ΝΕΟ TOYOTA

TO ΝΕΟ TOYOTA AYGO ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ
«ΦΕΥΓΑΤΗ» ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΖΩΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ
ΖΩΗΡΟ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟ ΝΕΟ
AYGO ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΙΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Το κορυφαίο σχεδιαστικά
αυτοκίνητο πόλης ξεπερνάει
τον εαυτό του και επιστρέφει ακόμα
πιο εντυπωσιακό! Με τη μοναδική
προσωπικότητά του και τη
δυναμική ντιζαϊνάτη παρουσία του,
το νέο AYGO σε προκαλεί να ζήσεις
την κάθε στιγμή, πιο έντονα και
πιο αυθόρμητα!

Σχεδίαση

Στιβαρό και μοντέρνο,
εξωστρεφές και εμβληματικό,
το απόλυτα ξεχωριστό στιλ του νέου
AYGO θα μεταμορφώσει την κάθε
σου διαδρομή. Με ανανεωμένη
εξωτερική εμφάνιση 3D “X”,
νέες BiTone επιλογές και νέα LED
φώτα ημέρας και LED φώτα πίσω,
το νέο AYGO σχεδιάστηκε για
να κλέβει τις εντυπώσεις,
ημέρα και νύχτα!

Μπορεί η οδήγηση
να γίνει ακόμα πιο συναρπαστική;
Με το νέο AYGO μπορεί! Γιατί τώρα το AYGO
σου γίνεται ακόμα πιο ζωηρό κι ευέλικτο.
Με τον σπιρτόζικο, οδηγοκεντρικό του
χαρακτήρα, σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και
σε κάνει να ζεις τη διαδρομή σου από θέση
ισχύος. Η εξαιρετική του επιδεξιότητα να
ελίσσεται και η αμεσότερη αίσθηση απόκρισης
του τιμονιού σε βοηθούν να ξεπερνάς
κάθε εμπόδιο, ενώ η θεαματική μείωση
θορύβων, δονήσεων και κραδασμών κάνει
την οδήγηση στην πόλη πιο άνετη και
διασκεδαστική από ποτέ!

Οδηγική
απόλαυση

Μια νέα πόλη
ανοίγεται μπροστά σου! Η αύξηση της
ιπποδύναμης σε 72hp και της ροπής
στις χαμηλές στροφές, σε συνδυασμό
με την κατανάλωση μόλις 4,1λτ/100χλμ,
τις χαμηλές εκπομπές ρύπων 93γρ/χλμ
και ακτίνα στροφής μόλις 4,8μ για μέγιστη
ευελιξία, θα απογειώσουν τη διάθεσή σου
και θα μεταμορφώσουν την πόλη σε ένα
μοναδικό fun park γεμάτο νέα ερεθίσματα
και ξεχωριστές εμπειρίες που θα θέλεις
να ζεις και να ξαναζείς
οδηγώντας το!

Απόλαυσε
τα πιο αγαπημένα σου Apps
στην προηγμένη οθόνη
του νέου AYGO!
Με Smartphone Integration
από την Pioneer, συνδέεσαι
και με Apple CarPlay και
με Android Auto!

Προηγμένη
Συνδεσιμότητα
Με τη νέα οθόνη αφής 7˝ υψηλής απόκρισης,
μπορείς να χειρίζεσαι τις πιο χρήσιμες
εφαρμογές του κινητού σου είτε μέσω αφής,
είτε φωνητικά για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία.
Έτσι, έχεις τη δυνατότητα:

•
•
Να λαμβάνεις και να στέλνεις Μηνύματα
•
Να χρησιμοποιείς τους Χάρτες σου
•
Να έχεις πρόσβαση σε Siri, Podcast,
Να πραγματοποιείς Κλήσεις

Now Playing κ.λπ.

•

Να απολαμβάνεις προσωποποιημένη
Μουσική

Νέες εκδόσεις και εξοπλισμός
Επίλεξε το AYGO που σου ταιριάζει
x-Cool

Ευέλικτο και απλό
Από 10.290€
• Φώτα Ημέρας LED & πίσω φώτα LED
• Air Condition με φίλτρο καθαρισμού
• Ηχοσύστημα με USB & VTR (AUX)

x-City

Έτοιμο και πρακτικό
Από 10.650€
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός
• Κεντρικό κλείδωμα
• Ηλεκτρομαγνητικές
κλειδαριές με τηλεχειριστήριο
και εσωτερικό διακόπτη

x-Play

Αίσθηση ελευθερίας
Από 11.470€
• Ζάντες 15˝
• Bluetooth® με χειριστήρια
ήχοσυστήματος στο τιμόνι
• Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες

x-Play Touch

Εύχρηστο και πολυμήχανο
Από 11.790€
• Σύστημα Πολυμέσων x-Touch
με έγχρωμη Οθόνη Αφής 7˝
• Πίσω κάμερα οπισθοπορίας

x-Play Touch Connect

Smart & Connected
Από 11.990€
• Έγχρωμη Οθόνη Αφής 7˝
υψηλής απόκρισης
• Smartphone Integration
από την Pioneer
• Συμβατό με Apple CarPlay
και Android Auto
• Σύστημα Φωνητικών Εντολών

Λευκό
Κόκκινο

Γαλάζιο
Ασημί

Μαύρο
Γκρι

Διαθέσιμα σε όλες τις εκδόσεις
έως x-Play Sport Connect.
Tα χρώματα Γαλάζιο και Μαύρο
δεν διατίθενται στις εκδόσεις
x-Cool και x-City.

Toyota Safety Sense

x-Play Sport Connect
Σπιρτόζικο και δυναμικό
Από 12.550€
• Προβολείς Ομίχλης
• Ζάντες αλουμινίου
15˝ Machined face

x-Cite
Μοναδικά κομψό
Από 13.160€
• BiTone με μαύρη οροφή
• Ζάντες αλουμινίου
15˝ Black Gloss
• Φιμέ κρύσταλλα πίσω
Διατίθεται σε Magenta με
μαύρη οροφή

x-Trend
Αυθεντικά ξεχωριστό
Από 13.500€
• Ζάντες αλουμινίου 15˝
Silver 10-ακτίνων
• Sport διακριτικά οροφής,
καθρεπτών, μάσκας και πλαινά
• Εσωτερική επένδυση
με Δερμάτινα ένθετα
Διατίθεται σε Μαύρο με
αποκλειστικά γαλάζια
sport διακριτικά

x-Clusiv
Προνοητικό και Συναρπαστικό
Από 13.740€
• Σύστημα Αποφυγής
Πρόσκρουσης
• Σύστημα Ειδοποίησης
Αλλαγής Λωρίδας
• BiTone
Διατίθεται σε Σιέλ ή Ασημί
με μαύρη οροφή και σε Μαύρο
με ασημί οροφή

Το προηγμένο Σύστημα
Ενεργητικής Ασφάλειας
στο νέο AYGO. Νιώσε ακόμα
πιο ασφαλής σε κάθε σου
κίνηση με τα Συστήματα
Αποφυγής Πρόσκρουσης
και Ειδοποίησης Αλλαγής
Λωρίδας στην έκδοση
x-Clusiv.

Εστιάστε το smartphone ή
τη webcam σας στο γραφικό
και συνεχίστε την εμπειρία σας.
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες
για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν
από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά
με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή
αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. • Η αναγνωσιμότητα των QR Codes® που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes® ή σύμβολα
διαδραστικού περιεχομένου. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2018 by Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του
παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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