AYGO v.7 2021

LISTĂ DE PREȚURI v.7 2021

AYGO

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

AYGO v.7 2021

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Pret fara
TVA

Pret cu
TVA

1.0l
1.0l
1.0l

72 CP
72 CP
72 CP

AYGO 1.0P MT 5dr X-voice
AYGO 1.0P MT X-connect
AYGO 1.0P MMT X-connect

3000000776*
3000000777*
3000000784*

9,119 €
9,743 €
10,648 €

10,851 €
11,594 €
12,671 €

Preturi valabile in perioada 01 iulie-31 iulie 2021
* in limita stocului disponibil

CULORI EXTERIOARE
Culoare exterioara

Cod

X-Voice

XConnect

Pret fara TVA

Pret cu TVA

Alb (White Flash)
Rosu (Red Pop)
Gri (Electro Grey)*
Argintiu (Silver Sparkle)*
Negru (Bold Black) *

068
3P0
1E0
1E7
211

O
O
O
O
-

O
O
O
O
O

0€
129 €
324 €
324 €
324 €

0€
154 €
385 €
385 €
385 €

*Culoare metalizata

TAPITERII
Echipare

Interior

x - voice
x-connect
x-connect MMT

(FA+20) - Stofa neagra si gri
(FB+20) - Stofa gri inchis si gri deschis
(FB+20) - Stofa gri inchis si gri deschis

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DATE TEHNICE
Transmisie/Versiune
Putere / Capacitate (CC)
Cod motor
Numarul cilindrilor / Mecanism supape
Alezaj & cursa (mm x mm)/ Rata
Putere maxima (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteza max. (km/h)/Acceleratie 0-100
km/h(sec)
Capacitate rezervor
Clasa emisii
Consum mixt WLTP(L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP(g/km)
Monoxid de carbon CO (g/km)
Hidrocarburi, THC (mg/km)
Oxid de azot, NOx (mg/km)
Hidrocarburi non-methan NMHC (mg/km)
Nivel sonor în stationare / în mers (dB(A))
Coeficient Aerodinamic
Unitati pentru vitezometru
Suspensie tren anterior / posterior
Frane tren anterior & posterior
Dimensiuni exterioare L x l x h (mm)
Dimensiuni interioare L x l x h (mm)
Distanta de cuplu
Ampatament
Consola fata / spate (mm)
Capacitate portbagaj pana la plafon (l)
Volum portbagaj
Numar locuri
Masa totala maxim autorizata (kg)

Manual

Multi-Mode

72 (998)
1KR-FE
3 cilindri in linie / 12-valve DOHC, chain drive with VVT-i
71 & 84 / 11.8:1
53 (72) / 4400
93 / 6000
160 / 13.8

160 / 15.2
35 litri

EURO 6 AM
5
113-114
155.3
26.3
22.2
23.9
76 / 69

EURO 6 AM
5.2
118-119
245.9
25.7
18.4
22.6
76 / 71

0.28
METRIC
MacPherson Strut / Bara de torsiune
Disc ventilat / Tambur
3465 x 1615 x 1460
2200 x 1300 x 1205
806
2340
685 / 440
198
168
4
1240

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DOTARI X-VOICE
EXTERIOR
Actionarea usii portbagajului prin apasarea butonului
Blocarea portierelor de la distanta
Memento oprire faruri
Oglinzi laterale reglabile manual
Antena scurta
Bara spate neagra
Faruri cu ghidaj luminos fata cu LED
Insertie neagra pe zona placutei de inmatriculare
Oglinzi laterale negre
Manere portiere vopsite negru
Jante otel 14" cu capace (9 spite)
Roti 165/65R14 79T 14X4 1/2J ET35
Roata de rezerva de uz temporar

INTERIOR
Geamuri electrice fata
Sistem de inchidere centralizata
Aerisire - Filtru de aer
Sistem de aer conditionat cu reglare manuala
Servodirectie electronica (EPS)
Dezaburire luneta
Afisaj de informatii (negru pe portocaliu)
Vitezometru analogic
Comanda pentru telefon pe volan
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Plafoniera frontala
Sistem de pornire cu cheie
Oglinda retrovizoare zi/noapte cu reglare manuala
Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata
Oglinda pe parasolarul soferului
Priza de 12V pentru locurile din fata
Bancheta spate randul 2 inclinabile in fata in bloc
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor
Capitonaj plafon gri deschis
Bordura Bold Black pe covorase
Contur cromat pe vitezometrul analogic
Volan din uretan cu 3 spite
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Sistem Bluetooth® Handsfree
Conector aux-in
Conector USB

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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
Sistem multi-media cu 4 difuzoare
Radio
Buzunare la portierele din fata
Buzunare la portierele din spate
Polita rigida pentru acoperire portbagaj
Suporturi pentru pahare fata
Suport pentru pahare spate

SIGURANTA
Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata
Airbag-uri cu Sistem de protectie suplimentar (SRS) - 6 airbag-uri
Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)
Centuri de siguranta - dispozitive de pretensionare si limitatoare de forta
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la locurile din spate
Faruri halogen cu proiector
Lumini de zi (LED)
Avertizare la franarea de urgenta (EBS)
Lumini LED pentru frane spate
Sistem de franare anti-blocare (ABS)
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Sistem de fixare ISOFIX
Sistem de alarma - imobilizator
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)
Tetiere spate (2)

DOTARI X-CONNECT (in plus fata de X-VOICE)
EXTERIOR
Jante otel 15" cu capace (8 spite duble)
Roti 165/60R15 77H 15X4 1/2J ET35
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incalzite
Oglinzi laterale in culoarea caroseriei
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Design stalp central negru

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Pagina 5

AYGO v.7 2021

INTERIOR
Tahometru analogic
Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marsarier
Ecran camera video marsarier pozitionat in ecranul sistemului audio
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Bancheta rabatabila fractionat 50:50 pentru al 2-lea rand din spate
Manere interioare portiere argintii
Contur cromat pe manerul schimbatorului de viteze
Insertie Piano black pe volan
Volan din piele cu 3 spite
Integrare smartphone de la Pioneer
Multimedia x-touch
Indicator de schimbare a treptei de viteza (GSI)**
Padele pentru schimbarea vitezelor**
** - doar pentru varianta MMT

SIGURANTA
Limitator de viteza reglabil (ASL)

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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GLOSAR TERMENI TOYOTA
PCS

Sistemul de siguranță
preimpact

Evitarea eventualele coliziuni prin avertizari
acustice si vizuale dar si prin pregatirea sau
activarea sistemului de franare.

LDA

Sistemul de avertizare la
parasirea benzii

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul
benzii de rulare, sistemul avertizeaza soferul
acustic si vizual.

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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FARA GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar totusi pentru a
asigura linistea clientilor nostri oferim garantie de 6 ani sau 200.000 km, in functie de
primul termen atins. Aceasta este compusa din garantia standard, 3 ani sau 100.000 km
si garantia extinsa, Toyota Extracare, 3 ani in limita totala a 200.000 km. Garantia
standard este o garantie completa de 3 ani sau la 100.000 km, in functie de primul
termen atins, fara limita de kilometri in primul an.În plus, garanția de 3 ani a vopselei,
fără limită de kilometri, protejează împotriva defectelor și ruginii superfi ciale apărute ca
urmare a unei probleme de producție. Fiecare vehicul nou Toyota beneficiaza de o
garantie de 12 ani, fara limita de kilometri (valabil doar pentru vehiculele de uz personal),
a protectiei anticorozive si a protectiei impotriva perforarii panourilor caroseriei, cauzate
de o problema de productie sau deficiente ale materialelor.

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE
cu urmatoarea valabilitate 12 luni de la data livrarii (inceputul perioadei de garantie).

Service Toyota de
calitate

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii reviziilor.
Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2 ani/30,000 km (indiferent care din
aceste doua conditii este indeplinita mai curând). O revizie intermediara este necesara
anual sau la fiecare 15.000 km.

Costuri reduse de
intretinere

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa reduca la minimum
nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de componente necesita intretinere.In
mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea asigurarii
competitivitatii preturilor si reducerii timpilor de mentenanta.

Siguranta aditionala
Toyota

Complexul sistem de siguranta Toyota rezista la rigurosul test de atac cu durata de 5
minute, standard in industria asigurarilor. Sistemul de alarma si imobilizatorul motorului
sunt aprobate de majoritatea companiilor europene de asigurare.

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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