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DRIVE TALL. 
MAI ÎNALT, MAI ÎNDRĂZNEȚ

PENTRU ORICINE A Y G O X



DIRVE TALL.
MAI ÎNALT, MAI ÎNDRĂZNEȚ
Esențele puternice se țin în sticluțe mici. Aygo X este 
o mașină compactă și plină de atitudine. Ea sfidează 
normele, oferind încrederea unui crossover înalt, dar 

având caracteristicile exclusive ale unei mașini de oraș. 
O caroserie înaltă, jantele din aliaj ample și poziția 

ridicată la volan aduc orașul la nivelul tău. Nu urma pur 
și simplu tendințele - creează tendințe. Privește orașul 
drept în față, conectează-te cu drumul și vezi străzile 

dintr-o nouă perspectivă cu noul Aygo X.
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CEL MAI ATRACTIV 
CROSSOVER DIN ORAȘ 
Faci senzație în oraș cu designul îndrăzneț și 

inconfundabil al Toyota Aygo X. Caroseria sofisticată, 
remarcabilă și absolut modernă, în două nuanțe, 

transmite originalitate și incită la distracție. Jantele din 
aliaj remarcabile de 18” și pasajele supradimensionate 
ale roților îi conferă modelului Aygo X o postură mai 

amplă, care indică o prezență plină de încredere. 
Farurile impresionante cu LED îți iluminează perfect 

drumul, oriunde ai merge.
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CONDUS DE IMPULS 
Inovațiile îți permit să cucerești orașul. Cu o reactivitate 

și capacitate de control remarcabile, Toyota Aygo X 
este mașina perfectă pentru a străbate spațiile urbane 
moderne și pentru a ajunge dincolo de acestea. Cu o 

poziție ridicată la volan, te poți bucura de senzația unei 
călătorii la înălțime, fără griji. Cu o lungime de doar 
3,7 metri și o rază de bracaj de top în clasa ei, Aygo 
X este compactă, agilă și ușor de parcat – chiar pe 

străzile aglomerate din orașe. Cutia de viteze automată, 
reactivă, răspunde fără efort la stilul tău de condus, iar 

schimbările line fac condusul în oraș ușor și plăcut.

PARCAREA ÎN ORAȘ ESTE ȘI MAI SIMPLĂ 
Parcheză cu încredere oriunde în oraș grație camerei 

retrovizoare și senzorilor de parcare inteligenți.
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ROȘU CHILI 
ÎNDRĂZNEȚ ȘI PROVOCATOR

Aroma puternică de chili este cea pe care o alegem 
pentru a transmite curaj. Inspirată din culoarea 

atrăgătoare a celui mai puternic condiment, Aygo X în 
nuanța Roșu Chili te provoacă să fii diferiț, te face să te 
simțiți plin de viață și te inspiră să îmbrățișezi aventura 

drumului deschis.

CARE ESTE CONDIMENTUL 
TĂU PREFERAT?

Condimentele trezesc spiritul de aventură. Fiecare 
variantă are calități unice care înviorează sufletul – de la 
aroma intensă de chili la notele sofisticate și complexe 
de ghimbir. Disponibilă într-o gamă de patru nuanțe 

inspirate din condimentele preferate din întreaga lume, 
Toyota Aygo X infuzează fiecare călătorie cu posibilități 

nelimitate.
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ALBASTRU JUNIPER
RECE ȘI CREATIV

Puternic, clar și vibrant, ienupărul transmite o 
concentrare de laser. Aygo X în nuanța rece Albastru 

Juniper inspiră o gândire liberă, încurajând creativitatea 
și optimismul.
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BEJ GHIMBIR
CALD ȘI REMARCABIL 

Oricât ar fi de subtilă, aroma de ghimbir nu poate trece 
neobservată.Caracterizat de complexitate, ghimbirul 

este remarcabil și are capacitatea unică de a trezi 
spiritul și de a ascuți simțurile. Aygo X în nuanța Bej 

Ghimbir transmite hotărâre și îți oferă încrederea de a 
conduce în stilul propriu.
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VERDE CARDAMON
SOFISTICAT ȘI SPECIAL

Aroma de cardamon, unul dintre cele mai rare 
condimente, este întotdeauna surprinzătoare și un 

răsfăț pentru simțuri. Aygo X în nuanța Verde Cardamon 
reflectă aceste calități și inspiră o senzație fină de 

sofisticare și originalitate. Bucură-te de o nouă savoare 
a vieții cu Aygo X în nuanța Verde Cardamon.
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GALBEN TURMERIC
LIBERTATE ȘI CULTURĂ

Turmericul este un condiment profund și distinctiv.
Caracterizat prin nuanța sa strălucitor de vie de galben, 

emană atât un gust rafinat, cât și un sentiment de 
distracției. Exprima-te pe deplin cu Galben Turmeric
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BUCURĂ-TE DE ORAȘ
Aygo X este proiectat cu o serie de caracteristici care facilitează 

interacțiunea ușoară dintre șofer și pasageri. Accentele din interior 
corespund nuanțelor exterioare și îi oferă habitaclului un aspect 
distinctiv, inclusiv prin panoul de bord și consolele centrale. De 

aproape, tapițeria scaunelor include simbolul „X” cusut discret pe 
materialul textil. Spațioasă și confortabilă, habitaclul inteligent îți oferă 

spațiul necesar pentru întreaga zi în oraș. Datorită lățimii mai mari, 
acest model crossover compact oferă un spațiu generos pentru umeri 

în scaunele din față și o vizibilitate excepțională asupra drumului.

 *Versiunea cu plafon panoramic este indisponibilă pentru Romania.
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ÎN ARMONIE CU TINE ȘI CU 
ORAȘUL

Aygo X nu este doar o mașină, ci o extensie a stilului tău 
de viață activ. Toyota Smart Connect menține telefonul 
și mașina sincronizate, cu încărcare wireless pentru o 

alimentare continuă din mers. Un ecran tactil HD de 9” 
afișează tot ce este necesar – eviți blocajele din oraș 

cu ajutorul navigației conectate cu actualizare bazată 
pe cloud și evenimentele rutiere în timp real, în timp 
ce parcarea inteligentă te ajută să oprești oriunde cu 

ușurință. Folosește aplicația MyT pentru a opera diverse 
funcții din habitaclu de la distanță, pentru a programa 
climatizarea și a gestiona controlul portierelor printr-o 

atingere. Aygo X este ca un smartphone pe roți.

COLOANĂ SONORĂ PENTRU 
CĂLĂTORIA TA

Asigură-ți coloana sonoră pentru fiecare 
călătorie cu ajutorul celor patru difuzoare JBL 

premium, a unui amplificator de 300W și a 
unui subwoofer puternic, care au fost reglate 

cu precizie pentru interiorul Aygo X. Bucură-te 
de călătorii rafinate, cu claritate uimitoare și 

sunet profund.
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CAPACITATEA DE A 
SURPRINDE

Compact în exterior, dar spațios în interior, Aygo X 
este plin de surprize. Cu o capacitate a portbagajului 
de până la 231 litri, te bucuri de unul dintre cele mai 

spațioase spații de încărcare din clasă, conceput pentru 
un stil de viață flexibil. Bucură-te de designul inteligent 

pentru încărcare ușoară, cu posibilitatea de a ține în 
același loc bagajele de dimensiuni medii și bagajele de 
mână. Mașina ta Aygo X îți oferă spațiu pentru fiecare zi 

în oraș sau în afara orașului.
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SISTEMUL DE SIGURANȚĂ PRE-IMPACT (PCS)
Când este detectată posibilitatea unei coliziuni, Sistemul 

de siguranță pre-impact avertizează șoferul prin alerte 
acustice și vizuale și este activat sistemul de asistență 

la frânare. Dacă șoferul nu frânează în timp util, frânele 
se activează automat pentru a reduce probabilitatea 

și severitatea impactului. În plus, este posibilă și 
detectarea timpurie a pietonilor (pe timp de zi sau 

noapte) și a bicicliștilor (numai pe timp de zi). Asistența 
la virare la intersecție și asistența la virarea de urgență 

oferă suport suplimentar șoferului în timpul zilei, oferind 
o siguranță mai mare la viraje în intersecții și asistență 
pentru direcție și stabilitate îmbunătățită la efectuarea 

manevrelor evazive.

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ PENTRU URMĂRIREA 
CENTRULUI BENZII 

Conceput pentru a face mai sigur condusul pe 
autostradă. Sistemul menține mașina pe centrul benzii și, 
în cazul unei abateri, sistemul de asistență la virare te va 

ghida ușor pentru a-i corecta direcția.

CRUISE CONTROL ADAPTIV 
Păstrează o distanță minimă prestabilită față de 

autovehiculul din față. Dacă distanța începe să scadă, 
sistemul reduce viteza și, dacă este necesar, acționează 
frânele și activează stopurile. Dacă modelul tău Aygo X 
este dotat cu Sistem de asistență pentru recunoașterea 

indicatoarelor rutiere, acesta recunoaște limitele de 
viteză de pe traseu și îți sugerează ajustările necesare.

ÎNCREDERE LA FIECARE 
VIRAJ

Rămâi concentrat și în siguranță oriunde în oraș. Aygo 
X este dotat cu o serie de opțiuni de siguranță care te 
ajută să îți păstrezi încrederea pe orice drum. T-Mate 

combină Toyota Safety Sense* cu alte tehnologii active 
de asistență pentru condus și parcare, care te ajută să 

deții permanent controlul. Indiferent dacă te afli pe 
autostradă, în oraș sau în parcare – ești întotdeauna în 

siguranță cu Aygo X.

* Standard în toate liniile de echipare.
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ACTIVE
Fă-te remarcat cu Aygo X printr-o serie de opțiuni standard.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
 — Jante din oțel 17” cu capace

 — Sistem de siguranță Pre-impact cu funcție de detecție a pietonilor și bicicliștilor
 — Cruise Control Adaptiv Inteligent  

 — Sistemul de asistență pentru urmărirea centrului benzii (LTA)

*Imagini cu titlu de prezentare.
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DYNAMIC
Cu cele mai moderne tehnologii și culori în execuție bi-tone, îndrăznețe, atragi atenția tuturor.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI (ÎN PLUS FAȚĂ DE ACTIVE)
 — Jante din aliaj 17” (4 spițe duble)

 — Ecran multimedia 8”
 — Proiectoare de ceață (halogen)

 — Geamuri fumurii

*Imagini cu titlu de prezentare.
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EXCLUSIVE
Ieși în evidență în oraș printr-un design sofisticat și o serie de opțiuni premium și inovatoare.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI (ÎN PLUS FAȚĂ DE DYNAMIC)
 — Jante din aliaj 18” bi-tone gri închis & cu aspect forjat (4 spițe duble)

 — Sistem Smart Entry & Start
 — Ecran multimedia HD de 9”

 — Încărcător wireless pentru telefonul mobil

*Imagini cu titlu de prezentare.
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COLOUR EDITION
Îndrăznește să fii diferit, cu accente unice și fără scuze de Roșu Chili.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI (ÎN PLUS FAȚĂ DE EXCLUSIVE)
 — Jante din aliaj 18” negru mat (4 spițe triple)

 — Sistem de sunet JBL premium
 — Senzori de parcare față și spate

 — Sistem multimedia cu 5 difuzoare 

*Imagini cu titlu de prezentare.
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CULORI ÎNDRĂZNEȚE
Disponibil în 9 nuanțe posibile, Toyota Aygo X este un model personalizat în funcție de gusturile tale. 

* Culoare metalizată ** Culoare perlată

VARIANTE DE CULORI BI-TONEVARIANTE DE CULORI MONO-TONE
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ACCESORII CROMATE PENTRU EXTERIOR
Accesoriile Chrome scot în evidență elementele subtile, sofisticate ale exteriorului unic al Aygo X.

ACCESORII COLORATE PENTRU EXTERIOR
Pachetul Red este distinctiv și îndrăzneț. Acesta reprezintă modul ideal de a accentua stilul rafinat al Aygo X.

ORNAMENT BARĂ DE 
PROTECȚIE FAȚĂ

Ornamentul cromat distinctiv 
accentuează contururile și stilul 

rafinat al barei de protecție și măștii 
frontale.

PRAGURI LATERALE
Evidențiază liniile aerodinamice 
ale mașinii tale Aygo X cu o notă 

cromată perfect integrată.

ORNAMENT INFERIOR AL 
PORTBAGAJULUI

O ușoară sclipire cromată pe 
marginea inferioară a portbagajului 

adaugă o notă finală de stil.

ORNAMENT BARĂ DE 
PROTECȚIE FAȚĂ

Ieși în evidență în mod subtil și 
puternic cu ornamentul roșu elegant 

al barei de protecție al modelului 
tău Aygo X.

PRAGURI LATERALE
Pragurile laterale de culoare roșie 

evidențiază liniile mașinii tale Aygo X și 
se integrează perfect în liniile acesteia.

CAPACE PENTRU OGLINZI
Capacele pentru oglinzi de culoare 
roșie accentuează caracterul unic 
al Aygo X, punându-l în evidență 

pe drum.

ORNAMENT INFERIOR AL 
PORTBAGAJULUI

Un element distinctiv subtil pentru 
portbagajul Aygo X, care aduce o 

notă de caracter sportiv.

Prezentat cu jante accesorii;
jante din aliaj de 18” – aspect forjat negru.

Prezentat cu jante accesorii;
jante din aliaj de 18” – fețe prelucrate negre lucioase.

Prezentat cu jante accesorii; 
jante din aliaj de 18” – negru mat.

Prezentat cu jante accesorii;
jante din aliaj de 17” – negru lucios.
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Pentru gama completă de accesorii, accesați website-ul Toyota.

ACCESORII PENTRU PROTECTIE
Aygo X este o mașină de oraș remarcabilă și vei dori să o păstrezi în starea ei de 

nouă. Accesoriile de protecție te ajută să eviți deteriorările provocate de tamponări 
la viteză mică și îți protejează mașina de zgârieturile din parcare.

ACCESORII PENTRU INTERIOR
Adaugă o notă elegantă de culoare interiorului mașinii tale! Covorașele textile cu 
margine roșie conferă o notă sportivă, de lux. Dispozitivele de siguranță fixează 
covorașul șoferului în mod ferm în poziție. Faci senzație cu marginile și inserțiile 

de culoare roșu aprins.

FOLIE DE PROTECȚIE PENTRU BARA DE 
PROTECȚIE SPATE

Protecție fiabilă care previne zgârieturile 
minore ale vopselei de pe bara de protecție 

spate a mașinii în timpul descărcării 
portbagajului. Produsă din folie autoadezivă 

transparentă rezistentă, folia are o formă 
personalizată pentru o potrivire precisă.

APĂRĂTOARE NOROI
Păstreză aspectul curat al mașinii tale Aygo 
X cu ajutorul apărătoarelor de noroi pentru 

pasajele roților din față și din spate.

ORNAMENT LATERAL
Ornamentele laterale îi oferă mașinii tale Aygo 

X o protecție suplimentară, pentru evitarea 
zgârietuilor provocate de deschiderea ușilor.

TĂVIȚĂ PROTECȚIE PORTBAGAJ
Această taviță de protecție anti-alunecare 
pentru portbagaj se potrivește perfect în 
mașina ta Aygo X, pentru a o proteja de 

murdărie, lichide vărsate sau de zgârieturile 
bagajelor.

SETURI AUTOCOLANTE 
Subliniză liniile puternice ale mașinii tale cu ajutorul seturilor autocolante pentru partea laterală și pentru plafon și 

capotă.

Covorașe textile pentru podea cu margini roșii
Contururi Roșu Chili la fantele de ventilație 

Inserție Roșu Chili în tabloul de bord
Contur Roșu Chili pe consola schimbătorului de viteze

Contururi Roșu Chili la fantele de ventilație

Set autocolante decorative Roșu Chili plafon și capotă

Set autocolante decorative Roșu Chili pentru părțile 
laterale și spate
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SPECIFICAȚII

M/T = Transmisie manuală S-CVT = Transmisie automată cu variație continuă

PERFORMANȚE DE MEDIU

  Benzină 

1.0l Benzină M/T

  Benzină 

1.0l Benzină S-CVT

Consum de combustibil (legislația aplicabilă)

Consum de combustibil, viteze combinate (l/100 km) 4.8 5.0

Consum de combustibil, viteză mică (l/100 km) 5.4 5.6

Consum de combustibil, viteză medie (l/100 km 4.4 4.5

Consum de combustibil, viteză mare (l/100 km) 4.1-4.2 4.2

Consum de combustibil, viteză foarte mare (l/100 km) 5.3-5.4 5.7-5.8

Clasa de combustibil recomandată 95 sau mai mare (cifra octanică) 95 sau mai mare (cifra octanică)

Capacitate rezervor combustibil (litri) 35 35

Dioxid de carbon, CO2(legislația aplicabilă)

Emisii de CO2, viteze combinate (g/km) 108-110 113-114

Emisii de CO2, viteză mică (g/km) 121-122 128

Emisii de CO2, viteză medie (g/km) 99-100 101-102

Emisii de CO2, viteaza mare (g/km) 94-95 95-96

Emisii de CO2, viteză foarte mare (g/km) 121-123 130-131

Emisii de gaze de evacuare (regulamentul CE 715/2007 cu modificările aduse prin CE 2018/1832AP)

Clasa Euro EURO 6 AP EURO 6 AP

Monoxid de carbon, CO (mg/km) 245.6 336.7

Hidrocarburi, THC (mg/km) 22.0 29.7

Hidrocarburi, NMHC (mg/km) 19.3 26.6

Oxizi de azot, NOx (mg/km) 16.7 9.8

Nivel sonor în mers (dB(A)) 67.0 69.0

Consumul de combustibil și valorile CO₂ sunt măsurate într-un mediu controlat, pe un model de producție reprezentativ, în conformitate cu cerințele noii Reglementări Europene WLTP EC 
2017/1151 și amendamentelor sale aplicabile. Pentru fiecare configurație individuală a autovehiculului, se pot calcula consumul final de combustibil și valorile CO₂ pe baza echipamentelor 
opționale comandate. Valorile privind consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale autovehiculului pot varia față de valorile măsurate sau calculate, în funcție de stilul de condus, precum și de 
alți factori (cum ar fi condițiile rutiere, traficul, starea vehiculului, presiunea în pneuri, sarcina, numărul pasagerilor etc.) care au o influență asupra consumului de combustibil al unui automobil 
și a emisiilor de CO₂. Pentru mai multe informații referitoare la noua metodă de testare WLTP, vizitați: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-
light

 

MOTOR

  Benzină 

1.0l Benzină M/T

  Benzină  

1.0l Benzină S-CVT

Cod motor 1KR-FE 1KR-FE

Număr cilindri 3 cilindri, în linie 3 cilindri, în linie

Mecanismul de supape DOHC cu 4 supape și 
compresie directă (cu VVT)

DOHC cu 4 supape și 
compresie directă (cu VVT)

Sistemul de alimentare cu combustibil Injecție directă Injecție directă

Cilindree (cc) 998 998

Alezaj x cursă (mm x mm) 71.0 x 84.0 71.0 x 84.0

Raport de compresie 11.8:1 11.8:1

Putere maximă (DIN CP) 72 72

Putere maximă (kW/rpm) 53/6000 53/6000

Cuplu maxim (Nm/rpm) 93/4400 93/4400

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă (km/h) 158 151

0–100 km/h (secunde) 14.9 14.8

Coeficient de rezistență aerodinamică 0.32 0.32
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* Colour Edition

SUSPENSII

  Benzină  

1.0l Benzină M/T

  Benzină  

1.0l Benzină S-CVT

Față MacPherson MacPherson

Spate Bară de tosiune Bara de tosiune

FRÂNE

Față Disc ventilat - 1 cilindru Disc ventilat - 1 cilindru

Spate Tambur Tambur

GREUTĂȚI ȘI CAPACITATE DE TRACTARE

Masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului (kg) 1360 1360

Masă proprie min - max (kg) 945-995 970-1015

Capacitate de tractare (cu sistem de frânare) (kg) 0 0

Capacitate de tractare (fără sistem de frânare) (kg) 0 0

DIMENSIUNI EXTERIOARE 5-uși (4-locuri)

Lungime exterioară (mm) 3700

Lățime exterioară (mm) 1740

Înălțime exterioară (mm) 1525

Ecartament (față) (mm) 1540

Ecartament (spate) (mm) 1520

Consolă (față) (mm) 730

Consolă (spate) (mm) 540

Ampatament (mm) 2430

SPECIFICAȚII
VOLUM ÎNCĂRCARE 5-uși (4-locuri)

Capacitate de încărcare (valoare comunicată) (litri) 231/189*

Capacitate VDA până la acoperiș (primul rând ridicat) (litri) 829 / 780*

Lungimea portbagajului (primul și al doilea rând ridicate) (mm) 512

Lățime maximă pentru portbagaj (mm) 1190

Înălțimea portbagajului (până la acoperiș) (mm) 1009

Lungimea portbagajului (primul rând ridicat) (mm) 1182

Înălțimea portbagajului (până la placa acoperitoare) (mm) 708

Capacitate VDA până la linia centurii (primul și al doilea rând ridicate) (litri) 231 / 189* 

15
25

 m
m

1540 mm

1740 mm

2430 mm

3700 mm

730 mm 1520 mm

1740 mm

540 mm

DIMENSIUNI INTERIOARE 5-uși (4-locuri)

Lățime interioară (mm) 1420

Înălțime interioară (mm) 1205

DIRECȚIE

Diametru de bracaj - anvelopă (m) 9.4

TEREN ACCIDENTAT

Gardă la sol (mm) 146
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DOTĂRI

 = Standard – = Nu este disponibil

CONFORT EXTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour Edition CVT

Faruri cu funcție Follow-me-home     

Memento oprire faruri     

Oprire automată a farurilor     

Senzor de lumină     

Oglinzi laterale reglabile electric     

Oglinzi laterale încălzite     

Plafon standard     

Deschidere electrică portbagaj     

Senzor de ploaie – – –  

Blocarea portierelor de la distanță     

Sistem Smart Entry & Start – – –  

CONFORT INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Filtru de aer     

Filtru de polen     

Sistem de aer condiționat cu control la distanță – – –  

Sistem de aer condiționat cu reglare automată – – –  

Sistem de aer condiționat cu reglare manuală    – –

Sistem de ventilație închis     

Iluminare ambientală albastru deschis în consola centrală – – –  

Servodirecție electronică (EPS)     

Dezaburire lunetă     

Geamuri electrice față     

Temporizare la ștergătoarele intermitente     

Stergător intermitent     

Stergător lunetă     

Încărcător wireless pentru telefonul mobil – – –  

Ecran multi-info color TFT     

Ecran multi-info cu diagonala de 4,2"     

CONFORT INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Indicator de conducere ECO – –   

Informații limitator de viteză     

Tahometru digital     

Vitezometru analogic     

Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii pe volan (LDA)     

Comandă pe volan pentru limitatorul de viteză reglabil (ASL)     

Buton sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă –    

Comandă pe volan pentru limitatorul de viteză (ASL)     

Comandă pentru Cruise Control Adaptiv pe volan     

Comandă pentru telefon pe volan     

Comenzi pentru afișajul de informații pe volan     

Comenzi pe volan pentru sistemul audio     

Lampă pentru portbagaj     

Lampă plafonieră centrală (bec)     

Oglindă retrovizoare zi/noapte cu reglare manuală     

Oglindă pe parasolarul pasagerului din față     

Oglindă pe parasolarul șoferului     

Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier     

Afișaj cameră video marșarier poziționat în ecranul sistemului audio     

Priză de 12V pentru locurile din față     

Îmbunătățiri la reducerea zgomotului     

Volan cu reglare manuală pe înălțime     

Scaun cu spătar reglabil manual pentru pasagerul din față     

Scaun cu glisare manuală pentru pasagerul din față     

Scaun șofer cu spătar reglabil manual     
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MULTIMEDIA Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Antenă Digital Audio Broadcast (DAB)     

Sistem Bluetooth® Handsfree     

Conector USB     

Ecran multimedia 7"  – – – –

Ecran multimedia 8" –   – –

Ecran multimedia HD de 9" – – –  

Integrare smartphone     

Sistem multimedia cu 5 difuzoare – – – – 

Sistem multimedia cu 4 difuzoare     –

Sistem de sunet JBL premium – – – – 

Sistem multimedia Toyota Smart Connect – – –  

Sistem multimedia Toyota Touch® 2    – –

PERFORMANȚĂ Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Sistem Stop & Start     

SPAȚII DEPOZITARE INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Copertină moale pentru acoperire portbagaj     

Suporturi pentru pahare față (2)     

Suport pentru pahare spate     

Torpedo monocompartimentat     

DOTĂRI

 = Standard – = Nu este disponibil

CONFORT INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Scaun pentru șofer cu reglare pe înăltime     

Scaun șofer cu glisare manuală     

Scaune încălzite pentru șofer și pasager –    

Banchetă rabatabilă fracționat 50:50 pentru al 2-lea rând din spate     

Indicator de schimbare a treptei de viteză (GSI) – –   

Avertizare cheie în contact     

Sistem de închidere centralizată     

Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranța copiilor     

DETALII EXTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Antenă scurtă     

Bară de protecție față în culoarea caroseriei     

Garnitură  în culoare neagră la pasajele roților     

Contururi Piano black pe proiectoarele de ceață – – –  

Geamuri laterale fumurii –    

Geamuri fumurii spate –    

Grilă frontală superioară neagră  – – – –

Grilă frontală superioară Piano black –    

Oglinzi portiere Piano Black     

Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei     

Ornament median portieră negru     

DETALII INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Contur cromat pe butoanele aerului condiționat     

Frână de mână     

Ornament hayon     

Mânere interioare portiere cromate     

Tetieră față din stofă standard     

Insert în culoarea caroseriei pe volan – – –  

DETALII INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour  Edition CVT

Inserție Piano black pe volan    – –

Volan din piele cu 3 spițe     
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JANTE ȘI ROȚI Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour Edition CVT

Jante din oțel de 17" cu capace  – – – –

Jante din aliaj de 17" cu aspect forjat (4 spițe duble) –   – –

Jante din aliaj de 18" bi-tone gri închis & cu aspect forjat (4 spițe duble) – – –  –

Jante din aliaj de 18" negru mat (4 spițe triple) – – – – 

Set de reparare pană     

Capace centrale mici negre –    

PROTECȚIE LA INTERIOR Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour Edition CVT

Covorașe din material textil (pentru șofer și pasagerul din față)     

DOTĂRI

 = Standard – = Nu este disponibil

SIGURANȚĂ Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour Edition CVT

Funcție de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din față     

Airbag-uri cu Sistem de protecție suplimentar (SRS) - 6 airbag-uri     

Sistem asistență plecare din rampă (HAC)     

Asistență la virarea de urgență     

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la scaunele din față     

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la locurile din spate     

Controlul tracțiunii (TRC)     

Proiectoare de ceață (halogen) –    

Reglare faruri manuală     

Sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă     

Faruri halogen cu proiector  – – – –

Faruri LED cu proiector –    

Lumini de zi (ghidaj luminos LED) –    

Lumini de zi (LED)  – – – –

Avertizare la frânarea de urgență (EBS)     

Sistem de frânare anti-blocare (ABS) cu Distribuția electronică a forței de frânare (EBD)     

Stop frână montat pe lunetă (LED)     

Bloc combinat de lumini spate (LED și bec)     

Lumini de avarie cu control la distanță – – –  

Camera video marșarier     

Senzori de parcare față – – – – 

Senzori de parcare spate – – – – 

Sistem de fixare ISOFIX     

Sistem de asistență la recunoașterea indicatoarelor rutiere (RSA)     

Sistem de avertizare Driver Attention Alert     

Sistem de avertizare pentru presiunea în pneuri (TPWS)     

Controlul stabilității vehiculului cu asistatarea direcției (S-VSC)     

SIGURANȚĂ Active MT Dynamic MT Dynamic  CVT Exclusive CVT Colour Edition CVT

Sistem de siguranță Pre-impact cu funcție de detecție a pietonilor și bicicliștilor     

Sistem de urmărire a benzii de rulare     

Sistem de apelare de urgență eCall     

Tetiere spate (2)     

Cruise Control Adaptiv Inteligent     

Limitator de viteză reglabil (ASL)     

Cruise Control Adaptiv la viteze mari     
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PROVOCAREA 3
ZERO EMISII DE CO₂ LA FABRICĂ
 

Pentru a reduce emisiile de carbon la fabricile
noastre de producție, ne concentrăm pe 
îmbunătățirea tehnologiilor pe care le folosim
și pe trecerea la surse de energie alternative.
Ne-am angajat să facem instalațiile noastre mai
eficiente din punct de vedere energetic și să
adoptăm surse regenerabile de energie, cum ar
fi energia solară și cea eoliană, precum și 
energia cu emisii reduse de carbon, cum ar fi 
energia pe bază de hidrogen.

PROVOCAREA 5
STABILIREA UNEI SOCIETĂȚI ȘI A
UNOR SISTEME BAZATE PE 
RECICLARE 

De 40 de ani lucrăm la provocarea privind
reciclarea resurselor, astfel încât fiecare Toyota
Corolla Sedan este acum reutilizabilă și
recuperabilă în proporție de 95%. În plus,
oferim modalități noi și inovatoare de returnare
a autovehiculului când ajunge în cele din urmă
la „sfârșitul drumului”.

PROVOCAREA 4
MINIMIZAREA ȘI OPTIMIZAREA
CONSUMULUI DE APĂ 

Pentru a minimiza consumul de apă, am
început să colectăm apă de ploaie la fabricile
noastre de producție. De asemenea, am
dezvoltat metode de purificare, astfel încât
apa pe care o folosim să poată fi folosită din
nou sau să se întoarcă în siguranță în rețeaua
locală.

PROVOCAREA 6
CREAREA UNEI SOCIETĂȚI A 
VIITORULUI ÎN ARMONIE CU NATURA 

Pentru a ne păstra și dezvolta coexistența cu
lumea naturală, organizăm reîmpăduriri și
plantări de copaci, scheme ecologice urbane
și alte inițiative de mediu, atât în propriile
noastre locații, cât și în întreaga lume. Scopul 
nostru este să creăm o societate în care 
oamenii și natura să coexiste în mod armonios.

La Toyota, ne dorim să depășim impactul zero 
asupra mediului și să facem lumea un loc mai 
bun decât am găsit-o. Pentru a face acest
lucru, ne-am stabilit șase provocări pentru 
a fi finalizate până în 2050. Fiecare prezintă 
dificultăți specifice, dar suntem hotărâți să 
generăm un impact pozitiv și durabil asupra
societății și asupra mediului înconjurător
în ansamblu.

PROVOCAREA 1
VEHICUL NOU CU ZERO 
EMISII DE CO₂ 

Până în 2050, dorim să reducem emisiile de
CO2 generate de vehiculele noastre cu 90%
față de nivelurile din 2010. Pentru a realiza
acest lucru, vom promova dezvoltarea de
vehicule noi cu emisii de carbon scăzute sau
zero și vom face tot posibilul pentru a crește
popularitatea acestor vehicule.

PROVOCAREA 2
ZERO EMISII DE CO₂ PE DURATA
CICLULUI DE VIAȚĂ 
 

Încercăm să creăm proiecte ecologice - și
apoi să le analizăm și să le rafinăm pentru
a asigura cel mai mic impact posibil asupra
mediului de-a lungul întregului ciclu de viață
al autovehiculului*.

CONDUCI FĂRĂ GRIJI
CU TOYOTA

SERVICE DE CALITATE 
Mașina ta Toyota va avea nevoie de o
verificare de bună funcționare și siguranță
cel puțin o dată la 2 ani/30.000 km (oricare
dintre acestea survine mai devreme). O
verificare intermediară este necesară în
fiecare an sau la 15.000 km.

COSTURI REDUSE DE ÎNTREȚINERE
Mașina ta Toyota va avea nevoie de o
verificare de bună funcționare și siguranță
cel puțin o dată la 2 ani/30.000 km (oricare
dintre acestea survine mai devreme). O
verificare intermediară este necesară în
fiecare an sau la 15.000 km.

PIESE ORIGINALE
In scopul asigurării calității Toyota, pentru
autovehiculul tău sunt folosite numai piese
originale și aprobate. Pentru mai multe
informații, accesează: https://www.toyota.
ro/service-and-accessories/genuine-parts/
piese-originale

Pentru informații suplimentare pentru călătorii fără griji, accesează: https://www.toyota.ro/
service-and-accessories/

§ Consultă distribuitorul local cu privire la detaliile specifice legate de garanție. ◊ Transportul până la cel mai apropiat 
service autorizat Toyota va fi de asemenea acoperit. În plus, garanția pentru vopsea de 3 ani/kilometraj nelimitat 
protejează împotriva defectelor și ruginirii de suprafață cauzate de o defecțiune de fabricație. Fiecare autovehicul 
Toyota nou beneficiază de o garanție de 12 ani împotriva coroziunii (nu este valabilă pentru autovehiculele 
comerciale) împotriva perforării panourilor de caroserie provocate de o defecțiune de fabricație a materialelor sau de 
manoperă.** Belgia 5 ani/Portugalia și Danemarca 1 an.

GARANȚIE CUPRINZĂTOARE 
Fiecare Toyota nouă vine cu o garanție de 6
ani/200.000 km§, care acoperă orice defect
cauzat de o eroare de producție◊. Pentru mai
multe informații, accesează: https://www.
toyota.ro/service-and-accessories/
warrantyand-assistance/warranty

SECURITATE SUPLIMENTARĂ
Sistemul de securitate cuprinzător al Toyota
rezistă testului foarte riguros de 5 minute
din industria asigurărilor.

TOYOTA EUROCARE 
Bucură-te de o călătorie fără griji cu ajutorul
asistenței rutiere Toyota Eurocare din 40
de țări europene, timp de 6 ani. Pentru mai
multe informații, accesează: https://www.
toyota.ro/service-and-accessories/
warrantyand-assistance/toyota-eurocare

ACCESORII ORIGINALE
Accesoriile Toyota sunt concepute și
produse cu aceeași grijă, calitate și atenție
pentru detalii ca și autovehiculele Toyota.
Toate accesoriile sunt acoperite de
o garanție de 3 ani atunci când sunt
achiziționate împreună cu autovehiculul§.

Pentru mai multe informații referitoare
la Provocarea de Mediu a Toyota, vizitați:
https://www.toyota.ro/world-of-toyota/
environmental-challenge-2050
sau contactați distribuitorul local Toyota. * Metodologia LCA a Toyota, aplicată autovehiculelor noastre de pasageri,a fost revizuită și aprobată de TÜV 

Rheinland și a fost certificată conform standardelor.
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www.toyota.ro

Conform informațiilor pe care le deținem, toate informațiile din această broșură sunt corecte în momentul tipăririi. Detaliile privind specificațiile și echipamentele 
furnizate în această broșură sunt supuse condițiilor și cerințelor locale și pot, prin urmare, să varieze față de modelele disponibile în zona respectivă. Consultați 
retailerul local cu privire la specificațiile și dotările disponibile în zona dumneavoastră. • Culorile caroseriei vehiculului pot diferi ușor de fotografiile tipărite din această 
broșură. • Lizibilitatea codurilor QR® prezente în această broșură poate diferi în funcție de scanerul utilizat. Toyota nu este responsabilă în cazul în care dispozitivul 
dumneavoastră nu poate citi niciun cod QR sau marcaj de conținut interactiv. • Toyota Motor Europe își rezervă dreptul de a modifica orice detalii privind specificațiile 
și echipamentele, fără notificare prealabilă. • © 2022 by Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă în niciun fel fără 
aprobarea scrisă prealabilă a Toyota Motor Europe.
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