas buferis
 — Galinio vaizdo kamera 

 — Pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai pilkos ir 
oranžinės spalvos apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės  

antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo  

svirtelės apdaila
 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės

 — Orange Twist (oranžiniai) ventiliacijos  
angų apvadai
 — x-touch sistema

Papildoma įranga
 — x-nav sistema
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Priekiniai rūko žibintai 
geresniam matomumui 
užtikrinti

Durelių veidrodėliai su itin 
blizgia Bold Black ( juoda) 
apdaila

Kontrastingai atrodanti 
ryškiai juoda priekinė „X“ 
formos apdaila Orange Twist 
(oranžinės) išorės fone

Oranžiniai ventiliacijos 
angų apvadai išryškina 
vidaus dizainą

15 colių juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai su Orange Twist 
(oranžiniu) centriniu gaubtu

x-cite temą toliau plėtojantys 
oranžiniai akcentai

 — Pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai pilkos ir 
oranžinės spalvos apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės  

antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo  

svirtelės apdaila
 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės

 — Orange Twist (oranžiniai) ventiliacijos  
angų apvadai
 — x-touch sistema

Papildoma įranga
 — x-nav sistema
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x-clusiv SPECIALI LAIDA

Mažas nebūtinai reiškia prastas: AYGO 
x-clusiv išsiskiria gausia įranga ir  

rafinuotu dizainu.

Standartinė įranga (papildanti x-play komplektaciją)
 — Siūloma Bold Black ( juoda) kėbulo spalva

 — 15 colių 5 stipinų juodi frezuoti lengvojo 
lydinio ratlankiai
 — Juodi dideli centriniai gaubtai ir apvadai
 — Priekiniai rūko žibintai

 — Prieblandos jutiklis
 — Shiny Silver (sidabro spalvos) priekinė  

„X“ formos apdaila
 — Shiny Silver (sidabro spalvos) priekinės  

„X“ formos apdailos elementai
 — Shiny Silver (sidabro spalvos) difuzorius

 — Galinio vaizdo kamera  

 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai 
pilkomis ir baltomis apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės  

antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo svirtelės 

apdaila, prietaisų skydelis ir centrinė konsolė
 — Plieno pilkumo ventiliacijos angų apvadai

 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
 — Automatinis oro kondicionierius

 — x-touch sistema

Papildoma įranga
 — x-nav sistema
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Tamsiai pilki tekstiliniai 
apmušalai su šviesiai pilkomis ir 
baltomis apdailos detalėmis

Šoninės juostos su 
Shiny Silver (sidabro spalvos)  
apdaila 

Kontrastingai atrodanti  
Shiny Silver (sidabro spalvos) 
priekinė „X“ formos apdaila  
Bold Black ( juodos) išorės fone

Priekiniai rūko žibintai 
pagerina matomumą 
ūkanotomis oro sąlygomis

Plieno pilkumo ventiliacijos 
angų apvadai – prabangi 
apdailos detalė

15 colių frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai su juodu centrinio  
gaubto apvadu ir centriniu gaubtu

 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai 
pilkomis ir baltomis apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės  

antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo svirtelės 

apdaila, prietaisų skydelis ir centrinė konsolė
 — Plieno pilkumo ventiliacijos angų apvadai

 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
 — Automatinis oro kondicionierius

 — x-touch sistema

Papildoma įranga
 — x-nav sistema
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Pasinerkite į gaivaus oro sūkurį: suskleiskite 
medžiaginį stogą ir mėgaukitės vairavimu  

po atviru dangumi.

x-wave

Standartinė įranga (papildanti x-play komplektaciją)
 — 15 colių 6 dvigubų stipinų sidabro 

spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai rūko žibintai
 — Ryškiai juodi priekinės „X“ formos  

apdailos elementai
 — Ryškiai juodas buferis
 — Juodas medžiaginis elektra  

valdomas stogas
 — Galinio vaizdo kamera 

 
Nebūna Orange Twist (oranžinės) ir Bold Black  
( juodos) kėbulo spalvų. 

 — Tamsiai pilki apmušalai su juodos odos apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo svirtelės apdaila, 

ventiliacinės angos ir centrinė konsolė
 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
 — x-touch sistema

Papildoma įranga  
Comfort komplektas:

 — Smart Entry & Start sistema
 — Prieblandos jutiklis
 — Automatinis oro kondicionierius
 — Odinės sėdynės 

 — x-nav sistema
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Sėdynės su odinėmis  
apdailos detalėmis

Bold Black ( juodi)
ventiliacijos angų apvadai

Ryškiai juodas buferis sudaro 
prabangaus automobilio įspūdį

Su ryškiai juodais priekinės 
„X“ formos apdailos 
elementais suformuojamos 
banguojančios linijos

Priekiniai rūko žibintai, 
užtikrinantys geresnį 
matomumą

Suskleiskite elektra valdomą 
medžiaginį stogą ir įsileiskite 
saulės šviesos į x-wave vidų

Stilingi 15 colių sidabro 
spalvos lengvojo lydinio 
ratlankiai 

 — Tamsiai pilki apmušalai su juodos odos apdailos detalėmis
 — Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila
 — Bold Black ( juoda) pavarų perjungimo svirtelės apdaila, 

ventiliacinės angos ir centrinė konsolė
 — Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
 — x-touch sistema

Papildoma įranga  
Comfort komplektas:

 — Smart Entry & Start sistema
 — Prieblandos jutiklis
 — Automatinis oro kondicionierius
 — Odinės sėdynės 

 — x-nav sistema
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paLaIKyKIte  RYŠĮ.
Jūsų AYGO įrengta x-touch sistema leis klausytis 
savo mėgstamų melodijų, pasirinkti kelionės 
maršrutą ir palaikyti ryšį su draugais vairuojant.

Turbūt sutiksite, jog keliaujant 
smagu klausytis muzikos. 
Keiskite muzikos įrašus, rinkitės 
mėgstamus atlikėjus ar albumus 
ir nustatykite pageidaujamą 
garsą. Visa tai lengva atlikti 
plačiame x-touch ekrane.

Moderni garso sistema
Prijungę savo išmanųjį telefoną 
prie x-touch įrangos, galėsite 
atsidaryti savo telefonų knygą, 
kalbėtis telefonu neatitraukdami 
rankų nuo vairo ir naudotis 
programomis. MirrorLink dėka 
savo išmaniojo telefono medijos 
funkcijas galite matyti x-touch 
ekrane. 

Lengvesnė komunikacija
Patobulinkite x-touch ir x-nav 
įrangą: spalvota palydovinės 
navigacijos sistema su plačiu 
ir raiškiu ekranu leis lengviau 
rasti reikiamą maršrutą miesto 
platybėse. Naudodamiesi 
eismo pranešimų funkcija, 
Jūs visuomet žinosite, kas 
vyksta kelyje. Esant būtinybei, 
maršrutas pakeičiamas 
automatiškai.

Pažangi navigacijos įranga

Įrengta galinio vaizdo kamera 
padės lengviau pastatyti AYGO 
pasirinktoje vietoje. Įjungus 
atbulinės eigos pavarą, x-touch 
ekrane automatiškai pasirodo 
vaizdas automobilio gale.

Galinio vaizdo  
kameros ekranas
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KOMUNIKACIJA

NAVIGACIJA

SĄSAJA

PRaMoGoS

27



SMAGU Ir PATOGU  
KELIAUTI MŪSŲ SUMANIU BEI 
KOMPAKTIŠKU AUTOMOBILIU.
AYGO automobiliu gali patogiai keliauti keturi žmonės. 
Šis kompaktiškas ir manevringas automobilis – idealus 
partneris tyrinėjant miesto grožybes.

Mūsų inžinieriai padirbėjo iš peties. Po kompaktiška AYGO 
išore slepiasi nepaprastai erdvus vidus. Dėl pritaikytų sumanių 
dizaino sprendimų čia laisvai telpa keturi žmonės ir jų bagažas.

Nauja AYGO pakaba lemia dar sklandesnį važiavimą, o dėl 
vos 4,8 m siekiančio apsisukimo spindulio įveikiamas bet 
koks siauras kelias ar posūkis. Iš tiesų su manevringu AYGO 
kiekviena kelionė tampa smagiu nuotykiu.
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SMAGU VAIRUOTI BET KOKIU KELIU.
Efektyvus variklis ne tik padeda sutaupyti pinigų. 
Su juo sietina ir maloni naujojo AYGO vairavimo  
patirtis leidžiantis į bet kokią kelionę.

Mūsų inžinieriai dar labiau patobulino ir taip efektyvų trijų 
cilindrų variklį bei sumažino jo vidinę trintį, todėl jis greičiau 
reaguoja į komandas ir jį smagu valdyti. O sumažėjusios 
degalų sąnaudos padeda sutaupyti pinigų.

Lengvam AYGO automobiliui visiškai pakanka 69 arklio galių 
zujant miesto gatvėmis ar skrodžiant greitkeliu. Galima rinktis 
sklandžiai pavaras perjungiančią penkių pavarų mechaninę 
transmisiją arba į papildomos įrangos sąrašą įtrauktą 
automatizuotą mechaninę x-shift transmisiją su pavarų 
keitimo rankenėlėmis.

* Vidutiniai rodikliai.

4,1 4,295 9769 69

Penkių pavarų  
mechaninė transmisija

x-shift automatizuota 
mechaninė transmisija

Degalų 
sąnaudos*

l/100 km l/100 kmg/km

CO2 kiekis* CO2 kiekis*

g/kmDIN AG

Galia Galia

DIN AG

Degalų 
sąnaudos*
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ABS sistema neleidžia ratams 
užsiblokuoti stabdant, užtikrindama 
sukibimą su kelio danga, sumažina 
slydimo riziką ir padeda suvaldyti 
automobilį staigaus stabdymo metu.

Stabdžių antiblokavimo 
sistema (ABS)
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AYGO montuojamos šešios oro saugos 
pagalvės. Tai vairuotojo ir priekinio keleivio 
SRS oro saugos pagalvės, priekinių sėdynių 
šoninės oro saugos pagalvės bei SRS 
užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos 
priekyje ir gale sėdintiems keleiviams.

Šešios oro saugos pagalvės

Priklausomai nuo situacijos, 
VSC sistema automatiškai 
pristabdo kiekvieną ratą atskirai 
ir atitinkamai sureguliuoja variklio 
apsukas, stabilizuodama padėtį 
ir apsaugodama automobilį nuo 
slydimo darant staigų posūkį ar 
važiuojant slidžiu kelio paviršiumi.

Stabilumo kontrolės 
sistema (VSC)

Ši sistema matuoja oro slėgį 
fiksuodama kiekvieno rato sukimosi 
greitį bei kitus visų padangų išorės 
signalus. Slėgiui nukritus žemiau 
rekomenduojamo lygio, saugumo 
sumetimais vairuotojui siunčiamas 
įspėjamasis pranešimas.

Padangų slėgio kontrolės 
sistema (TPWS)

Naujajame AYGO įdiegtos pačios pažangiausios saugos 
technologijos. Tarp jų esama ir tokių, kurios būdingos 
mūsų didesniems automobiliams. Dalis jų padeda išvengti 
avarijų, o kitų paskirtis – apsaugoti Jus, kai to patys 
negalite padaryti. Visa tai skirta maksimaliam Jūsų 
saugumui užtikrinti.

VAŽIUOKITE SAUGIAI.
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1. Šoninių durelių apdaila
Darniai įsikomponuojanti skrupulingai  
ištobulinta apdaila išryškina šonines linijas.

2. Rūko žibintų apvadai
Priekinius rūko žibintus puošia  
stilingi chromuoti apvadai.

3. Chromuota priekinė „X“ formos apdaila
Specialiai sukurtas apdailos dizainas išryškina 
unikalią AYGO priekinės dalies „X“ formą.

4. Chromuota apatinė bagažinės durelių apdaila 
Automobilio galines dureles išryškina  
elegantiška chromuota detalė.

5. ir 6. Dekoracijų komplektai
Įspūdingos stogo ir kėbulo dekoracijos suteiks Jūsų 
automobiliui individualumo. Siūlomos Hexagon 
(pavaizduota nuotraukoje), Graphite, Black Stripe, 
White Stripe, Carbon, Shield ir Bloom.

Originalūs Toyota aksesuarai dar labiau praturtina AYGO vairavimo 
patirtį. Siūlomos stilingos, praktiškos ir naujoviškos detalės, kurias 
galima lanksčiai pritaikyti prie savo gyvenimo būdo.

prItaIKyKIte AKSESUARUS 
PAGAL SAVO SKONĮ.

5.1.

2.

3.

4. 6.
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8. Toyota Hotspot
Prietaisas vienu metu leidžia naudotis penkiais 
įrenginiais, kuriuose yra Wi-Fi funkcija, tokiais kaip 
nešiojamasis kompiuteris, planšetė ir telefonas. 
Toyota Hotspot jungiamas prie automobilio elektros 
įrangos, kad būtų užtikrintas pastovus energijos 
tiekimas. Įrenginys veikia su Jūsų SIM kortele.

7. Aliumininiai slenksčiai 
Stilingos Elegant arba Premium dizaino plokštelės 
patikimai apsaugos Jūsų automobilio durelių slenksčių 
dažytą paviršių nuo pažeidimų.

8.7.
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1. Bagažinės įklotas
Tvirtas plastikinis bagažinės įklotas su neslystančiu 
paviršiumi ir paaukštintais kraštais patikimai sulaiko 
skysčius, purvą ir smėlį.

2. Purvasaugiai 
Specialios formos purvasaugiai nukreipia nuo 
vandens srautą, nešvarumus ir akmenukus nuo 
automobilio. Gali būti komplektuojami automobilio 
priekyje ir gale.

3. Tekstiliniai grindų kilimėliai 
Siūlomi įvairių spalvų ir dviejų skirtingo svorio audinių 
kilimėliai, kurie užtikrina apsaugą nuo įvairių nešvarumų. 
Vairuotojo kilimėlis turi neslystančius tvirtinimo elementus.

4.  Pagalbinė automobilio statymo sistema
Ši sistema leidžia lengviau manevruoti važiuojant atbuline 
eiga. Galiniame buferyje įrengti jutikliai yra sujungti su 
automobilio viduje esančia garso signalizacijos sistema. 
Automobiliui vis labiau artėjant prie kliūties, intervalas tarp 
garso signalų tampa vis dažnesnis.

5. Ratų užraktai
Apvalaus profilio ratų užraktai pagaminti iš grūdinto 
plieno. Jie gali būti atsukti tik specialiu raktu, tad Jūsų 
lengvojo lydinio ratlankiai yra patikimai apsaugoti nuo 
ilgapirščių. Šie užraktai papildo esamas ratų veržles.

6. Toyota ProTect*
Profesionaliai padengta ProTect danga padeda 
palaikyti švarią ir tvarkingą Jūsų automobilio būklę. 
Siūloma įvairios rūšies ProTect priemonių – dažytiems 
paviršiams, lengvojo lydinio ratlankiams ir tekstiliniams 
apmušalams.

prItaIKyKIte AKSESUARUS 
PAGAL SAVO SKONĮ.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie visą aksesuarų 
asortimentą, apsilankykite svetainėje www.toyota.lt arba 
skaitykite brošiūrą, kurią galite gauti Toyota atstovybėje.

2.

3.

1. 4.

5.

6.

7.
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 * Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

7. Signalizacijos sistema
Siūloma galinga signalizacijos sistema su papildomai 
montuojamu pasvirimo jutikliu, skirtu apsaugoti nuo 
ratų vagystės.

8. Šoninės apsaugos juostelės
Tai papildoma apsauga nuo smulkių pažeidimų.  
Gali būti juodos arba Jūsų automobilio kėbulo spalvos.

9. Vertikalusis krovinių tinklelis
Stiprus austas juodo nailono 
tinklelis su dėtuvėmis leis 
saugiai laikyti smulkius  
daiktus bagažinėje.

10. Gale tvirtinamas dviračių laikiklis
Tai saugus būdas gabenti vieną arba du 
dviračius. Didesniam saugumui užtikrinti 
dviratis vienu raktu rakinamas prie laikiklio, 
o laikiklis – prie automobilio. Komplekte yra 
žibintai ir numerio lentelės laikiklis.

8. 9. 10.
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Galite rinktis mūsų specialios laidos modeliams 
siūlomą gyvybingą Orange Twist ar rafinuotą Bold 
Black spalvą, taip pat kitus smagius atspalvius iš 
mūsų kėbulo spalvų paletės.

LeISKIte SPALVOMS  
KALBĖTI PAČIOMS  
UŽ SAVE.
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8R7 Dark Blue Twinkle*◊3P0 Red Pop§1E7 Silver Sparkle§*

1E0 Electro Grey§*

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

SPALVOS SPECIALIOS  
LAIDOS MODELIAMS

068 White Flash§

* Metalo blizgesio dažai. § Netaikoma x-cite ir x-clusiv modeliams. ◊ Siūloma x-play ir x-wave modeliams. ** Siūloma x-clusiv modeliams. §§ Siūloma x-cite modeliams.
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Ar kada susimąstėte, kodėl ratlankiai turi 
būti sidabro spalvos? Rinkitės naujas spalvas, 
apdailos elementus, centrinius gaubtus ir 
apvadus. Ieškokite žaismingų derinių.

UŽ APVALIŲ RATLANKIŲ  
SLYPI KAI KAS DAUGIAU.

15 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai

15 colių 5 stipinų lengvojo  
lydinio ratlankiai
1. Juodi lengvojo lydinio ratlankiai 
2. Balti frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
3. Juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
4. Matiniai juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
5. Sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
6. Balti lengvojo lydinio ratlankiai

Priderinkite prie 15 colių 5  
stipinų lengvojo lydinio ratlankių  
didelius centrinius gaubtus ir 
spalvotus centrinių gaubtų  
apvadus. Taip pat galite rinktis  
5 dvigubų stipinų ar 10 stipinų 
lengvojo lydinio ratlankius su mažais 
centriniais gaubtais.

Kombinuokite ir derinkite Didelių centrinių gaubtų apvadai

14. Juodi
15. Matiniai juodi
16. Matiniai juodi su juodu logotipu
17. Sidabro spalvos
18. Balti

Dideli centriniai gaubtai

7. Ryškiai juodi
8. Chromuoti
9. Dark Blue Twinkle (tamsiai mėlyni)
10. Electro Grey (tamsiai pilki)
11. Silver Sparkle (sidabro spalvos)
12. Red Pop (raudoni)
13. White Flash (balti)

15 colių 6 stipinų  
plieniniai ratų gaubtai 
Standartinė x-play įranga.

15 colių 6 dvigubų stipinų sidabro  
spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė x-wave ir papildoma x-play įranga.

14 colių 9 stipinų  
plieniniai ratų gaubtai 
Standartinė x įranga.

Standartinė x-cite įranga.

19. 20. 21. 

22. 23. 24. 
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15 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai 15 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai

15 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai

31. Ryškiai juodi
33. Dark Blue Twinkle
35. Electro Grey  

Maži centriniai gaubtai

25. Juodi lengvojo lydinio ratlankiai
26. Juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
27. Matiniai juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
28. Balti frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
29. Sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
30. Balti lengvojo lydinio ratlankiai

15 colių 10 stipinų lengvojo  
lydinio ratlankiai

19. Juodi lengvojo lydinio ratlankiai
20. Juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
21. Matiniai juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
22. Balti frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
23. Sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
24. Balti lengvojo lydinio ratlankiai

15 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo  
lydinio ratlankiai

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

Standartinė x-clusiv įranga.

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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Jei trokštate susikurti neįprastą ir linksmą aplinką, 
rinkitės AYGO specialios laidos x-cite modeliams 
skirtus apmušalus. Taip pat siūlomi rafinuoti 
tamsesnių atspalvių apmušalai, tarp jų ir odiniai.

IŠSIrINKIte JUS 
ĮKVEPIANČIAS SĖDYNES.
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Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai pilkomis ir baltomis apdailos detalėmis
Standartinė x-play ir x-clusiv įranga.

Tamsiai pilki apmušalai su juodos odos apdailos detalėmis
Standartinė x-wave įranga.

Pilki tekstiliniai apmušalai su šviesiai pilkomis ir oranžinėmis apdailos detalėmis
Standartinė x-cite įranga.

Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė x įranga.
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SPECIFIKACIJOS

Degalų sąnaudos, anglies dioksido emisija ir triukšmo vertė yra matuojamos bazinės gamybos automobiliuose kontroliuojamoje aplinkoje, atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtus įstatymus.  
Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išmetamas anglies dioksido kiekis gali skirtis nuo išmatuotojo. Automobilio degalų sąnaudoms ir emisijoms įtakos turi vairavimo pobūdis bei kiti veiksniai  
(pavyzdžiui, kelio danga, eismas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir kt.).

M/T = mechaninė transmisija

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

1,0 l VVT-i
x-shift

Degalų sąnaudos (pagal galiojančius nuostatas)

Vidutinės (l/100 km) 4,1 4,2

Mieste (l/100 km) 5 5

Užmiestyje (l/100 km) 3,6 3,8

Rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas 95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas

Degalų bako talpa (l) 35 35

Išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekis (pagal galiojančius nuostatas)

Vidutinis (g/km) 95 97

Mieste (g/km) 115 115

Užmiestyje (g/km) 84 87

Išmetamųjų dujų kiekis (pagal EB reglamentą Nr. 715/2007 ir jo pataisas Nr. 136/2014J)

EURO klasė EURO 5 J EURO 5 J

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 590,4 453,4

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 33,7 32,2

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 29,9 29,4

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 8,6 13,2

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 70 68
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VaRIKLIS

Variklio kodas 1KR-FE

Cilindrų skaičius 3 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 12 vožtuvų DOHC VVT-i, grandininė pavara

Degalų sistema Elektroninis degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm3) 998

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71,0 × 84,0

Suspaudimo laipsnis 11,5 : 1

Maksimali galia (DIN AG) 69

Maksimali galia (kW/aps./min.) 51/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 95/4300

GREIčIO DUOMENYS 1,0 l VVT-i
5 M/T

1,0 l VVT-i
x-shift

Maksimalus greitis (km/h) 160 160

Įsibėgėjimas iki 100 km/h (s) 14,2 15,5

Pasipriešinimo koeficientas 0,29 0,29

STABDŽIAI

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Būgniniai

PaKaBa

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Torsioninis balansyras
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SPECIFIKACIJOS
MaTMENyS IR SVoRIS 1,0 l VVT-i

5 M/T
1,0 l VVT-i
x-shift

Išorės ilgis (mm) 3455 3455

Išorės plotis (mm) 1615 1615

Išorės aukštis (mm) 1460 1460

Priekinė provėža (mm) 1430 1430

Galinė provėža (mm) 1420 1420

Užlaida priekyje (mm) 675 675

Užlaida gale (mm) 440 440

Tarpuratis (mm) 2340 2340

Padangų apsisukimo nuotolis (m) 4,8*/5,1 5,1

Vidinis ilgis (mm) 2220 2220

Vidinis plotis (mm) 1300/1250§ 1300/1250§

Vidinis aukštis (mm) 1205/1155◊ 1205/1155◊

Bagažinės talpa VDA iki bagažinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l) 168 168

Bendroji automobilio masė (kg) 1240 1240

Parengto automobilio masė (kg) 855– 910/840–890* 860 – 905

Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l) 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

IŠORĖ x x-play x-wave x-cite x-clusiv

14 colių plieniniai ratlankiai (165/65R14)  – – – –

15 colių plieniniai ratlankiai (165/60R16) –  – – –

15 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai (165/60R15) – *  – –

15 colių 5 dvigubų stipinų ryškiai juodi lengvojo lydinio ratlankiai (165/60R15) – – –  –

15 colių 5 stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai (165/60R15) – – – – 

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama M/T = mechnainė transmisija
* x modelių. § trejų durelių modelių. ◊ x-wave modelių.
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ĮRANGA
IŠORĖ x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai     

LED dieniniai žibintai     

Priekiniai rūko žibintai – *   

Prieblandos jutiklis – – *  

Juoda anglies pluošto tekstūros priekinė „X“ formos apdaila  – – – –

Ryškiai juoda priekinė „X“ formos apdaila –    –

Shiny Silver priekinė „X“ formos apdaila – – – – 

Pasirenkamos spalvos priekinė „X“ formos apdaila –  – – –

Juodi (nedažyti) priekinės „X“ formos apdailos elementai   – – –

Bold Black (dažyti) priekinės „X“ formos apdailos elementai – – –  –

Shiny Silver priekinės „X“ formos apdailos elementai – – – – 

Ryškiai juodi priekinės „X“ formos apdailos elementai – –  – –

Pasirenkamos spalvos priekinės „X“ formos apdailos elementai –  – – –

Raudona arba chromuota priekinio ir galinio buferių bei šoninių durelių apatinės dalies apdaila –  – – –

Sidabro spalvos durelių apatinės dalies apdaila – – – – 

Juodi durelių veidrodėliai  – – – –

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai –   – 

Ryškiai juodi durelių veidrodėliai – – –  –

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai –    
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IŠORĖ x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Juodos durelių rankenėlės  – – – –

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės –   – 

Ryškiai juodos durelių rankenėlės – – –  –

Priekiniai valytuvai su kintamojo veikimo funkcija     

Galiniai kombinuotieji žibintai su lemputėmis     

Viršuje montuojamas stabdymo žibintas     

Galinis valytuvas     

Galinis aptakas     

Galinio vaizdo kamera – *   

Juodas anglies pluošto tekstūros difuzorius   – – –

Ryškiai juodas difuzorius – *   –

Shiny Silver difuzorius – – – – 

Pasirenkamos spalvos difuzorius –  – – –

Juodas medžiaginis elektra valdomas stogas – –  – –

Galinių durelių atidarymo mygtuku sistema     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* Galima rinktis tik kaip komplektą.
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ĮRANGA
SaLoNaS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Juodas prietaisų skydelis  – – – –

Tamsiai pilkas prietaisų skydelis –  – – –

Ryškiai juodas prietaisų skydelis – – –  

Kėbulo spalvos prietaisų skydelis – –  – –

Juoda centrinė konsolė  – – – –

Tamsiai pilka centrinė konsolė –  – – –

Ryškiai juoda centrinė konsolė – –   

Juoda pavarų perjungimo svirtelės apdaila  – – – –

Tamsiai pilka pavarų perjungimo svirtelės apdaila –  – – –

Ryškiai juoda pavarų perjungimo svirtelės apdaila – –   

Juodi ventiliacijos angų apvadai : vidus ir išorė juodos spalvos   – – –

Oranžiniai ventiliacijos angų apvadai: išorė – oranžinė, vidus – juodas – – –  –

Tamsiai pilki ventiliacijos angų apvadai: išorė – pilka, vidus – juodas – – – – 

Ryškiai juodi ventiliacijos angų apvadai: išorė – ryškiai  juoda, vidus – juodas – –  – –

Pasirenkamos spalvos vidaus apdailos elementai –  – – –

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės – –   

Guminiai grindų kilimėliai    – –

Tekstiliniai grindų kilimėliai su oranžinėmis apdailos siūlėmis – – –  –

Tekstiliniai grindų kilimėliai su sidabro spalvos apdailos siūlėmis – – – – 

KOMFORTO  ĮRANGA x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Mechaninis oro kondicionierius **   – –

Automatinis oro kondicionierius – – *  

Priekiniai elektra valdomi langai     

Elektrinis durelių užraktas     

Nuotolinis durelių užraktas     
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KOMFORTO  ĮRANGA x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Smart Entry sistema – – *  

Užvedimo mygtuku sistema – – *  

Elektrinis vairo stiprintuvas     

Reguliuojamo aukščio vairas     

Uretaninis trijų stipinų vairas  – – – –

Odinis trijų stipinų vairas –    

Uretaninis pavarų perjungimo svirtelės antgalis  – – – –

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis –    

Tamsiai pilka pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila –  – – –

Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila – –   

Pavarų perjungimo rankenėlės (tik modeliuose su x-shift) –    

Salono oro filtras –    

Greičio ribotuvas –    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema     

Padangų slėgio kontrolės sistema (netiesioginė)     

Tachometras –    

12 V elektros lizdas priekyje     

Mechaninis galinio vaizdo veidrodėlis     

Vairuotojo ir priekinio keleivio skydeliai nuo saulės     

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu     

Galinio lango šildytuvas     

Degalų bako dangtelio atidarymo svirtelė     

Salono apšvietimo sistema     

Bagažo skyriaus apšvietimo sistema – – *  

Imobilizatorius     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* Galima rinktis tik kaip komplektą. ** Nekomplektuojama trejų durelių modeliuose.
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ĮRANGA

SĖDYNĖS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė –    

Nulenkiamos galinės sėdynės –    

50:50 santykiu dalijamos galinės sėdynės –    

Sėdynės su juodais ir pilkais tekstiliniais apmušalais  – – – –

Sėdynės su tamsiai pilkais tekstiliniais apmušalais ir šviesiai pilkos bei baltos spalvos apdailos detalėmis –  – – 

Sėdynės su tekstiliniais apmušalais ir šviesiai pilkos bei oranžinės spalvos apdailos detalėmis – – –  –

Sėdynės su tekstiliniais apmušalais ir odine apdaila – –  – –

Odinės sėdynės – – * – –

Du galiniai galvos atlošai     

Šildomos priekinės sėdynės –    

GARSO ĮRANGA x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Radijas su dviem garsiakalbiais  – – – –

Radijas su keturiais garsiakalbiais –  – – –

x-touch multimedijos sistema su keturiais garsiakalbiais ir galinio vaizdo kamera – *   

x-nav navigacijos sistema modeliams su x-touch –    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga –    

Garso sistemos ir telefono jungikliai ant vairo –    

USB jungtis     

Papildoma jungtis     
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VIEToS DaIKTaMS x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Priekinė konsolė     

Priekinė daiktadėžė     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Dėtuvės galinėse durelėse     

Puodelių laikikliai priekyje ir gale     

Kietas bagažinės skyriaus uždangalas     

KoMPLEKTaI x x-play x-wave x-cite x-clusiv

OUTstand –  – – –

OUTglow –  – – –

INspire –  – – –

INtense –  – – –

SAUGUMO ĮRANGA x x-play x-wave x-cite x-clusiv

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)     

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)     

Stabilumo kontrolės sistema (VSC)     

Pasyviosios saugos įranga

Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija     

Priekinės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui     

Šoninės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale     

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis     

Saugos diržų įspėjamoji sistema vairuotojui, priekyje ir gale sėdintiems keleiviams     

ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* Galima rinktis tik kaip komplektą.
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ŽODYNĖLIS
Sužinokite daugiau apie AYGO technologijas.

Ši sistema matuoja oro slėgį fiksuodama kiekvieno rato 
sukimosi greitį bei kitus visų padangų išorės signalus. 
Slėgiui nukritus žemiau rekomenduojamo lygio, prietaisų 
skydelyje ima šviesti įspėjamasis indikatorius. Tai užtikrina 
didesnį saugumą, mažesnį padangų dėvėjimąsi ir didesnę 
degalų ekonomiją.

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

HAC sistema padeda saugiai pajudėti iš vietos važiuojant 
stačia įkalne: ji pristabdo automobilį dvi sekundes 
atleidus stabdžio pedalą, todėl automobilis nerieda atgal. 
Sistema įjungiama stipriau spustelėjus stabdžio pedalą 
automobiliui sustojus, kai nustatyta bet kuri važiavimo į 
priekį pavara.

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Įprastą raktą pakeičianti Smart Entry & Start sistema 
turi siųstuvą, kuris leidžia atrakinti dureles truktelėjus 
rankenėlę ir vėl jas užrakinti spustelėjus mygtuką. 
Variklis užvedamas ir išjungiamas tiesiog paspaudus 
Start/Stop mygtuką. Tereikia savo kišenėje arba 
rankinėje nešiotis išmanųjį raktą.

Smart Entry & Start sistema

Avarinio stabdymo atveju EBS sistema įjungia automobilio 
stabdymo žibintus, kurie kelis kartus sumirksi, kad įspėtų iš 
paskos važiuojančius automobilių vairuotojus.

Avarinio stabdymo įspėjamoji sistema (EBS)
Galinio vaizdo kamera padeda saugiau manevruoti 
važiuojant atbuline eiga. Ryškų spalvotą vaizdą 
rodančiame ekrane galima matyti kameros užfiksuotus 
nematomus pavojus. Tai gerokai palengvina automobilio 
statymą.

Galinio vaizdo kamera

Prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir 
automatiškai įjungia priekinius žibintus ėmus temti.

Prieblandos jutiklis
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Sėdynės turi specialius tvirtinimo elementus  
(įskaitant Top Tether sistemą), kurie neleidžia  
kėdutei pasvirti į priekį, todėl galima patikimai,  
patogiai ir tinkamai pritvirtinti ISOFIX vaikiškas  
kėdutes, kurias galima įsigyti Toyota atstovybėje.

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema

Priekiniai ir galiniai saugos diržai komplektuojami su 
įspėjamąja garso ir vaizdo sistema.

Saugos diržų įspėjimo sistema

Trijų tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai (ELR) 
su įtempikliais ir jėgos ribotuvais padeda išvengti 
sužalojimų krūtinės srityje.

Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai

1,0 l VVT-i variklis
1,0 l VVT-i benzininis variklis yra itin lengvas ir 
kompaktiškas. Trys cilindrai lemia automobilio 
manevringumą bei efektyvumą – suvartojama mažai 
degalų ir išskiriamas nedidelis CO2 kiekis.

Mechaninė transmisija 
Toyota mechaninė transmisija užtikrina tikslų ir sklandų 
pavarų perjungimą. Efektyvumą galima lengvai padidinti, 
nė kiek nesumažinant galios atliekant lenkimo manevrą. 
Tai leidžia patirti įkvepiantį ir dinamišką vairavimą.

x-shift automatizuota mechaninė transmisija
x-shift – mechaninė  transmisija, kuri valdoma taip pat 
lengvai, kaip automatinė. Ši transmisija be sankabos 
pedalo gali būti valdoma kaip automatinė pavarų dėžė, iki 
maksimumo sumažinant degalų sąnaudas.
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DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti 
papildomą įrangą, techninės 
priežiūros paslaugas ir papildo-
mą draudimą. 

3 LIZINGO PAKETAI
Pasirinkite tą, kuris atitinka 
Jūsų norus ir galimybes.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Tai yra finansinė sutartis. Susipažinkite su lizingo sąlygomis arba konsultuokitės su specialistu.
Finansines sutartis teikia AB „Nordea Finance Lithuania“.

 TOYOTA LIZINGAS

Lizingas suteikia daugiau, nei tiesiog automobilį.

PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką. 

GREITI ATSAKYMAI
Teigiamas atsakymas Jus 
pasiekia per valandą.

NEMOKAMAS 
LIZINGO KEITIMAS
Senas lizingas nemokamai 
keičiamas perkant naują 
Toyota.

VIENINTELĖ 
SĄSKAITA
Bendra sąskaita už 
lizingą ir draudimą.

Pasinaudoję Toyota išperkamąja nuoma, automobilį įsigysite itin lengvai ir greitai, išvengsite sudėtingų banko procedūrų.  
Išperkamosios nuomos sąlygos – lanksčios ir patrauklios. Sąlygas ir kas mėnesį mokamą įmoką galite pasirinkti. 

* Eurocare pagalba kelyje galioja AB „Toyota Baltic“ importuotiems ir oficalios atstovybės parduotiems naujiems automobiliams garantijos galiojimo laikotarpiu. 
Išsamiau apie sąlygas skaitykite svetainėje toyota.lt. 

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Papildoma Extracare 
garantija visu išperkamosios 

nuomos laikotarpiu

24 val. pagalba
Europos Sąjungoje* PriežiūraPadangų 

keitimas
Padangų 

saugojimas

TAIP

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

NE

TAIP

NE

NE

TAIP

2=1

GALITE PASIRINKTI IŠ TRIJŲ LIZINGO PAKETŲ:
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• Toyota Eurocare
Pagalba kelyje 24 valandas per parą.

• Toyota Express Service
Techninė priežiūra per valandą.

• Laukiamasis klientams
Laiką leiskite maloniai ir naudingai.

• Padangų viešbutis
Protingas pasirinkimas.

• Priminimas atlikti apžiūrą
Rūpinamės, kad nepamirštumėte.

• mano.toyota.lt
Jūsų Toyota svetainė.

ĮVERTINKITE PATOGUMĄ
Toyota paslaugos

Toyota atstovybių paslaugos visoje Europoje užtikrina 
greitą, patogų ir profesionalų aptarnavimą.

Toyota priežiūra

RŪPINKITĖS SAVO 
AUTOMOBILIO VERTE

• Toyota priežiūros programa
Ramybė ir garantija.

• Patvarios originalios detalės
Vienintelis patikimas pasirinkimas.

• Kvalifikuoti mechanikai
Jūsų Toyota ekspertai.

• Toyota garantija
Bendroji gamyklinė garantija.

• Toyota Extracare
2 metų papildoma gamintojo garantija.

Tinkama priežiūra užtikrina aukštą 
Toyota likutinę vertę daugeliui metų.

40 000 Lt
35 000 Lt

Gerai prižiūrėtą

automobilį parduosite

brangiau. 
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Toyota aksesuarai sukurti ir pagaminti taip 
pat rūpestingai, kokybiškai ir kruopščiai, 
kaip ir Toyota automobiliai. Jie atlieka 
estetinę funkciją, suteikia daugiau komforto 
ir yra labai praktiški. Visi aksesuarai yra 
išbandyti sudėtingiausiomis sąlygomis, 
todėl yra itin patvarūs ir leidžia patirti 
dar didesnį malonumą vairuojant naująjį 
automobilį. Visiems aksesuarams taikoma 
trejų metų garantija perkant juos kartu su 
automobiliu*.

Toyota  
aksesuarai

Siekiant užtikrinti Toyota kokybę, Jūsų 
automobilyje montuojamos tik originalios 
ir patvirtintos detalės. Sumanus dizainas 
lemia mažesnes apgadinto automobilio 
remonto išlaidas. Daugelis brangių dalių yra 
specialiai išdėstytos toliau nuo labiausiai 
pažeidžiamų zonų, todėl ir dalys, ir remonto 
darbai kainuoja gerokai mažiau.

Originalios  
Toyota dalys

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant 
kuo labiau sumažinti jų techninės 
priežiūros išlaidas. Tai reiškia, jog juose 
esama nedaug dalių, kurias reikia 
prižiūrėti. Ne mažiau svarbu ir tai, jog 
Toyota dalys yra lengvai pasiekiamos, 
tad sugaištama mažiau laiko atliekant 
techninės priežiūros darbus. Taip pat 
minėtinos patrauklios jų kainos.

Nedidelės Toyota techninės 
priežiūros išlaidos

Toyota atstovybės darbuotojai 
pakonsultuos Jus visais automobilio 
techninės priežiūros klausimais. Jūsų 
automobilio techninės būklės ir saugos 
patikrą reikia atlikti bent kartą per  
1 metus arba nuvažiavus 15 000 km 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga 
 įsigalioja anksčiau). 

Kokybiškos Toyota techninės 
priežiūros paslaugos

RAMYBĖ SĖDINT UŽ TOYOTA VAIRO
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Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui  
siūlome trejus metus nemokamai teikiamas 
Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugas 
40 Europos šalių. Iškilus problemoms dėl 
automobilio, Toyota Eurocare pasiūlys tinkamą 
išeitį, kad galėtumėte toliau tęsti kelionę.

 * Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas   
  teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

Toyota  
Eurocare

Bendroji  garantija galioja bet kokiems dėl gamybos 
arba surinkimo atsiradusiems trūkumams arba 
defektams normaliai eksploatuojant automobilį. 
Ji suteikiama 3 metams arba 100 000 km 
(atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau), pirmaisiais 
metais netaikant jokių ridos apribojimų. Taikant 
šią garantiją, padengiamos automobilio vilkimo 
į artimiausią Toyota įgaliotąją atstovybę išlaidos 
(pagal Toyota Eurocare programą) sugedus 
automobiliui, jei šis gedimas įvyksta dėl garantijoje 
numatytų trūkumų. Dažyto paviršiaus garantija 
galioja visoms dažytoms kėbulo dalims, t. y. visiems 
dažymo defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų 
medžiagų arba netinkamo darbo. Ji galioja trejus 
metus, nepriklausomai nuo ridos. Garantija 
nuo ištisinės korozijos suteikiama 12 metų, 
nepriklausomai nuo ridos. Ji galioja bet kokiems dėl 
prastos medžiagų kokybės ar nekokybiško darbo 
viduje ar išorėje atsiradusiems defektams.

Bendroji 
Toyota garantija

Toyota apsaugos sistema išlaiko 
griežtą draudimo bendrovių taikomą 
penkių minučių trukmės įsilaužimo 
testą. Signalizacijos sistema ir variklio 
imobilizatorius pripažįstami visų 
pagrindinių Europos draudimo bendrovių.

Patikima Toyota  
apsauga
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Toyota bendrovė kiekviename savo veiklos etape siekia 
iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai. Konstruojant 
naują automobilį kruopščiai apgalvojamas kiekvienas 
komponentas, idant būtų užtikrintas kuo mažesnis 
poveikis aplinkai per visą automobilio eksploatavimo 
laiką. Atlikta analizė parodė, jog naujojo AYGO (variklio 
tipas – 1KR-FE) išskiriamų pagrindinių teršalų kiekis 
per visą eksploatavimo laiką yra mažesnis, lyginant 
su ankstesniuoju modeliu, o anglies dioksido (CO2) ir 
nemetaninių angliavandenilių (NMHC) kiekis sumažėjo 
net 8 proc. Čekijos Respublikoje veikianti mūsų gamykla 
vienam AYGO pagaminti suvartoja 70 proc. mažiau 
energijos nei vidutiniškai automobilių pramonėje*. 

 * Šaltinis: ACEA 2013.

Tai tarsi mantra, kuri yra persmelkusi visą Toyota veiklą 
nuo pat pirmųjų bendrovės gyvavimo dienų. Pavyzdžiui, 
95 proc. AYGO automobilio medžiagų galima pakartotinai 
panaudoti ir perdirbti, 100 proc. medžiagų yra koduojamos, 
kad būtų lengviau išmontuoti, o keturi sunkieji metalai 
apskritai nenaudojami, atsižvelgiant į direktyvos 2000/53/EB 
reikalavimus.

Laikydamiesi savo aplinkosaugos principų, vairuotojams 
siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo 
būdus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite svetainėje 
www.toyota.lt arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

MAŽINTI, PAKARTOTINAI  
PaNaUDoTI IR PERDIRBTI

1

5

TOYOTA IR 
APLINKOSAUGA

PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA
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Tinkamai vairuojant savo Toyota automobilį, degalų sąnaudas 
ir išskiriamo CO2 kiekį galima sumažinti iki 30 proc. Mūsų 
pardavėjai gali parodyti, kaip efektyviai eksploatuoti naująjį 
automobilį ir iki minimumo sumažinti degalų sąnaudas.

Savo įsigyto automobilio priežiūros darbus patikėkite mūsų 
profesionaliems techninės priežiūros specialistams. Jie 
pasirūpins, kad automobilis visuomet sklandžiai veiktų. 
Naudojamos originalios ir kai kurios perdirbtos originalios 
dalys taip pat padeda mažinti poveikį aplinkai.

Toyota ir toliau siekia mažinti savo prekybos atstovybių tinklo 
daromą poveikį aplinkai. Įvairios iniciatyvos, tokios kaip 
energijos sąnaudų kontrolė, lietaus vandens regeneravimas, 
pastatų izoliacijos gerinimas ir didesnis atsinaujinančios 
energijos šaltinių naudojimas, padeda mažinti energijos bei 
vandens sąnaudas, taip pat atliekų kiekį.

Vietinė gamyba reiškia mažesnį nuvažiuojamų 
kilometrų skaičių, taigi kartu ir mažesnį poveikį 
aplinkai. Tiekdami detales gamykloms ar 
automobilius bei dalis savo atstovybėms, mes 
visuomet siekiame užtikrinti optimalią apkrovą ir 
sutrumpinti atstumus, maksimaliai panaudodami 
geležinkelius.

2

3

4

LoGISTIKa

EKSPLOATACIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PREKyBa aUToMoBILIaIS
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taI tIK PRADŽIA. SUSIKURKITE 
SAVO AYGO INterNetU!
Atsidarykite mūsų internetinį konfigūratorių ir sužinokite 
daugiau apie jaudinančią AYGO įrangą bei jo privalumus. 
Pasinerkite į kūrybinį procesą ir susikonfigūruokite  
automobilį pagal savo skonį.

Naudodamiesi Junaio® programa, 
nuskenuokite šį puslapį ir peržiūrėkite vaizdą 
virtualioje aplinkoje. Optimaliam efektui 
pasiekti, telefoną laikykite šonu. 
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Mūsų žiniomis, visa šiame leidinyje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų 
ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. 
• Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo 
naudojamo skaitytuvo. Toyota neatsako už tai, jei Jūsų prietaisui nepavyktų nuskaityti kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo. • Toyota Motor Europe pasilieka 
teisę keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2014, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti 
dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo. 

06/14/ayG/ENG/1500 ayG127

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba 
internetinę vaizdo kamerą į paveikslėlį  
ir sužinokite daugiau apie naująjį AYGO.

NORĖDAMI IŠBANDYTI NAUJĄJĮ AYGO arba  
GAUTI IŠSAMESNĖS  INFORMACIJOS,  
KREIPKITĖS Į VIETINĘ ATSTOVYBĘ ARBA  
APSILANKYKITE MŪSŲ SVETAINĖJE   
TOYOTA.LT


