
ВОЗБУДЛИВ

АГИЛЕН

ПОВРЗАН

СИГУРЕН

Ги привлекува погледите со дизајнот на урбан кросовер

Запознајте го совршениот урбан автомобил:
компактен и агилен... а сепак просторен

Направете го вашето секојдневно возење уште 
поповрзано, поинтуитивно и позабавно

7“ и 8“ Toyota Touch® мултимедија
Безжично полнење и амбиентално осветлување

+55 mm подигната точка на седење во споредба со Aygo
+11 mm растојание од подлогата

Повисока и поприлагодлива позиција на седење
Подобрена видливост

Привлечен дизајн на кросовер
Лесна каросерија и гуми со ниска фрикција

Уживајте во комфорот на кросовер и одличната 
видливост додека го возите најбезбедниот автомобил 

во сегментот

Возете низ град со првокласна економичност и
емисии на CO₂

CVT и M/T приспособени за европскиот купувач
Простор во предната кабина на ниво на B-сегмент

на возила

Целосни LED предни фарови
Истакната решетка за интегрирани светла за магла

„Зачинет“ концепт на бои
Култни задни светла наследени од Aygo

Искусете го врвниот внатрешен дизајн и квалитет на
А-сегментот

Хромирани елементи
Врежана шема на седишта во форма на Х

Управувач од мазна кожа
Амбиентално освежување
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ВОЗНА ДИНАМИКА Супериорен комфор при возење
маневрирање благодарение на новата TNGA платформа

ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДЕН Најновата верзија на Toyota Safety Sense и 
поврзана мултимедија

ДИЗАЈН Врвен стајлинг на кросовер во А-сегмент со уникатни 17“ и 18“ 
тркала и можност за платен покрив

ИНДИВИДУАЛНОСТ Изборот на нивоа, бои и посебни пакети му помага на 
секој клиент да го најде својот совршен Aygo X

ЕФИКАСНОСТ Малата тежина, аеродинамичниот дизајн на кросовер 
придонесуваат за најдобра ефикасност во класата на 1.0l мотор
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ПЕРФОРМАНСИ И ЕКОНОМИЧНОСТ

РАЧЕН И CVT МЕНУВАЧ

Мотор (сс) 998

Макс. моќност (кс) 72

Макс. вртежен момент (NM @rpm) 93 @ 4,400

Потрошувачка (l/100 km) 4.7 - 5.1*

CO₂ (g/km) 107 - 117*

Макс. брзина (km/h) 151 - 158

Забрзување (0-100km/h) 15.5 - 15.6

ДИМЕНЗИИ

3.7m

1.51m

1.74m

AYGO X ЗА СЕКОГО

AYGO X

Aygo X Play

Достапен во чисто
бела, сребрена и црна 

боја.

Концепт на „зачинета“ боја на екстериер и двобојна изведба во четири уникатни нијанси, 
со претходно дефиниран дизајн што овозможува идеална комбинација на стилови. 

Досатепн од нивот Pulse и нагоре.

КОНЦЕПТ НА ЗАЧИНЕТИ БОИ ЗАБАВЕНСОФИСТИЦИРАН

GINGER БЕЖ CHILI ЦРВЕНА

JUNIPER СИНАCARDAMON ЗЕЛЕНА
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EnvyAygo X
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Aygo X
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