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PRZEŻYJ
WIĘCEJ...

...AYGO
JUST
GO

GDZIE
DALEJ?

4

SPIS TREŚCI

DESIGN .......................................................06
ZWINNOŚĆ .................................................10
BEZPIECZEŃSTWO ....................................12
WNĘTRZE ...................................................14
MULTIMEDIA ..............................................18
WERSJE WYPOSAŻENIA ...........................20
KOLORY ......................................................30
FELGI ..........................................................32
TAPICERKI ..................................................34
DANE TECHNICZNE ....................................36
WYPOSAŻENIE ..........................................40
TOYOTA I ŚRODOWISKO ...........................44
SPOKÓJ UMYSŁU ......................................45

AYGO
JUST
GO

5

ZAPROJEKTOWANE,
ABY ZASKAKIWAĆ
6

Zwinne i gotowe, by ruszyć w drogę.
AYGO pozwoli Ci wyrazić swoją
osobowość dzięki nowemu,
intrygującemu designowi, przyciągającej
spojrzenie sylwetce i całej palecie
nietuzinkowych kolorów.
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SPÓJRZ
NA ŻYCIE
INACZEJ

DESIGN

SZCZEGÓŁY,
KTÓRE
DODAJĄ
BLASKU

Energiczne, wyraziste i jedyne
w swoim rodzaju AYGO rozświetla mrok
charakterystycznymi przednimi i tylnymi
światłami w technologii LED.

Stylowe felgi aluminiowe wyznaczają
najnowsze trendy w miejskim stylu.
Dach w kolorze fortepianowej czerni
dopełnia dynamicznego wyglądu AYGO.
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DESIGN
9

JEDŹ TAM, GDZIE CIĘ
JESZCZE NIE BYŁO

PROMIEŃ ZAWRACANIA AYGO WYNOSI ZALEDWIE 4,7 M
10

ZWINNOŚĆ

Życie staje się ciekawsze, gdy podążasz tam,
gdzie chcesz. Kompaktowe, ciche i zwinne
AYGO bez wysiłku poradzi sobie z wąskimi
bocznymi alejkami, zatłoczonymi ulicami i trudno
dostępnymi miejscami parkingowymi. Niech
spontaniczność stanie się Twoim przewodnikiem.
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ZAWSZE
PRZYGOTOWANY

AYGO ma w sobie wszystko, czego potrzebujesz,
by poczuć się bezpiecznie. Wyposażone w układ
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)*
i układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA)* jest gotowe na każdą ewentualność.
12

* Systemy Toyota Safety Sense są dostępne w opcjonalnym Pakiecie Cool & Safe.

2. Układ ostrzegania
o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA)

3. System wspomagający
pokonywanie podjazdów
(HAC)

4. System monitorowania
ciśnienia w oponach
(TPMS)

Gdy system wykryje ryzyko
kolizji, wyemituje ostrzeżenie
w formie sygnałów
dźwiękowych i świetlnych.
W tym samym momencie
uaktywnia się system
wspomagający hamowanie.
Jeśli kierowca nie zareaguje
w porę, samochód zaczyna
automatycznie hamować.

Układ wykrywa linie
na jezdni. Kiedy pojazd
zaczyna zmieniać pas bez
użycia kierunkowskazów,
układ emituje sygnały
dźwiękowe i świetlne,
ostrzegając kierowcę
o ryzyku kolizji.

System HAC ułatwia płynne
ruszanie na stromych
podjazdach i zapobiega
staczaniu się samochodu
ze wzniesienia.

System wyposażono
w czujniki umieszczone
w każdym z kół, aby stale
monitorować ciśnienie
w oponach. System ostrzega
kierowcę o spadku ciśnienia
poniżej zalecanego poziomu.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Układ wczesnego
reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS)
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DLA WYJĄTKOWYCH
Wyróżniające się, wyrafinowane,
a może przyciągające spojrzenia?
Wnętrze AYGO ma swój wyjątkowy charakter,
który dopasuje się do każdej osobowości.

14

WNĘTRZE

Zaznacz swoją obecność
z dynamiczną i wyróżniającą się
wersją Selection x-cite.

Selection x-cite

15

WYPOSAŻENIE STWORZONE
DO DOBREJ ZABAWY
Ilość technologii, które znajdziesz w kompaktowym AYGO,
jest zaskakująca. Dzięki 7" ekranowi dotykowemu systemu
multimedialnego Toyota x-touch rozrywka zawsze będzie
w zasięgu ręki. Z nawigacją satelitarną Toyota x-nav,
technologią Bluetooth® i kamerą cofania życie stanie się
jeszcze prostsze.

16

WNĘTRZE

Podgląd z kamery cofania
Z łatwością będziesz mógł
zobaczyć to, co dzieje się
za samochodem. Parkowanie
AYGO jest zawsze proste
i przyjemne.

Nawigacja
Zaktualizuj system x-touch
do wersji x-nav i ciesz się
nawigacją w pełnym kolorze,
funkcją łatwego planowania
trasy oraz mapami obejmującymi
całą Europę.

System audio
Zmieniaj odtwarzane utwory,
dostosuj głośność oraz
z łatwością wyszukuj artystów
i albumy za pomocą dużego
ekranu x-touch.
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BĄDŹ W ZASIĘGU
Inteligentne, bezpieczne i proste
w użyciu rozwiązanie umożliwiające
zintegrowanie smartfonu z AYGO stanie
się Twoim najlepszym pilotem, który
zapewni Ci wsparcie na co dzień. Dzięki
wyświetlaniu Twoich ulubionych aplikacji
mobilnych na 7" ekranie dotykowym AYGO
oraz wykorzystaniu funkcji sterowania
głosowego Siri bez przeszkód otrzymasz
wskazówki dotyczące jazdy i zachowasz
łączność ze światem.
Połączenie z telefonem uzyskasz za pomocą
systemów Apple CarPlay™ i Android Auto™
dostępnych w Pakiecie Connect (wyposażenie
standardowe w wersji Selection x-cite, opcja
za dopłatą w wersji x-play).

1. Interfejs
Apple CarPlay™

2. Interfejs
Android Auto™

Aby dowiedzieć się
więcej o systemach
Apple CarPlay™
i Android Auto™,
zeskanuj kody QR.
18

MULTIMEDIA

Odnajdź swoją drogę
Korzystaj z nawigacji, która
poprowadzi Cię przez całą trasę,
informacji o ruchu drogowym
dostępnych w czasie rzeczywistym
i szacunkowych wyliczeń czasu
podróży, a także map Apple
Maps wyświetlanych na ekranie
dotykowym AYGO.

Delektuj się muzyką
Odtwórz każdy ze swoich
ulubionych albumów bądź
utworów: uzyskaj dostęp do
całej swojej muzycznej kolekcji
za pośrednictwem ekranu
dotykowego AYGO lub funkcji
sterowania głosowego Siri.

Pozostań w kontakcie
Bacznie obserwuj drogę bez
względu na okoliczności. Nawiązuj
połączenia, a także odczytuj i pisz
wiadomości w trasie przy pomocy
funkcji sterowania głosowego Siri
dostępnej w AYGO.

Interfejs Android Auto™
Skup się na drodze, a jednocześnie
ciesz się swoimi ulubionymi
aplikacjami i funkcjami
kompatybilnymi z systemem
Android dzięki wyświetlaczowi
ekranu dotykowego.

Interfejs Apple CarPlay™ jest kompatybilny z urządzeniem
iPhone 5 i jego nowszymi wersjami. Należy podłączyć telefon
do gniazda USB. Apple CarPlay™ jest znakiem handlowym
Apple Inc. Android Auto™ jest znakiem handlowym Google Inc.
Funkcja zintegrowania smartfonu jest kompatybilna z systemem
Apple CarPlay™ oraz Android Auto™.
19

AYGO
PASUJE
DO KAŻDEJ
OSOBOWOŚCI

20

WERSJE
WYPOSAŻENIA
21

AYGO X
Zwinne i oszczędne – wersja x wytycza
szlak, który zaprowadzi Cię do świata
Toyoty AYGO.

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
— Światła do jazdy dziennej w technologii LED
— Tylne światła pozycyjne w technologii LED
— Światła główne w technologii projektorowej
— 14" felgi stalowe z kołpakami i oponami
165/65 R14
— Tapicerka materiałowa
— Komputer pokładowy
— Kurtyny powietrzne
— Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera
— System wspomagający pokonywanie podjazdów
(HAC)

22

Zdjęcie przedstawia wersję x z Pakietem Comfort.
Widoczne na zdjęciu elementy wyposażenia mogą różnić się od rzeczywistych.

WERSJE
WYPOSAŻENIA

Dostępne opcjonalne pakiety
wyposażenia:
— Pakiet Comfort

23

AYGO X-PLAY
Dzięki wyglądowi dopracowanemu w każdym szczególe
i eleganckiemu wnętrzu wersja x-play jest w pełni przygotowana,
aby wyruszyć w miasto.

Zdjęcie przedstawia wersję x-play z Pakietem Style.
24

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji x):
— Klimatyzacja manualna
— System audio z wyświetlaczem
— Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
– niedostępny ze skrzynią automatyczną x-shift
— 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15
— Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
— Podgrzewane lusterka zewnętrzne
— Centralny zamek sterowany zdalnie
— Kierownica obszyta skórą
— Elektrycznie regulowane szyby przednie
— Porty AUX-IN i USB
— System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową
łączność z telefonem

WERSJE
WYPOSAŻENIA

Dostępne opcjonalne pakiety
wyposażenia:
— Pakiet Style
— Pakiet Cool & Safe
— Pakiet Smart
— Pakiet Connect
— Pakiet x-clusiv
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AYGO SELECTION X-CITE
EDYCJA SPECJALNA

I wtedy wjeżdża on – cały na magentowo. AYGO Selection x-cite
to niepowtarzalny styl na zewnątrz i bogactwo technologii w środku.
System multimedialny Toyota x-touch z 7" kolorowym ekranem dotykowym
oraz kamera cofania uprzyjemnią każdą chwilę spędzoną za kierownicą.

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji x-play):
— Lakier metalizowany 9AC Magenta Charm
— System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym
ekranem dotykowym (7")
— Kamera cofania
— Światła przeciwmgielne
— 15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15
— Przyciemniane szyby tylne
— Dach w kolorze fortepianowej czerni
— Pakiet Connect: interfejs Android Auto™,
interfejs Apple CarPlay™

26

Zdjęcie przedstawia wersję Selection x-cite.

WERSJE
WYPOSAŻENIA

Dostępne opcjonalne pakiety
wyposażenia:
— Pakiet Cool & Safe
— Pakiet Smart

27

PAKIET X-CLUSIV
Chcesz dodać swojemu AYGO charakteru? Doskonale się tu sprawdzą elementy
nadwozia w kolorze Mambo Red, takie jak osłony przedniego i tylnego zderzaka
oraz lusterek bocznych, a także listwy boczne. Dzięki nim Twoje AYGO w wersji
x-play będzie naprawdę niepowtarzalne.

Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze
Mambo Red

28

Osłona lusterek bocznych w kolorze Mambo Red

Listwy boczne w kolorze Mambo Red

29

W TWOIM
ULUBIONYM
KOLORZE
Od ekstrawaganckich
po eleganckie – każdy kolor
AYGO to manifest Twojego
indywidualnego stylu.

30

KOLORY

068 White Flash
lakier podstawowy

1E7 Silver Sparkle
lakier metalizowany

3P0 Mambo Red
lakier podstawowy

8W9 Cyan Splash
lakier metalizowany
dostępny tylko w wersji x-play

1E0 Electro Grey
lakier metalizowany

9AC Magenta Charm
lakier metalizowany
bez dopłaty – Selection x-cite

211 Bold Black
lakier metalizowany
31

ZAWRÓT
GŁOWY
Zrób wrażenie na innych
użytkownikach drogi dzięki
przyciągającym spojrzenia
felgom AYGO.

14" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 165/65 R14
Standard w wersji x
32

15" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 165/60 R15
Standard w wersji x-play

15" felgi aluminiowe
z oponami 165/60 R15
Wyposażenie opcjonalne
w wersji x-play z Pakietem Style

15" felgi aluminiowe
z oponami 165/60 R15
Standard w wersji
Selection x-cite

FELGI
33

USIĄDŹ
WYGODNIE
Wygodne fotele i eleganckie tapicerki
– tym zaskoczy Cię Toyota AYGO.

34

STANDARDOWE WYKOŃCZENIE FOTELI

TAPICERKI

Tapicerka materiałowa
Standard w wersji x

Tapicerka materiałowa
Standard w wersji x-play

Tapicerka materiałowa
z elementami w kolorze magenta
Standard w wersji Selection x-cite
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DANE TECHNICZNE
5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
x-shift benzyna

3-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

Średnio [litry/100 km]

4,1

4,2

4,1

Miasto [litry/100 km]

4,9

4,9

4,9

Poza miastem [litry/100 km]

3,6

3,8

3,6

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

35

35

35

93

95

93

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
x-shift benzyna

3-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

1KR-FE

1KR-FE

1KR-FE

3, rzędowy

3, rzędowy

3, rzędowy

12-zaworowy DOHC z VVT-i

12-zaworowy DOHC z VVT-i

12-zaworowy DOHC z VVT-i

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

998

998

998

Średnica × skok [mm × mm]

71 × 84

71 × 84

71 × 84

Stopień sprężania

11,5:1

11,5:1

11,5:1

72 (53)/6000

72 (53)/6000

72 (53)/6000

DANE EKOLOGICZNE
Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Emisja CO2
Średnio [g/km]

SILNIK
Kod silnika
Liczba i układ cylindrów
Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa
Pojemność skokowa [cm3]

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]
Europejski standard emisji spalin
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93/4400

93/4400

93/4400

EURO 6AD

EURO 6AD

EURO 6AD

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
x-shift benzyna

3-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

Maksymalna prędkość [km/h]

160

160

160

0–100 km/h [s]

13,8

15,2

13,8

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,29

0,29

0,29

Promień zawracania [m]

4,7

4,7

4,7

OSIĄGI

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

kolumny MacPhersona
belka skrętna

HAMULCE
Przód
Tył

tarczowe – 247 mm × 20 mm
bębnowe – 200 mm

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA
Pojemność bagażnika (do pokrywy przedziału pasażerskiego) [litry]

168
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DANE TECHNICZNE
WYMIARY I MASY

5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

Długość wnętrza [mm]
Szerokość wnętrza [mm]

1300

1300

Wysokość wnętrza [mm]

1205

Długość nadwozia [mm]

3465

Szerokość nadwozia [mm]

1615

Wysokość nadwozia [mm]

1460

Rozstaw kół przedniej osi [mm]

1430

Rozstaw kół tylnej osi [mm]

1420

Zwis przedni [mm]

685

Zwis tylny [mm]

440

Rozstaw osi [mm]

2340

Masa własna [kg]

3-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
5 M/T benzyna

2220

Dopuszczalna masa całkowita [kg]
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5-drzwiowy
1.0 VVT-i 72 KM
x-shift benzyna

1250

1240
940

945

925

1460 mm
1430 mm
1615 mm

440 mm

2340 mm
3465 mm

685 mm

1420 mm
1615 mm
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

X

Elektrycznie regulowane szyby przednie

–

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

–

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

–

X-PLAY

SELECTION X-CITE



Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Centralny zamek sterowany zdalnie

–

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem

–

System oświetlenia wnętrza
Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra–dół
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych

–

Manetki zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej

–

Komputer pokładowy
Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)
Klimatyzacja manualna



Klimatyzacja automatyczna

–



Kamera cofania

–



Tylne czujniki parkowania

–

1

1

Uruchamianie silnika przyciskiem

–





System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

–





OŚWIETLENIE

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

–



System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła główne w technologii projektorowej
Światła przeciwmgielne
Tylne światła pozycyjne w technologii LED
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STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

Tylny spojler
Lakierowane klamki zewnętrzne

–

Lakierowane lusterka zewnętrzne

–

Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni

–

2

Tylny dyfuzor i elementy dekoracyjne w kolorze 1E7 Silver Sparkle

–

3

Przyciemniane szyby tylne

–



Emblemat specjalnej wersji „Selection”

–

–

Dach w kolorze fortepianowej czerni

–

–

KOŁA I OPONY

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

–

–

–

Zestaw naprawczy do opon
14" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/65 R14
15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15

–

15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15

–



WYGLĄD WNĘTRZA

X

X-PLAY

–

SELECTION X-CITE

Analogowy prędkościomierz
Obrotomierz

–

Kierownica obszyta skórą

–

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

–

Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni

–

–

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

–

–

FOTELE
Tylna kanapa składana w całości
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50

–

Regulacja wysokości fotela kierowcy

–

Tapicerka materiałowa
1 Zakup i montaż w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej po rejestracji pojazdu. 2 Niedostępne z nadwoziem w kolorze 211 Bold Black. 3 Dostępne tylko z nadwoziem w kolorze 211 Bold Black.
= Standard     = Element wyposażenia dostępny w pakiecie   

= Opcja    – = Niedostępne
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WYPOSAŻENIE
SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI

X

Port AUX-IN



Port USB



System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

–

2 głośniki



4 głośniki

–

X-PLAY

SELECTION X-CITE

–

–

Monochromatyczny wyświetlacz na tablicy wskaźników
System audio z wyświetlaczem



System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem dotykowym (7")

–



–

Interfejs Android Auto™

–



Interfejs Apple CarPlay™

–



Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim

–

1

BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

X

X-PLAY

–

SELECTION X-CITE

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
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Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

–

2

2

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

–





Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

–





Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

–





GWARANCJE I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

X

X-PLAY

SELECTION X-CITE

–

–

Immobilizer
3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów

PAKIETY WYPOSAŻENIA
Pakiet Comfort: klimatyzacja manualna, 2 głośniki, system audio z wyświetlaczem, porty AUX-IN i USB
Pakiet Style: kamera cofania, 15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15, światła przeciwmgielne,
system multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem dotykowym (7"), przyciemniane szyby tylne

–

Pakiet Connect: interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™

–

3

Pakiet Cool & Safe: klimatyzacja automatyczna, automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu,
układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)

–

4

Pakiet Smart: system bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk),
uruchamianie silnika przyciskiem

–

5

Pakiet x-clusiv: osłona lusterek bocznych w kolorze Mambo Red, osłona przedniego i tylnego zderzaka
w kolorze Mambo Red, listwy boczne w kolorze Mambo Red

–

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

X

Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim

–

1

–

Tylne czujniki parkowania

–

6

6

–

–

X-PLAY

SELECTION X-CITE

1 Nawigacja satelitarna nie jest dostępna z Pakietem Connect. 2 Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) jest niedostępny ze skrzynią automatyczną x-shift. 3 Pakiet Connect jest dostępny
po doposażeniu o Pakiet Style. 4 Pakiet Cool & Safe jest dostępny po doposażeniu o Pakiety Style i Connect. 5 Pakiet Smart jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Cool & Safe i Connect.
6 Zakup i montaż w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej po rejestracji pojazdu.
= Standard     = Element wyposażenia dostępny w pakiecie   

= Opcja    – = Niedostępne
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WYZWANIA TOYOTY W KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA 2050

Toyota wyznaczyła sobie 6 wyzwań związanych z ochroną środowiska, które zamierza zrealizować do 2050 r.
Naszym głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we współpracy ze społeczeństwem.

Wyzwanie 1

Nowy pojazd – zerowa
emisja CO2.

Wyzwanie 2

Cykl życia – zerowa
emisja CO2.

Wyzwanie 3

Fabryka – zerowa
emisja CO2.

Wyzwanie 4

Minimalizacja
i optymalizacja zużycia
wody.

Wyzwanie 5

Promocja idei recyklingu
w społeczeństwie i wdrażanie
systemów produkcji opartych
na recyklingu.

Wyzwanie 6

Społeczeństwo
przyszłości żyjące
w zgodzie z naturą.

CYKL ŻYCIA SAMOCHODU – PODEJŚCIE TOYOTY DO KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA

Design i produkcja

Analizujemy każdy element
konstrukcyjny naszych
samochodów, aby mieć
pewność, że w okresie całego
cyklu życia ich wpływ na
środowisko jest możliwie
najmniejszy*.

Logistyka

Toyota zawsze stara się
korzystać z najbardziej
wydajnych i przyjaznych
dla środowiska rozwiązań
dostawczych i logistycznych.

Sprzedaż samochodów

Stale dokładamy starań, aby
zasady wydajności ekologicznej
wprowadzać również w sieci
sprzedaży Toyoty.

*	Analiza cyklu życia Toyoty AYGO (silnik typu
1KR-FE) w porównaniu z poprzednim modelem
silnika wykazała, że w pełnym cyklu eksploatacji
pojazdu emisja CO2 (dwutlenku węgla)
zmniejszyła się o 8%, NMHC (węglowodorów
niemetanowych) również o 8%.

Jazda i serwis

Ekonomiczna jazda
samochodem i wykorzystanie
oryginalnych części Toyoty
pozwolą zaoszczędzić pieniądze
i zminimalizować szkodliwy
wpływ na środowisko.

Redukuj, ponownie
wykorzystuj i przetwarzaj

95% Twojego AYGO może zostać
wykorzystane ponownie i nadaje się
do odzysku. Ponadto nasza polityka
ekologiczna przewiduje innowacyjne
sposoby zwrotu starego auta, kiedy
przyjdzie na to pora.

Metodologia Toyoty dotycząca analizy pełnego
cyklu życia (LCA), wykorzystywana w naszych
autach osobowych, została przeanalizowana
i zaakceptowana przez TÜV Rheinland,
jako zgodna z normą ISO14040/14044.

Aby uzyskać więcej informacji nt. działań podejmowanych przez Toyotę w kwestii ochrony środowiska, odwiedź: www.toyota.pl/world-of-toyota/ lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
44

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ

Autoryzowany Serwis Toyoty

Twoja Toyota musi przejść pełny przegląd co najmniej
raz na dwa lata lub co 30 000 km (w zależności od tego,
co pierwsze nastąpi). W międzyczasie, co roku lub
co 15 000 km, dokonywana jest wymiana oleju i filtra
oleju wraz z kontrolą sprawności pojazdu.

Oryginalne wyposażenie dodatkowe
Toyoty
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą
dbałością o każdy detal, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia
dodatkowego Toyoty zakupione wraz
z samochodem objęte są 3-letnią gwarancją.

Niskie koszty utrzymania
Toyoty
Wszystkie auta Toyoty zostały
zaprojektowane tak, aby
zminimalizować koszty ich
utrzymania.

Kompleksowa gwarancja

Jakiekolwiek usterki spowodowane
błędem w produkcji lub montażu1
w każdym nowym samochodzie Toyoty
objęte są gwarancją obowiązującą przez
okres do 3 lat lub 100 000 km2.

Oryginalne części Toyoty

W Twoim aucie zastosowano wyłącznie
oryginalne i zatwierdzone części, dzięki
temu możesz mieć pewność najwyższej
jakości Toyoty.

Toyota Eurocare

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył
się swoim autem. Dlatego dajemy Ci
bezpłatny 3-letni program pomocy
drogowej Toyota Eurocare, który działa
w 40 krajach Europy.

Lepsze zabezpieczenia

Kompleksowy system
zabezpieczeń Toyoty wytrzymuje
morderczy 5-minutowy test firm
ubezpieczeniowych.

BIS Gwarancja Serwisowa

Pragniesz cieszyć się jazdą swoim AYGO
przez długie lata? Przedłuż ochronę
serwisową swojego auta u Dilera
o kolejny rok lub o 2 lata3.
Szerokiej drogi!

Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty. 2 W ramach gwarancji oferujemy także zwrot kosztów holowania pojazdu do Autoryzowanego Serwisu Toyoty.
Ponadto lakier, w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią gwarancją trwałości, niezależnie od przebiegu. AYGO ma także 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia.
3
Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.
1

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź: www.toyota.pl/service-and-accessories.
45

Leasing SMARTPLAN

Chcemy, aby każdy nasz Klient cieszył się z Toyoty na takich warunkach,
jakie są dla niego najwygodniejsze. Tak też jest w przypadku nowej
Toyoty AYGO.
W związku z tym wspólnie z Toyota Leasing przygotowaliśmy nowy produkt
finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących
działalność gospodarczą, dzięki któremu firma może w pełni korzystać
z możliwości nowego AYGO... nie kupując go.
Jak to możliwe?
Leasing SMARTPLAN to innowacyjny, wygodny program najmu
długoterminowego na określony czas i założony przebieg niewymagający
od najemcy wykupu pojazdu po upływie tego okresu. Po wygaśnięciu
umowy Klient może zwrócić AYGO lub odkupić go po wartości rynkowej.
Jedynym kosztem, jaki ponosi Klient użytkujący pojazd, jest z góry
ustalona miesięczna rata. Rata Leasingu SMARTPLAN może zostać
powiększona o dodatkowe opcje zwiększające komfort użytkowania
twojej firmowej Toyoty. Oprócz raty finansowej w racie może się znaleźć
zryczałtowana opłata za serwis oraz ubezpieczenie. To Ty decydujesz.
Finansowe korzyści dla Klienta:
1. Pojazdy nie obciążają bilansu firmy.
2. Stały miesięczny koszt przez cały okres umowy.
3. Łatwość budżetowania.
4. Korzystne warunki obsługi samochodów.
5. Możliwość zaliczania opłat w koszty uzyskania przychodu.
6. Pełne ryzyko finansowe po stronie usługodawcy.
7. Finansowany rzeczywisty spadek wartości pojazdu.
8. Brak obowiązku wykupu pojazdu.
9. Brak konieczności inwestowania własnego kapitału.
10. Brak ryzyka wzrostu kosztów obsługi pojazdu.

Programy finansowe dla Twojej firmy:

•

Leasing
SMARTPLAN

•

Kredyt
SMARTPLAN
(RRSO 8,41%)

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych
akcji specjalnych oraz korzyści niedostępnych
nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:
podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
u partnerów programu.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy samochód
lub usługi serwisowe to tylko część z wielu innych
możliwości. Szczegóły znajdziesz na stronie
internetowej: www.toyotamore.pl.

Zapisz się jeszcze dziś!

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat na
nowy samochód.

Jeżeli Toyota jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko
kolejnym samochodem, koniecznie przystąp do
partnerskiego programu lojalnościowego Toyota More.
Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki to stracona szansa na
punkty i nagrody.

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

- zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20
lub +48 22 574 04 35
- lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

www.toyotamore.pl

rabat przy zakupie nowej Toyoty
zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria)
odnowienie karty kredytowej Toyota Bank

Stan na 5 lutego 2015 r.

Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek
europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą
WLTP uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako
skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu
samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów.
W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie
w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
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