
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA AYGO - MY'20

Szczegóły oferty

Wybrany model AYGO - MY'20

Rok produkcji 2021

Nadwozie 5-drzwiowy hatchback

Silnik 1,0 VVT-i 72 KM benzyna

Skrzynia biegów MT

Wersja x-play

Kolor 068 White Flash (068)

Cena specjalna dla Państwa firmy

40 460 PLN

Cena specjalna dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 47 600 PLN

Całkowita wartość udzielonego rabatu -7 140 PLN

Cena specjalna 40 460 PLN

Przyjmiemy Państwa

dotychczasowy samochód

używany w rozliczeniu.

Flota

Liczba samochodów 1



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

Komfort i funkcjonalność

Komfort i funkcjonalność

Koła i opony

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA AYGO - MY'20

Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

6 poduszek powietrznych w systemie SRS•

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•

Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)•

System mocowania fotelików dziecięcych na

skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach

(TPMS)

•

System stabilizacji toru jazdy (VSC)•

System wspomagający pokonywanie

podjazdów (HAC)

•

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej

pasażera

•

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

•

Tapicerka materiałowa

•

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji

50:50

•

Immobilizer

•

Centralny zamek•

Centralny zamek sterowany zdalnie•

Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem•

Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera

pierwszego rzędu siedzeń

•

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•

Elektrycznie regulowane szyby przednie•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•

Klimatyzacja manualna•

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej

kierowcy

•

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej

pasażera

•

Manualna regulacja kolumny kierownicy w

płaszczyźnie góra - dół

•

Manualnie składane lusterka zewnętrzne•

Podgrzewane lusterka zewnętrzne•

Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu•

Przyciski na kierownicy do sterowania

systemem audio

•

15" felgi stalowe z kołpakami (8 podwójnych

szprych)

•

Zestaw naprawczy do opon

•

Tylne lampy w technologii LED

•

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

•

Światła główne w technologii projektorowej

•

Analogowy prędkościomierz•

Dach w kolorze nadwozia•

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia•

Lakierowany tylny spojler•

Listwy okienne drzwi w kolorze czarnym•

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia•

Przedni zderzak w kolorze nadwozia•

Tylny spojler•

Tylny zderzak w kolorze nadwozia•

Środkowy słupek w kolorze czarnym•

4 głośniki

•

Obsługa stacji radiowych w technologii

cyfrowej (DAB)

•

Port AUX-IN

•

Port USB

•



Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA AYGO - MY'20

Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

System Bluetooth® umożliwiający

bezprzewodową łączność z telefonem

•

System audio z wyświetlaczem•

Analogowy obrotomierz

•

Chromowane wykończenie gałki dźwigni

zmiany biegów

•

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

•

Trójramienna kierownica obszyta skórą

•

Wykończenie kierownicy w kolorze

fortepianowej czerni

•

068 White Flash (068) 0 zł

•

Tapicerka materiałowa (20 + FB) 0 zł

•



Dane środowiskowe

Poziom hałasu na postoju 76 dB(A)

Poziom hałasu podczas jazdy 69 dB(A)

Hamulce

Rodzaj przednich

hamulców

tarczowe

wentylowane

Rodzaj tylnych hamulców bębnowe

Rozmiar przednich hamulców 247x20 mm

Rozmiar tylnych hamulców 200 mm

Masy i wymiary

Długość całkowita 3465 mm

Liczba miejsc 4

Maksymalna masa własna 915 kg

Masa całkowita pojazdu 1240 kg

Minimalna masa własna 855 kg

Minimalny promień skrętu (koła) 4.8 m

Pojemność bagażnika (do rolety) 168 l

Rozstaw osi 2340 mm

Szerokość całkowita 1615 mm

Wysokość całkowita 1460 mm

Zwis przedni 685 mm

Zwis tylny 440 mm

Osiągi

Maksymalna prędkość 160 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 13.8 s

Silnik

Liczba cylindrów 3, rzędowy

Maksymalna moc (KM) 72 KM

Silnik

Maksymalny moment obrotowy silnika

spalinowego

93

Nm

Max obroty dla max momentu

obrotowego silnika spalinowego

4400

obr./min

Mechanizm zaworów 12-zaworowy VVT-i DOHC

Obroty, przy których osiągana jest

maksymalna moc

6000

obr./min

Pojemność 998 cm3

Skok cylindra 84 mm

Stopień sprężania (:1) 11.8:1

Układ wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk paliwa

Współczynnik oporu powietrza 0.28

Średnica cylindra 71 mm

Zawieszenie i opony

Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona

Rozmiar przednich opon 165/60R15

Rozmiar tylnych opon 165/60R15

Tylne zawieszenie belka skrętna

Zużycie paliwa

Emisja CO2: średnio 108-120 g/km

Pojemność zbiornika paliwa 35 l

Zużycie paliwa: średnio 4,8-5,3 l/100km

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Dane techniczne
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