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JEZDĚTE 
S NADHLEDEM
KAŽDÝ PODLE 
SVÉHO VKUSU A Y G O X



JEZDĚTE S NADHLEDEM
Velké věci přicházejí v kompaktní podobě. Aygo X 

je suverénním kompaktním vozem s výraznou osobností. 
Popírá zavedené normy, nabízí jistotu crossoveru 

při zachování typických vlastností městského vozu. 
Zvýšená karoserie, velká litá kola a vyšší poloha sedadel 
umožňuje srovnat ve městě pohled s ostatními účastníky 
silničního provozu. Nenásledujte trendy – vytvářejte je. 
Podívejte se městu zpříma do očí, nalaďte se na jednu 
vlnu s vozovkou a poznejte ulice ze svěží perspektivy 

za volantem nového Ayga X.
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NEJATRAKTIVNĚJŠÍ 
CROSSOVER VE MĚSTĚ

Smělý a nezaměnitelný design Toyoty Aygo X si získá 
pozornost celého města. Rafinovaná, výrazná 

a nesporně trendy karoserie ve dvoubarevném laku 
vzbuzuje pozornost svojí originalitou a současně 

poukazuje na hravý charakter. Výrazná 18" litá 
kola a velkorysé podběhy kol propůjčují Aygu X 
charakteristický široký postoj, z nějž přímo čiší 

sebejistota. Designové LED světlomety vám za všech 
situací spolehlivě posvítí na cestu 

(18" litá kola jsou k dispozici od verze Executive).
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MRŠTNÉ A AGILNÍ
Inovace umožňující vzít město útokem. Agilní a skvěle 

ovladatelné Aygo X je tím pravým vozem k pohybu 
v moderním městě i za jeho hranicemi. Zvýšená poloha 
sedadel evokuje pocit sebejistoty srovnatelné s jízdou 

za volantem SUV. Aygo X měří na délku pouhých 
3,7 metru a chlubí se poloměrem otáčení na vrcholu 

třídy: přesně tak vypadá kompaktní a živý vůz pro 
snadné parkování i na těch nejrušnějších ulicích 

v centru. Automatická převodovka nenuceně reaguje 
na váš styl jízdy ve městě, kterou se snaží zpříjemnit 

a zjednodušit svým hladkým řazením.

JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
Zaparkujte bez obav v jakékoli situaci díky zadní kameře 

a parkovacím senzorům.
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JÍZDA S NEBEM NAD 
HLAVOU

Nebe nad hlavou je synonymem naprosté svobody. 
Toyota Aygo X s paketem Air s černou plátěnou 

stahovací střechou umožňuje propojit všechny vaše 
smysly s okolním světem. Nechte dopadnout hřejivé 
sluneční paprsky na svoji tvář, zakuste vítr ve vlasech 

a užijte si výhled na rušný městský život se všemi 
jeho zvuky. Pusťte světlo dovnitř a užijte si stylové 

cestování ulicemi města.
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ČERVENÁ CHILLI
SMĚLÁ A VÝRAZNÁ

Troufalé chilli koření volíme v situacích, kdy cítíme 
odvahu. Aygo X v nesmlouvaném červeném laku, 

inspirovaném nezvykle sytým odstínem toho 
nejpálivějšího koření, má odvahu jít proti proudu. 
Probouzí ve vás chuť k životu a nabádá k radosti 

za volantem na vašich cestách.

JAKÉ KOŘENÍ MÁTE 
NEJRADĚJI?

Koření je výrazem dobrodružného ducha. 
Každá z nabízených variant disponuje jedinečnými 

kvalitami s potenciálem rozproudit krev v těle – 
od řízných pálivých papriček až po rafinované 

a komplexní tóny zázvoru. Toyota Aygo X, 
nabízená ve čtyřech odstínech inspirovaných těmi 

nejznámějšími kořeními světa, přináší bezpočet 
možností na každé vaší cestě.

1312



MODRÁ JUNIPER
TRENDY A KREATIVNÍ

Výrazný, čistý a překypující energií: jalovcová modrá 
odráží soustředění ostré jako břitva. Aygo X v trendy 

modrém odstínu Juniper razí volnomyšlenkářskou cestu 
a povzbuzuje kreativitu i optimistického ducha.
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BÉŽOVÁ GINGER
VŘELÁ A VÝRAZNÁ

Jemný a delikátní, ale přesto nezaměnitelný 
tón zázvoru. Jedinečný zázvor, typický svojí 

komplexností, má jedinečnou schopnost zahřát 
ducha a probudit smysly. Aygo X v luxusním 
béžovém provedení ginger probouzí pocity 
odhodlání a dodává sebejistotu k cestování.
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ZELENÁ CARDAMON
RAFINOVANÁ A ELEGANTNÍ

Jedinečné aroma kardamomu, 
jednoho z nejvybranějších koření v kuchyni, 

nikdy nezklame v tom, jaký požitek dokáže našim 
smyslům připravit. Právě tyto kvality odráží Aygo X 
v zeleném odstínu cardamon, vyvolávajícím pocity 

sofistikovanosti a originality. Objevte novou radost ze 
života s Toyotou Aygo X v odstínu zelená cardamon.
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MODROŠEDÁ
DRAVOST A STYL

Aygo X v modrošedém odstínu s černou střechou 
je výsledkem výjimečné spolupráce Toyoty 

a UNDERCOVER by Jun Takahashi.
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POZVĚTE MĚSTO DOVNITŘ
Aygo X bylo navrženo s mistrným citem a pochopením pro snadnou 
komunikaci řidiče se zbytkem posádky. Klíčové prvky interiéru jsou 
sladěny s kořeněnými odstíny karoserie, a propůjčují tak kokpitu 
osobitý vzhled, zahrnující i přístrojovou desku a středový panel. 

Při bližším zkoumání sedadel objevíme prošívaný symbol „X“, 
decentně začleněný do tkaniny. Prostorná, pohodlná a promyšlená 

kabina nabízí dost místa pro celý den strávený ve městě. 
Kompaktní crossover díky své větší šířce skýtá velkorysý prostor 
pro cestující vpředu při zachování skvělého výhledu na vozovku.
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NA JEDNÉ VLNĚ S VÁMI 
I VAŠÍM MĚSTEM

Aygo X není jen městským vozem – je prodlouženou 
rukou vašeho životního stylu. Multimediální systém 

Toyota Smart Connect hladce synchronizuje váš telefon 
s vozidlem a přidá i bezdrátové nabíjení pro dostatek 

energie na cestách. Na velké dotykové obrazovce s HD 
rozlišením a 9" úhlopříčkou se zobrazuje vše potřebné 

– vyhněte se všem kolonám s cloudovou navigací 
a dopravními informacemi v reálném čase. Časté zastávky 

maximálně usnadňuje podpora chytrého parkování. 
Pomocí aplikace MyT ovládáte na dálku kabinu 

včetně plánovaného klimatizování interiéru. 
Aygo X je jako váš chytrý telefon na kolech.

SOUNDTRACK PRO VAŠE CESTOVÁNÍ
Užijte si svou oblíbenou hudbu na každé 

cestě díky systému Bluetooth® pro bezdrátové 
spojení s telefonem a 4 reproduktory 

(k dispozici od verze Comfort).
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OBJEM, KTERÝ PŘEKVAPÍ
Kompaktní zvenčí, ale prostorné uvnitř: Aygo X je plné 
překvapení. Osvětlený zavazadlový prostor o objemu 

až 231 litrů pro váš pestrý životní styl se řadí k nejlepším 
v této třídě. Těšit se můžete na promyšlenou konstrukci 
pro snadné nakládání a objem dost velký pro středně 

velký kufr i příruční zavazadlo. Vaše Aygo X bude 
tak mít dostatek místa, ať už si brázdíte cestu městem, 

nebo mimo něj.
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PŘEDKOLIZNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM S FUNKCÍ 
ROZPOZNÁVÁNÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ (PCS)

Pokud systém PCS vyhodnotí potenciální riziko nehody, 
řidič je upozorněn (akusticky i opticky) a současně 

se aktivuje brzdový asistent. V případě, že řidič nezačne 
včas brzdit sám, automaticky se aktivují brzdy s cílem 

snížit pravděpodobnost a závažnost případné nehody. 
Podporováno je též včasné rozpoznávání chodců 

(ve dne i v noci) a cyklistů (pouze za denního světla). 
Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách 
a nouzový asistent řízení (ESA), poskytují řidiči 

za denního světla více bezpečí při odbočování a stabilitu 
při úhybných manévrech. 

ASISTENT PRO UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU (LTA)
Navržen pro bezpečnější jízdu na rychlostních 

komunikacích. Udržuje vozidlo uprostřed pruhu, 
a pokud se začne vychylovat, asistent řízení jemně 

zkoriguje váš směr.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)
Udržuje minimální přednastavenou vzdálenost 

od vozidla jedoucího vpředu. Pokud je odstup menší 
než přednastavená hodnota, systém zpomalí váš vůz 
a případně použije brzdy a aktivuje brzdová světla. 

Je‑li Aygo X vybaveno systémem rozpoznávání 
dopravních značek (RSA), rovněž rozpoznává rychlostní 
omezení na trase a doporučuje nezbytná přenastavení.

JISTOTA V KAŽDÉ ZATÁČCE
Plné soustředění a bezpečná jízda ve městě. Aygo X 

je vybaveno celou řadou pokročilých bezpečnostních 
prvků pro sebejisté cestování za všech podmínek. 

T‑Mate kombinuje systémy Toyota Safety Sense s dalšími 
aktivními technologiemi na podporu řízení a parkování 

s cílem zajistit maximální míru kontroly. Na dálnici, 
ve městě, při parkování – s Toyotou Aygo X jste vždy 

v bezpečných rukou.
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ACTIVE
Získejte si pozornost s Toyotou Aygo X, která nabízí řadu funkcí již v základní výbavě.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
 — 17" ocelová kola s celoplošnými kryty s pneumatikami 175/65 R17

 — Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
 — Dálkové ovládaní centrálního zamykáni

 — Elektricky ovládaná přední okna
 — Elektricky nastavitelná a vyhřívaná boční zrcátka

 — Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
 — Multimediální systém Toyota Touch® 2 s barevnou dotykovou obrazovkou (7")

 — Látkové čalounění černé s šedými bočnicemi
 — Manuální klimatizace

STUPEŇ 
VÝBAVY
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COMFORT
Dokonalá kombinace do města – výrazný styl exteriéru ruku v ruce s konektivitou multimédií pro moderní životní styl.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVÍC K VÝBAVĚ ACTIVE)

 — Zadní parkovací kamera
 — Volant potažený kůží
 — Kožená řadicí páka

 — 4 reproduktory
 — Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

 — Pokročilejší odhlučnění
 — Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie

 — Boční zrcátka lakovaná černá

STUPEŇ 
VÝBAVY
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STYLE
Nejnovější technologie a jedinečný dvoubarevný lak karoserie: tentokrát vás skutečně nikdo nepřehlédne.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVÍC K VÝBAVĚ COMFORT)

 — 17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/65 R17
 — Multimediální systém Toyota Touch® 2 s barevnou dotykovou obrazovkou (8")

 — Mlhová světla žárovky
 — Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)

 — Prošívání řadicí páky Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie
 — Látkové čalounění černé s bočnicemi v barvě Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie

 — Černé čalounění stropu

STUPEŇ 
VÝBAVY
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EXECUTIVE
Staňte se předmětem závisti díky rafinovanému designu a bezpočtu luxusních a pokrokových funkcí.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVÍC K VÝBAVĚ STYLE)

 — 18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/60 R18
 — LED přední světlomety

 — Multimediální systém Toyota Smart Connect® s barevnou HD dotykovou obrazovkou (9")
 — Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

 — Automatická klimatizace
 — Látkové čalounění černé s prošíváním Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie a černými koženými bočnicemi

 — Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
 — Ambientní osvětlení interiéru

STUPEŇ 
VÝBAVY

36 37



SELECTION 
Probuďte svůj smysl pro zábavu s výraznými akcenty podle laku karoserie – červená chilli, béžová ginger, modrá juniper nebo zelená cardamon.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVÍC K VÝBAVĚ EXECUTIVE)

 — Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
 — Přední a zadní barevné panely na náraznících béžové nebo červené dle laku karoserie

 — Boční dekory lišt dle laku karoserie béžové nebo červené
 — 18" kola z lehkých slitin s béžovými nebo červenými dekory dle laku karoserie, pneumatiky 175/60 R18

 — Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci MyT na 4 roky s automatickou převodovkou S‑CVT

STUPEŇ 
VÝBAVY

2VL Modrá – juniper s černou střechou
Metalický lak

2VK Zelená – cardamon s černou střechou
Metalický lak

2VJ Béžová – ginger s černou střechou
Metalický lak

2VH Červená – chilli s černou střechou
Metalický lak
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UNDERCOVER 
Jedinečná spolupráce Toyoty a japonského návrháře Juna Takahashiho – ikony japonské streetwear módy a majitele značky UNDERCOVER.

VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY 
(NAVÍC K VERZI EXECUTIVE)

 — 18" kola z lehkých slitin s korálovými detaily, pneumatiky 175/60 R18
 — Látkové čalounění bordó s černými perforovanými koženými bočnicemi a logem UNDERCOVER

 — Boční dekor lišt korálový
 — Přední a zadní barevné panely na náraznících korálové

 — Barva karoserie 2ZY Modrošedá s černou střechou
 — Bezklíčové odemykání a startovaní Smart Entry & Start

STUPEŇ 
VÝBAVY
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SEBEJISTÉ BARVY
Nabídka 10 různých odstínů karoserie pro Aygo X je sladěna s vaším vkusem.

040 Bílá – čistá
základní lak 
Active, Comfort

1L0 Stříbrná – třpytivá
metalický lak 
Active, Comfort

209 Černá – noční obloha
metalický lak  
Active, Comfort

2VH Červená – chilli s černou střechou
metalický lak 
Style, Executive, Selection

2VJ Béžová – ginger s černou střechou
metalický lak  
Style, Executive, Selection

2VK Zelená – cardamon s černou střechou
metalický lak 
Style, Executive, Selection

2VL Modrá – juniper s černou střechou
metalický lak 
Style, Executive, Selection

8Y8 Modrá – juniper
metalický lak 
Active, Comfort

2NR Bílá – čistá s černou střechou
základní a metalický lak 
Style

2ZY Modrošedá s černou střechou
metalický lak 
UNDERCOVER
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OCHRANA VOZIDLA
Aygo X je nápadným městským vozem, a tak si bezpochyby přejete, aby zůstalo krásné co nejdéle. Paket Protection 

pomáhá zabránit poškození při nehodách v nízké rychlosti a chrání vůz před škrábanci při parkování.

VYLEPŠETE SI INTERIÉR VOZIDLA
Vylepšete si stylově interiér vozu prostřednictvím elegantních barevných dekorů. Textilní rohože s červeným lemováním jsou luxusní třešničkou na dortu. 

Bezpečnostní úchyty drží koberec u řidiče pevně na svém místě. Lemování v energickém červeném odstínu dokáže rozproudit krev v žilách.

OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Spolehlivá ochrana zabraňuje vzniku drobných škrábanců laku kolem zadního nárazníku 
při nakládání a vykládání zavazadel. Je vyrobena z odolné průhledné samolepicí fólie, 

tvarované pro přesnou montáž.

LAPAČE NEČISTOT
Zachovejte svěží vzhled svého Ayga X pomocí lapačů nečistot 

montovaných do podběhů předních i zadních kol.

OCHRANNÉ BOČNÍ LIŠTY
Boční lišty jsou další ochrannou vrstvou vašeho Ayga X s cílem 

zabránit poškození bočních panelů karoserie.

ROHOŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tato protiskluzová rohož zavazadlového prostoru přesně pasuje do vašeho Ayga X. 

Prostor pro zavazadla ochrání před nečistotami, rozlitou tekutinou nebo zabahněnými tlapkami.

Textilní rohože s červeným lemováním
Lemování kolem výdechů ventilace – červená chilli

Lemování na přístrojové desce – červená chilli
Lemování kolem voliče převodovky – červená chilli

Lemování kolem výdechů ventilace – červená chilli
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TECHNICKÉ ÚDAJE

EKOLOGICKÉ PARAMETRY
  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man převodovka

  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) aut. převodovka S‑CVT

Spotřeba paliva (dle příslušné legislativy)

Kombinovaná (l/100 km) 4,8–5,0 4,8–5,0

Doporučené oktanové číslo Nejm. 95 oktanů Nejm. 95 oktanů

Objem palivové nádrže (litry) 35 35

Emise CO2 (dle příslušné legislativy)

Kombinované (g/km) 108–114 108–114

Výfukové emise (v souladu se směrnicí EC 715/2007 v novele směrnice EC 2018/1832AP)

Norma Euro EURO 6 AP EURO 6 AP

Oxid uhelnatý, CO (mg/km) 245,6 336,7

Uhlovodíky, THC (mg/km) 22,0 29,7

Uhlovodíky, NMHC (mg/km) 19,3 26,6

Oxidy dusíku, NOx (mg/km) 16,7 9,8

Vnější hladina hluku (dB(A)) 67,0 69,0

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se měří v řízeném prostředí za použití vzorového sériově vyráběného vozidla v souladu s požadavky nové metodiky měření WLTP dle nařízení komise (EU) 
2017/1151 a příslušných novelizací. Pro konkrétní konfigurace vozidla se může spotřeba paliva a emise CO2 vypočítávat na základě objednané volitelné výbavy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 
vašeho vozidla se mohou od naměřených nebo vypočtených hodnot lišit, neboť na spotřebu paliva a emise CO2 má vliv styl jízdy a další hlediska (jako např. stav vozovky, hustota dopravy, 
stav vozidla, nahuštění pneumatik, zatížení, počet cestujících apod.). Další informace k nové metodice měření WLTP najdete na stránkách: 
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/feel/environment/worldwide‑harmonized‑light

MOTOR
  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man převodovka

  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) aut. převodovka S‑CVT

Kódové označení motoru 1KR‑FE 1KR‑FE

Počet válců Řadový tříválec Řadový tříválec

Ventilové ústrojí DOHC 12v, přímé vstřikování 
(technologie časování VVT)

DOHC 12v, přímé vstřikování 
(technologie časování VVT)

Palivová soustava Vícebodové vstřikování do sacího kanálu Vícebodové vstřikování do sacího kanálu

Zdvihový objem (cm3) 998 998

Vrtání × zdvih (mm × mm) 71,0 × 84,0 71,0 × 84,0

Kompresní poměr 11,8:1 11,8:1

Maximální výkon (k) 72 72

Maximální výkon (kW/ot. min-1) 53 (72)/6 000 53 (72)/6 000

Maximální točivý moment (Nm/ot. min-1) 93/4 400 93/4 400

JÍZDNÍ VÝKONY

Maximální rychlost (km/h) 158 151

0–100 km/h (s) 14,8 14,9

Součinitel aerodynamického odporu 0,32 0,32
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ZAVĚŠENÍ KOL
  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man převodovka

  Benzín  
1.0 VVT‑i (72 k) aut. převodovka S‑CVT

Vpředu Vzpěry McPherson Vzpěry McPherson

Vzadu Torzní příčka Torzní příčka

BRZDY

Vpředu Odvětrávané kotouče, 1pístkové Odvětrávané kotouče, 1pístkové

Vzadu Bubnové Bubnové

HMOTNOSTI A TAŽNÁ KAPACITA

Celková hmotnost vozidla (kg) 1360 1360

Pohotovostní hmotnost (kg) 940–995 965–1015

Tažná kapacita, brzděný přívěs (kg) 0 0

Tažná kapacita, nebrzděný přívěs (kg) 0 0

VNĚJŠÍ ROZMĚRY 5 dveří (4 místa)

Délka karoserie (mm) 3700

Šířka karoserie (mm) 1740

Výška karoserie (mm) 1510

Rozchod kol vpředu (mm) 1540

Rozchod kol vzadu (mm) 1520

Převis vpředu (mm) 730

Převis vzadu (mm) 540

Rozvor (mm) 2430

VNITŘNÍ ROZMĚRY 5 dveří (4 místa)

Šířka interiéru (mm) 1420

Výška interiéru (mm) 1205

ŘÍZENÍ

Poloměr otáčení – stopový (m) 4,7

TERÉNNÍ SCHOPNOSTI

Min. provozní světlá výška (mm) 146

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 5 dveří (4 místa)

Objem zavazadlového prostoru (sklopená zadní sedadla; po střechu) (litry) 829

Délka zavazadlového prostoru (4 místa k sezení) (mm) 512

Celková šířka zavazadelníku (mm) 1190

Celková výška zavazadelníku (mm) 1009

Délka zavazadlového prostoru (2 místa k sezení) (mm) 1182

Výška zavazadelníku (až po kryt) (mm) 708

Objem zavazadlového prostoru dle metodiky VDA, po kryt zavazadelníku, nesklopená zadní sedadla (v litrech) 231/189*

* s paketem JBL
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Toyota má snahu jít nad rámec nulových 
dopadů na životní prostředí a zanechat svět 
v lepším stavu než v minulosti. Za tímto účelem 
jsme si určili šest úkolů, které chceme splnit 
do roku 2050. Každý z nich přináší konkrétní 
problémy k vyřešení, nicméně jsme odhodláni 
dosáhnout pozitivního a trvale udržitelného 
dopadu na společnost i přírodu jako celek.

ÚKOL Č. 1
NULOVÉ EMISE CO2 
NOVÝCH VOZIDEL

Do roku 2050 chceme snížit emise CO2 
produkované našimi vozidly o 90 % (ve srovnání 
s úrovní roku 2010). Za tímto účelem budeme 
podporovat vývoj nových vozidel s nulovými 
uhlíkovými emisemi a uděláme vše pro 
to, abychom zvýšili zájem o tato vozidla 
ze strany veřejnosti.

ÚKOL Č. 3
NULOVÉ EMISE CO2 
VÝROBNÍHO ZÁVODU

S cílem snižovat uhlíkové emise v našich 
výrobních závodech se zaměřujeme 
na zdokonalování námi používaných 
technologií a přechod na alternativní zdroje 
energie. Jsme odhodláni zvyšovat energetickou 
efektivitu našich závodů a používat obnovitelné 
zdroje energie, jako je např. slunce nebo vítr, 
stejně tak jako energie s nízkou uhlíkovou 
stopou, např. z vodíku.

ÚKOL Č. 5
ROZVOJ SPOLEČNOSTI A SYSTÉMŮ 
ZALOŽENÝCH NA RECYKLACI

Na úkolu recyklace materiálů pracujeme již 
40 let s tím výsledkem, že 95 % materiálů 
z každé Toyoty Aygo X lze nyní recyklovat 
a opakovaně využívat. Kromě toho nabízíme 
nové a pokrokové způsoby likvidace vozidel 
poté, co dojedou na konec své životní pouti.

ÚKOL Č. 2
NULOVÉ EMISE CO2 ZA CELÝ ŽIVOTNÍ 
CYKLUS VOZIDLA

Usilujeme o vznik řešení šetrnějších 
k životnímu prostředí – a poté je analyzujeme 
a vylepšujeme tak, abychom zajistili nejnižší 
možné dopady na životní prostředí v rámci 
celého životního cyklu vozidla*.

ÚKOL Č. 4
MINIMALIZACE A OPTIMALIZACE 
SPOTŘEBY VODY

S ohledem na snižování spotřeby vody 
jsme v našich výrobních závodech začali 
zachytávat dešťovou vodu. Rovněž jsme 
vyvinuli technologie čištění, abychom námi 
používanou vodu dokázali buďto znovu 
využít, nebo ji bezpečně vrátit do místního 
vodohospodářského systému.

ÚKOL Č. 6
ROZVOJ BUDOUCÍ SPOLEČNOSTI 
V HARMONII S PŘÍRODOU

S cílem zachovat či zlepšovat naši koexistenci 
se světem přírody pořádáme programy 
zalesňování a vysazování stromů, programy 
ozelenění měst a další ekologické aktivity, 
ať již v rámci našich vlastních provozů či jinde 
ve světě. Naším cílem je rozvoj společnosti, 
kterou charakterizuje harmonické soužití lidí 
s přírodou.Další informace o programu 

„Toyota Environmental Challenge“ naleznete na: 
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/
feel/environmental‑sustainability 
nebo se obraťte na místního prodejce vozů Toyota.

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná u našich osobních vozidel, byla posouzena a schválena ústavem 
TÜV Rheinland a obdržela certifikaci v souladu se standardy ISO14040/14044.ards.
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ŽIVOT S TOYOTOU 
ZCELA BEZ OBAV

KVALITNÍ SERVIS
Servisní prohlídku vaší Toyoty je nutné 
absolvovat nejméně jednou za 2 roky / každých 
30 tisíc km (podle toho, co nastane dříve). 
Malá prohlídka vozu je předepsána každý rok 
nebo po ujetí 15 tis. km.

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Všechny vozy Toyota jsou navrženy a vyrobeny 
tak, aby náklady na údržbu byly co nejnižší.

ORIGINÁLNÍ DÍLY
Váš vůz používá výhradně originální 
a schválené komponenty, které jsou zárukou 
pověstné kvality Toyota.

KOMPLEXNÍ ZÁRUKA
Na každý nový vůz Toyota se vztahuje tříletá 
záruka s omezením na 100 tis. km*, pokrývající 
veškeré vady z výroby**.

Další informace pro váš život bez obav naleznete na: www.toyota.cz/service‑and‑accessories/service‑and‑maintenance/

* O podrobnostech záručních podmínek se informujte u svého prodejce. ** Součástí záruky je i doprava do nejbližšího autorizovaného servisního místa Toyota. Tříletá záruka na lak bez 
omezení počtu kilometrů pokrývá vady laku a povrchovou korozi v důsledku výrobních vad. Na každou novou Toyotu poskytujeme 12letou záruku na ochranu proti prorezivění karoserie 
(nevztahuje se na užitková vozidla) v důsledku výrobních vad (materiály a zpracování).

ZESÍLENÉ ZABEZPEČENÍ
Komplexní systém zabezpečení Toyota uspěl 
v pětiminutovém testu odolnosti proti odcizení 
v přísných zkouškách pojišťovacích ústavů.

TOYOTA EUROCARE
Vychutnejte si cestování bez obav díky 
bezplatné asistenční službě Toyota Eurocare 
ve 40 evropských zemích, poskytované 
po dobu 3 let.

ORIGINÁLNÍ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Prvky příslušenství Toyota navrhujeme 
a vyrábíme stejně pečlivě, kvalitně a pozorně 
jako samotná vozidla Toyota. Na veškeré prvky 
příslušenství zakoupené společně s vozidlem 
se vztahuje tříletá záruka*.

54 55

http://www.toyota.cz/service-and-accessories/service-and-maintenance/


TOYOTA AYGO X
JEZDĚTE S NADHLEDEM

www.toyota.cz

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době jeho publikování podle našeho nejlepšího vědomí správné. Jednotlivé specifikace a prvky výbavy uvedené v tomto dokumentu závisí na místních 
podmínkách a požadavcích, a mohou se proto v závislosti na modelech prodávaných ve vašem regionu lišit. Podrobnosti týkající se specifikací a prvků výbavy ve vašem regionu vám sdělí místní prodejce. 
Barva karoserie vozidla se může od fotografií vytištěných v této publikaci mírně lišit. Čitelnost QR kódů vyobrazených v tomto prospektu může záviset na používané čtečce. Toyota nenese žádnou odpovědnost 
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