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Nuotraukoje matomas x-cite modelis.

Smagiau gyventi, kai kelionės kryptį galima 
rinktis pagal nuotaiką. Kompaktiškas, sklandžiai 
ir tyliai riedantis bei manevringas AYGO lengvai 
nardo siaurais keliukais, sausakimšomis gatvėmis 
ir sudėtingais stovėjimo aikštelių labirintais. 
Pasikliaukite impulsu.
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Ryškus, efektingas ir išskirtinis AYGO  su 
priekiniais LED dienos žibintais šviečia 
iš tolo. Tas pat pasakytina ir apie AYGO 

charakteringus galinius LED žibintus, kurių 
negalima nepastebėti tamsiu paros metu.

Stilingi AYGO ratų gaubtai ir frezuoti 
lengvojo lydinio ratlankiai yra paskutinis 
miesto mados klyksmas. Kontrastingą 
AYGO išvaizdą užbaigia Bold Black spalvos 
stogas.

ŠVIEČIANČIoS 
dETAlėS

Nuotraukoje matomas x-clusiv modelis.
4



D
IZA

IN
A

S

5



Kompaktiškas ir miesto gyvenimui pritaikytas 
AYGO aprūpintas visa būtina įranga, kad 

jaustumėtės saugūs kelyje. Su Pre-Collision (PCS)* 
ir nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo 

(LDA)* sistemomis komplektuojamas AYGO 
pasirengęs visiems nenumatytiems atvejams.

* Įtraukta į Toyota Safety Sense įrangos komplektą; x-clusiv ir x-cite modeliuose 
komplektuojama kaip standartinė, o x-play – kaip papildoma įranga.

pASIRENGĘS 
NETIKėTUmAmS
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Nuotraukoje matomas x-clusiv modelis.

Nustačiusi susidūrimo 
pavojų, ji įspėja vairuotoją 
garso bei vaizdo signalais ir 
įjungia pagalbinę stabdymo 
sistemą. Jei vairuotojas laiku 
nenuspaudžia stabdžio pedalo, 
automobilis automatiškai 
pradedamas stabdyti.

1. Pre-Collision 
sistema

Ši sistema fiksuoja kelio 
juostų žymas ir įspėja 
vairuotoją garso bei vaizdo 
signalais, kai automobilis 
pradeda keisti judėjimo 
trajektoriją važiuojamojoje 
juostoje nerodydamas 
posūkio signalo.

2. Nukrypimo iš 
važiuojamosios juostos 
įspėjimo sistema

HAC sistema padeda 
sklandžiai judėti į viršų 
stačia įkalne ir neleidžia 
automobiliui riedėti atgal.

3. Pagalbinė važiavimo 
įkalne sistema  
(HAC)

Naudodamasi kiekviename 
rate įrengtais jutikliais, 
sistema nuolat stebi 
oro slėgį padangose. 
Slėgiui nukritus žemiau 
rekomenduojamo lygio, 
sistema įspėja apie tai 
vairuotoją.

4. Padangų slėgio
kontrolės sistema  
(TPWA)
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NUolATINIS 
RyŠyS
AYGO montuojama išmanioji telefono 
integracijos sistema, kurią saugu ir lengva 
naudoti, taps nepamainomu Jūsų šturmanu. 
Kelionės AYGO niekuomet neprailgs: važiuodami 
galite naudotis savo mėgstamomis išmaniojo 
telefono programėlėmis 7 colių jutikliniame 
AYGO ekrane bei Siri telefono valdymo balsu 
funkcija, gauti navigacijos sistemos instrukcijas, 
palaikyti ryšį ir smagiai pramogauti.

Išmaniojo telefono integracijos sistema 
naudojantis Pioneer palaiko Apple CarPlay™ ir 
Android Auto™ programas.
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AYGO jutikliniame ekrane 
galite nenuleisdami akių nuo 
kelio naudotis visomis savo 
mėgstamomis Android išmaniojo 
telefono programėlėmis ir 
funkcijomis.

Android Auto™
Klausykitės savo mėgstamų 
albumų ir kūrinių: prie savo 
muzikos kolekcijos galite prieiti 
naudodamiesi AYGO jutikliniu 
ekranu arba Siri valdymo balsu 
funkcija.

Mėgaukitės muzika
Neatitraukite akių nuo kelio, kad 
ir kas vyktų pasaulyje. Vairuodami 
AYGO galite saugiai kalbėtis 
telefonu ir skaityti bei rašyti 
tekstines žinutes – tai padaryti 
Jums padės Siri valdymo balsu 
funkcija.

Palaikykite ryšį
Galite naudotis navigacijos su 
posūkių nuorodomis funkcija, gauti 
naujausius eismo pranešimus realiu 
laiku ir informaciją apie apytikrį 
kelionės laiką, taip pat naudotis 
Apple Maps programėle AYGO 
jutikliniame ekrane.

Raskite savo kelią

Apple CarPlay™ programa suderinama su iPhone 5 ir 
vėlesnėmis versijomis. Telefonas turi būti prijungtas per USB. 
Apple CarPlay™ – registruotas Apple Inc. prekės ženklas. 
Android Auto™ – registruotas Google Inc. prekės ženklas. 
Išmaniojo telefono integracijos sistema palaiko Apple 
CarPlay™ ir Android Auto™ programas.

PRIJU
N

G
IM

O
 G

A
LIM

YBĖS

9



AyGo X
Manevringi ir efektyvūs x komplektacijos 
modeliai atveria duris į AYGO pasaulį.

Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. AYGO x modeliuose komplektuojamas vairas skiriasi 
nuo pavaizduoto nuotraukoje.

10



Pagrindinė įranga
 — Siūlomos kėbulo spalvos: White Flash 
(068), Red Pop (3P0), Electro Grey 
(1E0) ir Silver Sparkle (1E7)

 — 14 colių 9 stipinų plieniniai ratlankiai 
su gaubtais

 — Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai
 — Galiniai LED stabdymo žibintai
 — Automobilio stabilumo kontrolės 
sistema (VSC)

 — Galiniai kombinuotieji LED žibintai
 — Pagalbinė važiavimo įkalne sistema 
(HAC)

 — Galinis aptakas
 — Juodi ir pilki tekstiliniai apmušalai
 — USB ir Aux-in jungtys
 — ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo 
sistema

Papildoma įranga
 — Mechaninis oro kondicionierius
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AyGo X-plAy
Pagrindinė įranga (papildanti x komplektaciją)

 — Siūlomos visos kėbulo spalvos, iškyrus Magenta Splash 
(9AC) ir Rich Blue (8Y5)

 — 15 colių 8 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais
 — Bold Black priekinės dalies X formos apdailos elementai*
 — Silver Sparkle priekinės dalies X formos apdailos elementai§

 — Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
 — Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
 — Šildomos priekinės sėdynės
 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai su sintetinės odos 
detalėmis

 — Ryškiai juodas centrinės konsolės intarpas
 — Kėbulo spalvos šoninių ventiliacijos angų apvadai
 — Plieno pilkumo pavarų perjungimo svirtelės konsolė

x-play modelis, išsiskiriantis rafinuota išvaizda, elegantišku salonu 
ir į standartinę komplektaciją įtrauktu galinio vaizdo kameros 
ekranu, pasirengęs patenkinti visas Jūsų užgaidas.

Nuotraukoje matomas automobilio su Style įrangos komplektu salono vaizdas.
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Papildoma įranga
 — Style komplektas
 — Toyota Safety Sense saugos įranga
 — Mobiliojo telefono integracijos sistema

KO
M

PLEKTA
CIJO

S

* Nesiūloma Bold Black kėbulo spalvos modeliams.
§ Siūloma tik Bold Black kėbulo spalvos modeliams.
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AyGo X-CITE 
Ryškių spalvų x-cite modeliai su išskirtine įranga visuomet 
bus dėmesio centre.

Pagrindinė įranga (papildanti x-play komplektaciją)
 — Siūloma Magenta Splash (9AC) kėbulo spalva
 — 15 colių 10 stipinų blizgūs juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai

 — Magenta Splash priekinio buferio apdaila
 — Tonuoti galiniai langai
 — Bold Black stogas
 — Priekiniai rūko žibintai
 — Juodi tekstiliniai apmušalai su Magenta spalvos siūlėmis
 — Magenta Splash spalvos šoninių ventiliacijos angų 
apvadai

 — Magenta Splash spalvos pavarų perjungimo svirtelės 
antgalio apvadas

 — Ryškiai juoda pavarų perjungimo svirtelės konsolė
 — Magenta Splash spalvos grindų kilimėlių kraštai
 — Galinio vaizdo kamera
 — Mobiliojo telefono integracijos sistema naudojantis 
Pioneer ir x-touch multimedijos sistema

 — Toyota Safety Sense saugos įranga
Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Aygo x-cite parduodamas tik su x-shift transmisija.
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AyGo X-ClUSIV
Rafinuotas x-clusiv modelis su Toyota Safety Sense saugos įranga, 
Smart Entry & Start sistema bei daline odos apdaila yra tai,  
ko Jūs ieškote.

Pagrindinė įranga (papildanti x-play komplektaciją)
 — Siūlomos Silver Sparkle (1E7) ir Rich Blue (8Y5) 
kėbulo spalvos

 — 15 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai su frezuota apdaila

 — Automatinis oro kondicionierius
 — Tonuoti galiniai langai
 — Bold Black stogas
 — Prieblandos jutiklis
 — Smart Entry & Start sistema
 — Priekiniai rūko žibintai
 — Pre-Collision sistema
 — Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
 — Ryškiai juodi šoninių ventiliacijos angų apvadai
 — Ryškiai juoda pavarų perjungimo svirtelės konsolė

Nuotrauka tėra iliustracinio pobūdžio. Aygo x-clusiv parduodamas tik su x-shift transmisija.
16
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SUKURTAS KElIoNėmS 
po mIESTĄ
Originalūs Toyota aksesuarai sukurti 
kasdienėms išvykoms, nesvarbu, ar 
gabentumėte krovinius per miestą, ar 
norėtumėte labiau apsaugoti savo AYGO.

Bagažinės įklotas 
Šis tvirtas juodas guminis 
įklotas – patikima Jūsų 
automobilio bagažinės 
dangos apsauga.

Lankstoma dėžė 
Šioje dėžėje galima 
tvarkingai laikyti savo 
kelionės reikmenis. 
Nenaudojamą dėžę galima 
sulankstyti.

Slenksčių plokštelės ir 
grindų kilimėliai 

Stilingos slenksčių plokštelės 
ir grindų kilimėliai puošia ir 
saugo automobilio saloną.
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Protection komplektas 
Išraiškingi juodi 15 colių lengvojo 

lydinio ratlankiai su frezuota apdaila 
taps rafinuotu Jūsų AYGO išvaizdos 

akcentu, o šoninės apsaugos juostelės 
ir purvasaugiai apsaugos Jūsų 

automobilio dažytą paviršių, kad jis 
visuomet atrodytų kaip naujas.

Vertikalus krovinių tvirtinimo tinklelis 
Stiprus, pintas, juodo nailono tinklelis 
su dviem dėtuvėmis tvirtinamas prie 
bagažinės šonuose ir dugne įtaisytų 
kabliukų. Jis neleis smulkiems daiktams 
išsibarstyti automobilio bagažinėje 
sukinėjantis miesto gatvėmis.
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IŠSKIRTINIS 
STIlIUS
Siūlomos kelios stulbinančios 
AYGO spalvos suteikia 
saviraiškos laisvę.
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8W9 Cyan Splash*§

211 Bold Black*§

1E0 Electro Grey*

9AC Magenta Splash* su juodu stogu

3P0 Red Pop

1E7 Silver Sparkle*

068 White Flash

AyG
o X

-CI
TE 

AyG
o X

-Cl
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IV

AyG
o X

 +
 X-

pl
Ay

1E7 Silver Sparkle* 
su juodu stogu

8Y5 Rich Blue* 
su juodu stogu

* Metalo blizgesio dažai  § Siūloma tik x-play modeliams
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ĮSpŪdĮ  
dARANTyS 
RATlANKIAI

14 colių 9 stipinų plieniniai 
ratlankiai su gaubtais 
Standartinė x modelių 

komplektacija

15 colių 8 dvigubų stipinų 
plieniniai ratlankiai su gaubtais 

Standartinė x-play modelių 
komplektacija

15 colių 8 stipinų juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai su frezuota apdaila 

Papildoma x-play modelių 
komplektacija

15 colių 10 dvigubų stipinų  
juodi lengvojo lydinio ratlankiai  

su frezuota apdaila 
Standartinė x-clusiv modelių 

komplektacija

15 colių 10 stipinų blizgūs juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai 
Standartinė x-cite modelių 

komplektacija

Patrauklūs AYGO ratlankiai 
su blizgia juoda arba frezuota 
apdaila išsiskiria iš viso 
automobilių srauto.
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ĮVAIRAUS 
STIlIAUS 
SėdyNIŲ ApdAIlA
Siūlomas platus stilingos AYGO 
sėdynių apdailos asortimentas 
– nuo madingų tekstilinių iki 
rafinuotų odinių apmušalų, 
iš kurio galima išsirinkti 
tinkamiausią variantą pagal 
savo skonį.
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Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai  
su odinėmis detalėmis 

Standartinė x-clusiv modelių 
komplektacija

Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai 
su dvispalvėmis šviesiai pilkomis 

detalėmis 
Standartinė x-play modelių 

komplektacija

Juodos ir pilkos spalvų  
tekstiliniai apmušalai 
Standartinė x modelių 

komplektacija

Juodi tekstiliniai apmušalai  
su Magenta spalvos siūlėmis 

Standartinė x-cite modelių 
komplektacija
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SpECIFIKACIJoS
APLINKOSAUGA

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

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

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)  

Vidutinės (l/100 km) 4,1 4,2

Mieste (l/100 km) 4,9 4,9

Užmiestyje (l/100 km) 3,6 3,8

Degalų bako talpa (l) 35 35

Išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais) 

Vidutinis (g/km) 93 95

Mieste (g/km) 112 112

Užmiestyje (g/km) 82 86

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu EB reglamentu Nr. 2017/1154AD)  

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 155,3 245,9

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 26,3 25,7

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 23,9 22,6

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 22,2 18,4

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 69 71

VARIKLIS
1,0 l VVT-i
Benzininis, 5 M/T

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

Variklio kodas 1KR-FE 1KR-FE

Cilindrų skaičius 3 cilindrai vienoje eilėje 3 cilindrai vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 12 vožtuvų DOHC, grandininė pavara su VVT-i 12 vožtuvų DOHC, grandininė pavara su VVT-i

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal Europos Komisijos priimtų teisės aktų reikalavimus. 
Norėdami gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir išskiriamo CO2 reikšmės gali skirtis nuo 
išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, 
keleivių skaičius ir pan.).
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VARIKLIS
1,0 l VVT-i
Benzininis, 5 M/T

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

Degalų sistema Elektroninė degalų įpurškimo sistema Elektroninė degalų įpurškimo sistema

Darbinis tūris (cm3) 998 998

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71 x 84 71 x 84

Suspaudimo laipsnis 11,8:1 11,8:1

Maksimali galia (DIN AG) 72 72

Maksimali galia (kW/aps./min.) 53/6000 53/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 93/4400 93/4400

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
1,0 l VVT-i
Benzininis, 5 M/T

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

Maksimalus greitis (km/h) 160 160

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 13,8 15,2

Pasipriešinimo koeficientas 0,28 0,28

PAKABA

Priekinė pakaba MacPherson statramstis

Galinė pakaba Torsioninis balansyras

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai Aušinamieji diskai

Galiniai stabdžiai Būgnai

VAIRAS

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,2

M/T = mechaninė transmisija x-shift = automatizuota mechaninė transmisija
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SpECIFIKACIJoS
VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA

Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo (l) 168

Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l) 198

Vidaus ilgis (mm) 2220

Vidaus plotis (mm) 1300

Vidaus aukštis (mm) 1205

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

1430 mm

1615 mm

14
60

 m
m

2340 mm440 mm 685 mm

3465 mm

1420 mm

1615 mm
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IŠORĖS MATMENYS, SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Išorės ilgis (mm) 3465

Išorės plotis (mm) 1615

Išorės aukštis (mm) 1460

Provėža priekyje (mm) 1430

Provėža gale (mm) 1420

Iškyša priekyje (mm) 685

Iškyša gale (mm) 440

Važiuoklės bazė (mm) 2340

Bendroji automobilio masė (kg) 1240

Parengto automobilio masė (kg) 840-915

RATLANKIAI x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

14 colių 9 stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais  – – –

15 colių 8 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais –  – –

15 colių 10 stipinų blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai – –  –

15 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila – – – 

Juodi dideli centriniai gaubtai – –  

Juodi didelių centrinių gaubtų apvadai – –  

Padangos remonto komplektas    

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama
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ĮRANGA
IŠORĖ x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

14 colių plieniniai ratlankiai su 165/65 R14 padangomis  – – –

15 colių plieniniai ratlankiai su 165/60 R16 padangomis –  – –

15 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai su 165/60 R15 padangomis – –  –

15 colių dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 165/60 R15 padangomis – – – 

Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai    

LED dieniniai žibintai    

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)    

Priekiniai rūko žibintai – –  

Prieblandos jutiklis – – – 

Juodas stogas (dažytas) – –  

Nedažyti, juodi durelių veidrodėliai  – – –

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai –   

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai –   

Nedažytos, juodos durelių rankenėlės  – – –

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės –   

Galinio vaizdo kamera – –  

28



 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama

SALONAS x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Juodas prietaisų skydelis  – – –

Quartz Grey spalvos prietaisų skydelis –  – 

Blizgus juodas prietaisų skydelis – –  –

Juodas centrinis prietaisų blokas  – – –

Quartz Grey spalvos centrinis prietaisų blokas –  – 

Juodas blizgus centrinis prietaisų blokas – –  –

Juodi ventiliacijos angų apvadai  – – –

Kėbulo spalvos ventiliacijos angų apvadai –   –

Blizgūs juodi ventiliacijos angų apvadai – – – 

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės –   

Tekstiliniai grindų kilimėliai    
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ĮRANGA
KOMFORTO ĮRANGA x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Mechaninis oro kondicionierius    –

Automatinis oro kondicionierius – – – 

Elektra valdomi priekiniai langai    

Elektrinis durelių užraktas    

Nuotolinis durelių užraktas    

Smart Entry sistema – – – 

Beraktė užvedimo sistema – – – 

Vairas su aukščio reguliavimo funkcija    

Trijų stipinų uretaninis vairas  – – –

Trijų stipinų odinis vairas –   

Uretaninis pavarų perjungimo svirtelės antgalis  – – –

Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila –  – 

Magenta spalvos pavarų perjungimo svirtelės antgalio intarpas – –  –

Pavarų perjungimo svirtelės (tik modeliuose su x-shift transmisija) –   

Greičio ribotuvas (tik modeliuose su mechanine pavarų dėže) –   

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema    

Padangų slėgio monitorius (netiesioginis)    

Tachometras –   

Salono apšvietimo lemputė    

Bagažo skyriaus apšvietimo lemputė – – – 

Imobilizatorius    
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 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama * Siūloma tik su Style komplektu ir Toyota Safety Sense saugos įranga.

GARSO SISTEMA x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Radijas su 2 garsiakalbiais  – – –

Radijas su 4 garsiakalbiais –   

x-touch multimedijos sistema – –  

Mobiliojo telefono integracijos sistema – *  

Galinio vaizdo kamera – –  

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga –   

Garso sistemos ir telefono jungikliai ant vairo –   

USB jungtis    

Aux-in jungtis    

SĖDYNĖS x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė –   

Nulenkiamos galinės sėdynės    

50:50 santykiu dalijamos galinės sėdynės –   

Juodos ir pilkos spalvų tekstiliniai sėdynių apmušalai  – – –

Tamsiai pilki tekstiliniai sėdynių apmušalai su šviesiai pilkomis detalėmis –  – –

Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su Magenta spalvos detalėmis bei siūlėmis – –  –

Sėdynių apmušalai su odine apdaila – – – 

2 galiniai galvos atlošai    

Šildomos priekinės sėdynės –   
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ĮRANGA
DĖTUVĖS x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Dėtuvė priekinėje konsolėje    

Priekinė daiktadėžė    

Dėtuvės priekinėse durelėse    

Dėtuvės galinėse durelėse    

Puodelių laikikliai priekyje ir gale    

Bagažo skyriaus uždangalas    

SAUGOS ĮRANGA x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Pasyviosios saugos įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės    

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės    

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale    

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis    

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema    

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema    

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)    

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Toyota Safety Sense: – **  

     Pre-Collision sistema (PCS)

     Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
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 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama   ** Siūloma tik su Style komplektu.

KOMPLEKTAI x x-PLAY x-CITE x-CLUSIV

Style komplektas: –  – –

15 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 165/60 R15 padangomis

Juodi maži centriniai gaubtai

Priekiniai rūko žibintai

Galinio vaizdo kamera

x-touch multimedijos sistema
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Naujasis ToyoTa ayGo

VAŽIUoKImE! 
www.toyota.lt

Norėdami sužinoti 
daugiau, nuskaitykite 
šį QR kodą.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir 
reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės 
artimiausioje 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 neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe 
pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2018, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio 
rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.
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