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SÄHÄKKÄ CROSSOVER A Y G O X



EROTTAUDU JOUKOSTA
Täysin uusi Aygo X on kooltaan kompakti ja 

sielultaan sähäkkä crossover, joka on pakattu täyteen 
itsevarmuutta. Aygo X haastaa käsityksiä kokoluokkansa 

autojen todellisesta kyvykkyydestä yhdistämällä 
kaupunkiauton ja crossoverin parhaat ominaisuudet. 
Korkea maavara, suuret kevytmetallivanteet ja korkea 

ajoasento tuovat ajamiseen uudenlaista tyyliä, turvaa ja 
iloa. Älä tyydy seuraamaan sivusta – luo omat polkusi. 

Aygo X tarjoaa uudenlaisen näkökulman autoilun 
mahdollisuuksiin entistä rohkeammalla tavalla.

Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
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KATUJEN TYYLIKKÄIN 
CROSSOVER 

Rohkea ja tyylikäs Aygo X erottuu joukosta saatavilla 
olevalla, leikkisää olemusta korostavalla bi-tone-
värimaailmalla. Säväyttävät, saatavilla olevat 18" 

kevytmetallivanteet ja suuret pyöränkaaret antavat 
mallille sen tunnuksenomaisen, leveän ja itsevarman 

olemuksen. Katseita kääntävän ulkomuodon 
viimeistelevät saatavilla olevat LED-ajovalot.
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TÄYNNÄ TEKNOLOGIAA 
Ketterä ja terävä Aygo X on täydellinen ja 

helppokäyttöinen auto mitä ahtaimmissakin paikoissa. 
Vain 3,7 metrin kompaktin pituuden ja luokkansa 
kärkeä edustavan kääntösäteen ansiosta Aygo X 

loistaa erityisesti pysäköinnissä. Korkean ajoasennon 
ansiosta voit nauttia laajemmasta näkyvyydestä täysin 
siemauksin. Valitessasi autoosi automaattivaihteiston, 

voit nauttia vaivattoman sulavasta ajosta. 

HELPPOA PYSÄKÖINTIÄ 
Peruutuskamera tekee ketterän Aygo X:n 

pysäköinnistä erityisen helppoa.
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CHILI RED 
TULIKUUMAA TYYLIÄ

Uskalias ja erottuva, tulisen chilin väritys viestii Aygo X:n 
itsevarmasta ja ennen kaikkea hauskasta luonteesta. 

Anna pirteän chilinpunaisen värityksen inspiroida itseäsi 
erilaisen, eloisan ja upean itsesi toteuttamisessa!

KAIKILLA MAUSTEILLA
Chilin tulisuudesta kardemumman kauniiseen 

aromiin. Aygo X tuo mausteiden värit eloon upean 
ulkovärivalikoiman kautta. Säväyttävä, ikonisten 

mausteiden inspiroima värivalikoima sisältää neljä 
saatavilla olevaa upeaa bi-tone-väriä, joilla todella 

erotut joukosta. 
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JUNIPER BLUE
VIILEÄN VIVAHTEIKAS

Terävä, viileä ja täynnä eloisuutta. Katajanmarjan 
kauniin täyteläinen sininen sävy tuo aistikasta ja 

tarkkaa olemusta ketterän Aygo X:n pintaan. Anna 
sinisten sävyjen mystiikan siivittää itsesi luovuuden 

ja optimismin maailmoihin. 
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GINGER BEIGE
LÄMMIN JA OMAPERÄINEN 
Arvokas, hienovarainen ja arvoituksellinen inkiväärin 
sävy tuo Aygo X:n lämminhenkisen tyylikkyyden esiin 

upeasti. Anna itsevarman inkiväärin sävyn herättää oma 
sisäinen seikkailijasi ja kulje rohkeasti omia polkujasi.
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CARDAMOM GREEN
HIENOSTUNUT JA ARVOKAS

Omaperäinen vihreä sävy on maailman kalleimpiin 
mausteisiin kuuluvan, aromikkaan kardemumman 
inspiroima. Kardemumman vihreä Aygo X viestii 

hienostuneesta, ainutlaatuisesta ja kokeilunhaluisesta 
tyylitajusta, jota tämän mallin olemuksessa 

todella riittää. 
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BRASS GOLD
HUOLETON JA TÄYNNÄ 

KULTTUURIA
Hienostunut ja sävyjen täyteinen kurkuma on upea 

kullan sävyinen väri, jolla tuot autosi ulkonäköön eloa 
ja lämmintä olemusta. Kauniin pirteä sävy tuo 

positiivisen tuulahduksen iloa ja lämpöä erityisesti 
harmaina vuodenaikoina.
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KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ 
SUUNNITTELUA

Monipuolisena, kompaktina crossoverina Aygo X 
sopii täydellisesti vilkkaimpaankin elämäntyyliin. 

Autosi toiminnot ja tiedot ovat aina sormiesi 
ulottuvilla saatavilla olevan Toyota Smart Connect 

-multimedialaitteen ansiosta. Toyota Smart Connect 
-multimedialaitteen yhteydessä käytössäsi on 
9" kosketusnäyttö sekä älypuhelimen langaton 

integrointiominaisuus. Aygo X -malliin on lisäksi 
saatavilla kätevä älypuhelimen langaton lataus.

ANNA SEN SOIDA 
Nauti musiikista saatavilla olevan, premium-

tason JBL-kaiutinjärjestelmän avulla. 

Järjestelmä on tarkasti suunniteltu tuottamaan 

paras mahdollinen musiikkielämys juuri 

Aygo X:n sisätiloissa. Kohota jokaisen ajon 

tunnelmaa kristallinkirkkaalla ja syvällä 

äänimaailmalla.
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KYKYÄ YLLÄTTÄÄ
Ulkoa kompakti, mutta sisältä tilava Aygo X on täynnä 

yllätyksiä. Aygo X:n tavaratilan tilavuus on jopa 231 
litraa. Nerokas suunnittelu helpottaa lastaamista ja 

kyytiin mahtuu joustavasti myös suurempia kantamuksia 
esimerkiksi taitettavien takaistuinten ansiosta. Aygo 
X tarjoaa juuri sopivasti tilaa niin lyhyemmille kuin 

pidemmillekin matkoille!
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PRE-COLLISION-JÄRJESTELMÄ (PCS) 
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa tietä paitsi 

ajoneuvojen, myös jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden 

osalta, ja tekee tarvittaessa automaattisen 

hätäjarrutuksen sekä avustetun väistöliikkeen. 

KAISTAVAHTI 
OHJAUSAVUSTIMELLA (LTA) 

Järjestelmä tunnistaa näkyvissä olevat kaistamerkinnät ja 

edellä ajavan auton ajolinjat. Tietojen avulla järjestelmä 

pyrkii pitämään auton turvallisesti kaistalla. 

MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (ACC-I) 
Mahdollistaa saman ajonopeuden säilyttämisen ilman 

että kuljettajan tarvitsee koskea polkimiin. Mikäli etäisyys 

edellä olevaan autoon vähenee, se hiljentää auton 

vauhtia ja säilyttää saman etäisyyden edellä ajavaan 

autoon. Jos autosi on varustettu liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmällä, se näyttää sinulle aina 

ajantasaiset nopeusrajoitukset ja muut liikennemerkit 

mittariston monitoiminäytöllä.

ITSEVARMUUTTA JOKA 
LIIKKEESSÄ

Aygo X sisältää runsaan valikoiman paranneltuja 
Toyota T-Mate -turvajärjestelmiä, joiden avulla ajosi on 
jokaisessa tilanteessa turvallista ja itsevarmaa. Toyotan 

innovatiiviset turvajärjestelmät tuovat mielenrauhaa, 
olipa kyse pysäköinnistä, kaupunkiajosta tai 

moottoritieajosta.
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PLAY
Yksinkertaisen tyylikäs ja ketterä valinta arjen seikkailuihin.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
— 17" teräsvanteet

— Peruutuskamera

— Toyota Touch 2® -mediakeskus 

— Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin

— Kaistavahti ohjausavustimella

— Älypuhelimen integrointiominaisuus

Skannaa koodi ja lue lisää 

Aygo X -mallistosta
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PLAY EDITION
Käytännöllinen valinta vaihteleviin tarpeisiin.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
(PLAY-VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN)

— 17" kevytmetallivanteet

— 8" kosketusnäyttö

— LED-ajovalot

— Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

— Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella

— Yksialueinen automaatti-ilmastointi
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STYLE
Värikäs ja teknisesti monipuolinen vaihtoehto, joka taatusti erottuu joukosta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
(PLAY EDITION -VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN)

— Bi-tone kaksivärimaalaus

— 9" kosketusnäyttö 

— Smart Entry&Start -avaimeton sisäänkäynti- ja käynnistysjärjestelmä

— Pysäköintitutkat edessä ja takana

— Älypuhelimen langaton integrointi ja lataus

— Korinväriset koristeosat matkustamossa
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ENVY
Aygo X -malliston kruununjalokivi. Huippuluokan äänentoisto sekä kauniit sisä- ja ulkopuolen koristeosat nostavat sähäkän crossoverin täyteen loistoonsa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
(STYLE-VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN)

— 18" kevytmetallivanteet värikkäillä koristeosilla

— JBL Premium Audio -järjestelmä viidellä kaiuttimella

— Värikkäät koristeosat ulkopuolella

— Värikkäät koristeosat ohjaamossa

— Istuimien musta osanahkaverhoilu värikkäillä koristetikkauksilla

— Vaihteenvalitsinsiivekkeet ohjauspyörän takana
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ITSEVARMAT VÄRIT
Valitse suosikkisi kahdeksasta aistikkaasta värivaihtoehdosta.

* Premiumväri. § Metalliväri.
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CHROME-PAKETTI
Chrome-paketilla tuot esiin autosi moderneja muotoja tyylikkäiden krominväristen kohokohtien avulla.

SPORT-PAKETTI
Sport-paketilla korostat autosi urheilullisia piirteitä.

ETUPUSKURIN KORISTELISTA
Etupuskurin krominvärinen 

koristelista tuo keulaan säihkyvän 

elegantin yksityiskohdan.

TAKAPUSKURIN KORISTELISTA
Takaluukun alareunan krominvärinen 

koristelu korostaa auton perän 

tyylikästä muotoilua.

ETUPUSKURIN KORISTELISTA
Punainen koristelista korostaa 

keulan muotoilua, tuoden autoosi 

ripauksen urheilullista henkeä.

SIVUPEILIEN KUORET
Punaiset sivupeilien kuoret 

erottuvat edukseen jo kaukaa 

tuoden piristävää kontrastia auton 

ulkopuolen muotoiluun.

TAKAPUSKURIN KORISTELISTA
Punainen koristelista tuo tyylikästä 

jatkumoa takavalojen punaiseen 

olemukseen ja korostaa perän 

modernia muotoilua.

Kuvan autot erikoisvarustein.
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Koko lisävarustevalikoima on nähtävillä Toyotan verkkosivuilla.

PROTECTION-PAKETTI
Pidä autosi uutuuttaan hohtavassa kunnossa. Protection-paketti suojaa autosi 

kylkiä, tavaratilaa ja etuovien kynnyksiä kulumiselta tehokkaasti.

VÄRIÄ ELÄMÄÄN
Piristä ajokokemustasi raikkaan värikkäillä yksityiskohdilla. Chili Red -väriset 
koristekehykset tuovat pirteää kontrastia ohjaamoon ja nostattavat auton 

sisätilojen ilmettä. Värikkäät koristekehykset kuuluvat Envy-varustetasoon vakiona.

TAKAPUSKURIN SUOJAKALVO
Huomaamattoman läpinäkyvä suojakalvo 

suojaa takapuskurin maalipintaa 

naarmuuntumiselta esimerkiksi 

autoa lastatessa. 

ROISKELEVYT
Eteen ja taakse tulevat roiskelevyt suojaavat 

autoasi lialta ja kiveniskemiltä.

SIVUOVIEN KYLKILISTAT
Sivuovien päälle tulevat kylkilistat suojaavat 

ovia kolhuilta ja naarmuilta, korostaen samalla 

auton tyylikkäitä muotoja.

TAVARATILAN SUOJAPOHJA
Suunniteltu suojaamaan tavaratilasi lialta ja 

tahroilta. Suojapohjan pinta on kuvioitu ja 

auttaa estämään tavaroiden liikehdintää 

ajon aikana.

KORISTETARRASARJAT 
Leikkisät raidat tuovat autoosi vauhdikasta tunnelmaa ja korostavat sen persoonallisuutta.

Värikäs keskikonsolin koriste (Chili Red)

Värikäs multimedianäytön koristekehys (Chili Red) 

Chili Red -väriset tuuletinsuuttimien koristekehykset

Punainen koristetarrasarja kattoon ja konepeltiin

Punainen koristetarrasarja kylkiin ja takapuskuriin
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TÄYSIN UUSI
TOYOTA AYGO X
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Toyota haluaa vähentää toimintansa 
ympäristövaikutuksia. Mahdollistaakseen tämän 
Toyota on asettanut kuusi ympäristötavoitetta 
täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä. 
Nämä kuusi osa-aluetta ohjaavat kaikkea 
toimintaamme ja liittyvät uusien tuotteiden 
sekä teknologioiden markkinoille tuomiseen.

*   Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa, on TÜV 
Rheinlandin arvioima ja hyväksymä, ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.

Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 
osoitteesta www.toyota.fi /toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 
lähimpään jälleenmyyjään.

TAVOITE 1
UUSIEN AJONEUVOJEN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Uusien ajoneuvojen CO₂- nollapäästöt - 
haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme 
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon 
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen 
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista 
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

TAVOITE 3
TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme 
strategiamme mukaisesti nollatason 
CO₂-päästöihin tehtaissamme.Teemme 
tiloistamme entistä energiatehokkaampia ja 
otamme käyttöön uusiutuvia energialähteitä 
kuten aurinko- ja tuulivoima sekä pienen 
hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 5
LUOMME KIERRÄTYKSEN 
MAHDOLLISTAVIA YHTEISÖJÄ 
JA JÄRJESTELMIÄ

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisen Aygo 
X:n valmistuksessa käytetystä materiaalista on 
uudelleenkäytettävissä. Lisäksi tarjoamme uusia 
ja innovatiivisia tapoja kierrättää ajoneuvo, kun 
se aikanaan saavuttaa elinkaarensa pään.

TAVOITE 2
AJONEUVOJEN ELINKAAREN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Haluamme vähentää valmistusmateriaalien 
ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen 
logistiikasta ja päättyen purkamiseen ja 
kierrätykseen*.

TAVOITE 4
VEDENKÄYTON MINIMOINTI 
JA OPTIMOINTI

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme 
alkaneet keräämään sadevettä. Olemme myös 
kehittäneet puhdistusmenetelmiä, joiden 
ansiosta vettä voidaan käyttää uudelleen 
tai se voidaan jopa palauttaa paikalliseen 
vesijohtoverkkoon.

TAVOITE 6
HALUAMME ETTÄ TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA 
LUONNON KANSSA

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme 
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa, 
tuemme puiden uudelleenistutuksia, lisäämme 
kaupunkien viheralueita ja kannustamme 
ympäristöhankkeita niin omissa toimipisteissämme 
kuin myös omien toimintojemme ulkopuolella. 
Tavoitteenamme on auttaa yhteisöjä elämään 
entistä paremmassa sopusoinnussa luonnon 
kanssa.

TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

TOYOTA-HUOLTOPALVELU 
Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa 
huoltotapauksissa ja niitä koskevissa 
kysymyksissä. Aygo X:n huoltoväli on 
15 000 km tai yksi vuosi riippuen siitä, 
kumpi ehdoista täyttyy ensin.

ÄLYKÄSTÄ SUUNNITTELUA 
Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Käytämme 
vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, jotka lisäksi 
kestävät kauemmin.

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT 
Laadun takaamiseksi käytämme huoltojen ja 
korjausten yhteydessä aina vain alkuperäisiä 
Toyota-varaosia.

Lue lisää: https://www.toyota.fi /omistajalle/takuu

KATTAVA TAKUU 
3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka 
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä 
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa 3 
vuotta tai 100 000 km riippuen siitä, kumpi 
ehdoista täyttyy ensimmäisenä.

TOYOTA-LISÄVARUSTEET 
Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja 
laatustandardeja noudattaen kuin Toyotan 
autotkin. Mittatilauksena valmistetut varusteet 
istuvat täydellisesti ja tekevät autostasi 
tarpeitasi vastaavan.
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TOYOTA AYGO X 
SÄHÄKKÄ CROSSOVER 

toyota.fi 

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa auton 
teknisiä tietoja, varustelua ja palveluja. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. Auton käyttöön liittyvät suositukset, 
ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
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