LISTĂ DE PREȚURI
-versiunea WEB-

Ediția Noiembrie 2019 v.2

AYGO

AYGO
Noiembrie 2019 v.2

TARIFE
Motor

Putere

1.0 VVT-I 3 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi
1.0 VVT-I 5 usi

72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP
72 CP

1

Cod

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

3000000370
3000000372
3000000371
3000000374
3000000361
3000000375
3000000352
3000000741
3000000377
3000000752
3000000363
3000000378
3000000362
3000000742
3000000380
3000000751

8,098 €
8,367 €
8,661 €
8,771 €
9,449 €
9,919 €
10,146 €
10,926 €
10,599 €
10,599 €
10,163 €
10,634 €
10,860 €
11,640 €
11,313 €
11,313 €

9,637 €
9,957 €
10,307 €
10,437 €
11,244 €
11,804 €
12,073 €
12,710 €
12,613 €
12,613 €
12,094 €
12,654 €
12,923 €
13,560 €
13,463 €
13,463 €

Versiune
X-start
X-start
X
X-voice
X-connect
X-sport
X-cite1
X-style1
X-clusiv1
X-clusiv Silver1
X-connect MultiMode
X-sport MultiMode
X-cite1 MultiMode
X-style1 MultiMode
X-clusiv1 MultiMode
X-clusiv Silver1 MultiMode

La prețul afisat trebuie adaugat costul vopselei metalizate.

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Capacitate (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Combustibil
Consum WLTP (l/100 km)
Emisii CO2 WLTP (g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Dimensiuni portbagaj (litri)
Garda la sol (mm)

998
53(72)/6.000
93/3.600
5 M/T

5 MMT
160

13,8

15,2
benzină

5,0
113*/114

5,2
118/119**
EURO 6.2
35
3465 x 1615 x 1460
168
121

*Pentru versiunea x. *Pentru versiunea x-clusiv

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil în
ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de
carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Noiembrie 2019 v.2

DOTĂRI
EXTERIOR
Oglinzi exterioare reglabile
manual din interior, de
culoare neagră
Mânere portiere de culoare
neagră
Oglinzi exterioare reglabile
electric, încălzite, în
culoarea caroseriei
Mânere portiere în culoarea
caroseriei
Jante 14" & pneuri 165/65
R14 (design 9 spițe)
Jante 15" & pneuri 165/60
R15 (design 8 spițe duble)
Jante aliaj 15" cu aspect
forjat & pneuri 165/60 R15
(design 8 spițe)
Jante aliaj 15” negre &
pneuri 165/60 R15 (design
10 spițe)
Jante aliaj 15" cu aspect
forjat & pneuri 165/60 R15
(design 10 spițe)
Jante aliaj 15" cu aspect
forjat & pneuri 165/60 R15
(design 10 spițe duble)
Lumini de zi cu LED
Stopuri LED

X-start

X

X-voice

















X-connect

X-sport

X-cite

X-style

X-clusiv










































Proiectoare de ceață





Design exterior Bi-Tone






Design exterior cu pachet de
sticker-e Magenta 9AC








Geamuri fumurii spate
Plafon retractabil electric tip Canvas in culoare visiniuprună
Kit reparatie pana - tyre
repair kit
Roata de rezerva de uz
temporar

























NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil în
ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de
carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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INTERIOR
Aer condiționat cu reglare
manuală și filtru de polen
Radio
USB, aux-in și antenă
2 difuzoare

X-start

X

X-voice

X-connect

X-sport

X-cite

X-style

X-clusiv


























































Bluetooth, 4 difuzoare



Turometru
Volan reglabil în înălțime
Banchetă spate rabatabilă
monobloc
2 tetiere pentru locurile
spate











































































































































Geamuri electrice față
Covorașe textile originale
Toyota
Comenzi audio+telefon pe
volan
Volan și schimbător de
viteze îmbrăcate în piele
Limitator automat de viteză
(ASL) - Indisponibil pentru
transmisie MultiMode
Banchetă spate rabatabilă
fracționat 50:50
Scaun șofer reglabil în
înălțime
Toyota x-touch (sistem
inteligent de acces și control
al funcțiilor on-board, cu
ecran tactil de 7", color)
Cameră video marșarier
Integrare Smartphone
powered by Pioneer,
compatibil cu Apple
CarPlay™ şi Android Auto™
Ornamente fante ventilație
in culoare Orange Mandarin
Ornamente fante ventilație
şi schimbător viteze in
culoare Magenta 9AC






NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil în
ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de
carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ &
SECURITATE
Airbag-uri frontale șofer și
pasager
Airbag-uri laterale șofer și
pasager
Airbag-uri cortină
ABS + EBD + BA
VSC - sistem de control al
stabilității
HAC - sistem de asistență la
pornirea din rampă
Sistem de avertizare asupra
presiunii din pneuri (TPWS)
Direcție asistată electric
Sistem ISOFix
Inchidere centralizată cu
telecomandă
Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță PreImpact
- Sistem de avertizare la
părăsirea benzii de rulare

X-start

X

X-voice

X-connect

X-sport

X-cite

X-style

X-clusiv

















































































































































CULORI ȘI TAPIȚERII
Culoare exterioară

Cod

Preț
fără
TVA

Preț
cu
TVA

x-start
X
X- voice

X-connect
X-sport

Alb (White Flash)
Roșu (Red Pop)
Argintiu* (Silver Sparkle)
Gri* (Electro Grey)
Negru* (Bold Black)
Bleumarin* (Blue ME)
Orange (Orange Mandarine)
Albastru* (Cyan Splash)

068
3P0
1E7
1E0
211
8Y5
4Y2
8W9

0€
92 €
247 €
247€
247€
247€
247€
247 €

0€
110 €
294 €
294 €
294 €
294 €
294 €
294 €














X-cite**

X-style

X-clusiv**


***
***





* Culoare metalizată **Doar in versiune Bi-tone: Orange Mandarin 4Y2 cu Negru 211 (x-cite)/ Negru 211 cu Argintiu 1E7 / Argintiu 1E7 sau
Bleumarin 8Y5 cu Negru 211 (x-clusiv)
***Cu ornamente argintii (x-clusiv: spoiler fata, faruri, bara spate) sau magenta (x-style: spoiler fata, carcasa oglinzi).

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil în
ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de
carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Interior - Tapițerie

Cod

Negru & gri
Gri inchis cu laterale gri deschis, 2 nuante
Parțial piele
Negru cu cusaturi si laterale orange
Negru cu cusaturi magenta

FA20
FC20
FD20
FE21
FE20

x-start
X
X- voice

X-connect
X-sport

X-cite

X-style

X-clusiv







NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil în
ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de
carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

