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W WERSJI 3-DRZWIOWEJ I 5-DRZWIOWEJ
CENNIK 2018

OR A Z Z KLIMAT YZ AC JĄ I R ADIEM W STANDARDZIE

Z PAKIETEM PRZEGLĄDÓW  
SERWISOWYCH W STANDARDZIE2

EDYCJA SPECJALNA  

PRIME X-CITE  LUB  PRIME X-TREME

Odkryj nasze najnowsze ceny i promocje
NA DOBRY POCZĄTEK 

WERSJA X Z PAKIETEM COMFORT

36 900 PLN 399 10%1netto 
PLN/mc

wpłata

399 10%1netto 
PLN/mc

wpłata

W CENIE W LEASINGU SMARTPL AN

W LEASINGU SMARTPL AN

LUB
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

Poznaj wersje wyposażenia Toyoty AYGO

– Lakier metalizowany 9AC Magenta Charm
– System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem 

dotykowym (7")
– Kamera cofania
– Światła przeciwmgielne

– 15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15 
– Interfejs Android Auto
– Interfejs Apple CarPlay

 Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:  
Pakiet Cool & Safe, Pakiet Smart

PRIME x-cite 
Wybrane elementy wyposażenia standardowego  
(dodatkowe względem wersji x-play)

Cena brutto już od:

52 500 PLN
Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

399 PLN/mc netto1

– Lakier metalizowany 211 Bold Black
– System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem 

dotykowym (7")
– Kamera cofania
– Światła przeciwmgielne
– 15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15

– Tapicerka materiałowa z elementami skóry
– Interfejs Android Auto
– Interfejs Apple CarPlay
– Elementy stylistyczne w kolorze cyan

 Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:  
Pakiet Cool & Safe, Pakiet Smart

PRIME x-treme 
Wybrane elementy wyposażenia standardowego  
(dodatkowe względem wersji x-play)

Cena brutto już od:

52 500 PLN
Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

399 PLN/mc netto1

x-play 
Wybrane elementy wyposażenia standardowego  
(dodatkowe względem wersji x z Pakietem Comfort)

– Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
– 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15
– Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne 

 

– Centralny zamek sterowany zdalnie
– Kierownica obszyta skórą 

 Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:  
Pakiet Style, Pakiet Cool & Safe, Pakiet Smart, Pakiet Connect

Cena brutto już od:

42 900 PLN
Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

449 PLN/mc netto1

Wybrane elementy wyposażenia standardowego

– Światła do jazdy dziennej w technologii LED
– Tylne światła pozycyjne w technologii LED
– Światła główne w technologii projektorowej
– Klimatyzacja manualna
– System audio z wyświetlaczem

– 14" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/65 R14
– Tapicerka materiałowa

 Pakiet Comfort w standardzie 

x 
Cena brutto już od:

36 900 PLN
Rata Leasingu SMARTPLAN już od:

399 PLN/mc netto1
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POWODY 

Wersja PRIME x-cite
1,0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna
5-drzwiowa

Cena brutto:

52 500 PLN 
Rata Leasingu SMARTPLAN:

399 PLN/mc netto1

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać Toyotę AYGO

Edycja specjalna PRIME
Dzięki premierowej ofercie Leasingu 
SMARTPLAN możesz być jedną z pierwszych 
osób, które zasiądą za kierownicą nowej 
wersji Toyoty AYGO już za 399 PLN  
miesięcznie netto.

1

2 3

Bogate wyposażenie standardowe 
Edycja specjalna PRIME oferuje 
w standardzie wiele elementów 
wyposażenia, które zwiększą komfort 
i funkcjonalność AYGO. Szczegóły 
znajdziesz w dalszej części cennika. 

Znakomita łączność 
Za pomocą interfejsu Apple CarPlay  
lub Android Auto możesz wyświetlać obraz  
ze swojego smartfona na kolorowym 
7" ekranie dotykowym systemu 
multimedialnego Toyota x-touch.

Podana cena uwzględnia rabat i zawiera dopłatę za 
wyposażenie opcjonalne. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

PO PIERWSZE: 

OFERTA GWARANCYJNA
– 3 lata lub do 100 000 km przebiegu.
– 12 lat na perforację blach oraz 3 lata 

na wady powłoki lakierniczej.

PO DRUGIE: 

BEZPIECZEŃSTWO
– Większa pewność podczas jazdy 

dzięki rewolucyjnym systemom 
bezpieczeństwa aktywnego  
Toyota Safety Sense.

– Dostępność technologii Toyota Safety 
Sense jako opcja za niewielką dopłatą.

PO TRZECIE: 

NIEZAWODNOŚĆ
– Czołowe miejsca w niezależnych 

rankingach bezawaryjności  
na całym świecie.

– Wysoka wartość odsprzedaży  
na rynku wtórnym jako wynik 
potwierdzanej od lat niezawodności.

PO CZWARTE: 

STYLISTYKA
– Nowoczesny wygląd świateł do 

jazdy dziennej oraz tylnych świateł 
pozycyjnych w technologii LED.

– Nowy projekt przedniego 
x-grilla z wyraźnym efektem 3D 
podkreślającym dynamikę auta.

PO PIĄTE: 

DYNAMIKA JAZDY
– Wyższe osiągi przy wiodącej w klasie 

oszczędności paliwa za sprawą 
udoskonalonego silnika.

– Mały promień zawracania kół  
(tylko 4,7 m) ułatwia manewrowanie 
w miejskich warunkach jazdy.

Jeśli interesuje Cię powyższa 
propozycja, skontaktuj się  

ze sprzedawcą.  
 

Jeśli wolisz szukać dalej,  
wybierz inną wersję i dopasuj 

AYGO do swoich potrzeb.

N
AJL

EPSZY WYBÓ
R

K LIE N TA

Skonfiguruj własną wersję 
AYGO i odkryj pozostałe 

powody, które potwierdzą 
Twój wybór.

REKOMENDACJA 

Zwróć uwagę na polecaną konfigurację
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CENY 

Sprawdź ceny brutto (PLN)
Cennik obowiązuje od 7 maja 2018 r.

Wersja 3-drzwiowa x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme
1,0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna 36 900 42 900 – –

Wersja 5-drzwiowa x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme
1,0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna 37 900 43 900 52 500 52 500
1,0 VVT-i 72 KM x-shift benzyna – 47 500 56 100 56 100

Rok produkcji: 2018. Rok modelowy: 2018

FINANSOWANIE 

Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania
Dla Ciebie Dla Twojej firmy

Wybierasz wysokość wpłaty własnej, przez 
3–4 lata płacisz niskie raty miesięczne,  
a na koniec okresu umowy możesz wymienić 
samochód na nowy. Raty w Kredycie 
SMARTPLAN są średnio o 40% niższe od rat 
standardowego kredytu na auto. RRSO 11,48%.

Program finansowania dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw dostosowany do ich potrzeb. 
Zapewnia nawet 60% niższe miesięczne raty 
w porównaniu do rat leasingu standardowego. 
Umożliwia zwrot samochodu po zakończeniu 
umowy oraz wymianę na nowy nawet po 2 latach.

Skrzynie biegów: 5 M/T – 5-stopniowa manualna, x-shift – 5-stopniowa automatyczna.

KOLORY 

Wybierz kolor nadwozia

1E7 Silver Sparkle  
lakier metalizowany  
1 500 PLN

3P0 Mambo Red 
lakier podstawowy  
500 PLN

211 Bold Black 
lakier metalizowany  
1 500 PLN lub standard  
w wersji PRIME x-treme

9AC Magenta Charm 
lakier metalizowany  
standard w wersji PRIME x-cite

068 White Flash
lakier podstawowy  
bez dopłaty

1E0 Electro Grey 
lakier metalizowany  
1 500 PLN

8W9 Cyan Splash 
lakier metalizowany  
1 500 PLN
dostępny tylko dla wersji x-play

Jeśli chcesz 
indywidualnej 

kalkulacji dla siebie 
lub Twojej firmy, 

zapytaj sprzedawcę 
o szczegóły.
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PAKIETY 

OPCJE 

Dodaj opcjonalne pakiety wyposażenia 

Rozważ opcje dodatkowe

Pozostałe pakiety wyposażenia x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Pakiet Cool & Safe: klimatyzacja automatyczna, automatyczne 
światła z czujnikiem zmierzchu, układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu (LDA)

– 3 000 PLN4 3 000 PLN 3 000 PLN

Pakiet Smart: system bezkluczykowego dostępu do samochodu 
(Inteligentny kluczyk), uruchamianie silnika przyciskiem – 2 100 PLN5 2 100 PLN 2 100 PLN

Opcje dostępne dla wersji wyposażenia x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim6 – 2 100 PLN – –

Tylne czujniki parkowania – 1 700 PLN – –

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera 
i złącza diagnostycznego7 990 PLN 990 PLN 990 PLN 990 PLN

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system 
antykradzieżowy ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania 
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku 
kradzieży kluczyków samochodu8

880 PLN 880 PLN 880 PLN 880 PLN

–  Klimatyzacja manualna
–  2 głośniki
–  System audio z wyświetlaczem 
–  Port AUX-IN
–  Port USB

–  Kamera cofania
–  15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15
–  Światła przeciwmgielne
–  System multimedialny Toyota x-touch 

z kolorowym ekranem dotykowym (7")
–  Przyciemniane szyby tylne

–  Interfejs Android Auto 
–  Interfejs Apple CarPlay

PAKIET STYLE
4 900 PLN 990 PLN

PAKIET COMFORT
3 900 PLN 0 PLN

dostępny dla wersji: x-play3dostępny dla wersji: x-play

PAKIET CONNECT
1 000 PLN

dostępny dla wersji: x
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WYPOSAŻENIE 

Porównaj wersje wyposażenia
  Standard   Element wyposażenia dostępny w pakiecie   Opcja –  Niedostępne

Komfort i funkcjonalność x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)

System oświetlenia wnętrza

Komputer pokładowy

Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra–dół

Klimatyzacja manualna 

Klimatyzacja automatyczna –   

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem –

Elektrycznie regulowane szyby przednie –

Podgrzewane lusterka zewnętrzne –

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych –

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne –

Centralny zamek sterowany zdalnie –

Manetki zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej –

Tylne czujniki parkowania –

Kamera cofania – 

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) –   

Uruchamianie silnika przyciskiem –   

Oświetlenie x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Tylne światła pozycyjne w technologii LED

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

Światła główne w technologii projektorowej

Światła przeciwmgielne – 

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Tylny spojler

Lakierowane klamki zewnętrzne –

Lakierowane lusterka zewnętrzne – –

Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni –

Przyciemniane szyby tylne – 

Dach w kolorze fortepianowej czerni – – –

Lusterka zewnętrzne w kolorze cyan – – –

Elementy stylistyczne w kolorze cyan – – –

Koła i opony x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Zestaw naprawczy do opon

14" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/65 R14 – – –

15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15 – – –

15" felgi aluminiowe z oponami 165/60 R15 – 

Wygląd wnętrza x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Analogowy prędkościomierz

Obrotomierz –

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą –

Kierownica obszyta skórą –

Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni – –



7

Fotele x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Tapicerka materiałowa –

Tapicerka materiałowa z elementami skóry – – –

Tylna kanapa składana w całości – – –

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50 –

Regulacja wysokości fotela kierowcy –

Systemy multimedialne i nawigacji x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Monochromatyczny wyświetlacz na tablicy wskaźników

System audio z wyświetlaczem  – –

Port AUX-IN 

Port USB 

2 głośniki  – – –

4 głośniki –

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem –

System multimedialny Toyota x-touch z kolorowym ekranem dotykowym (7") – 

Interfejs Android Auto – 

Interfejs Apple CarPlay – 

Nawigacja satelitarna Toyota x-nav w języku polskim – 6 – –

Bezpieczeństwo i nowe technologie x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych  
siedzeniach (ISOFIX)

Kurtyny powietrzne

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego 
i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) – 9 9 9

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) –   

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) –   

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu –   

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe x x-play PRIME x-cite PRIME x-treme

Immobilizer

3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera 
i złącza diagnostycznego7

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system 
antykradzieżowy ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania 
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży 
kluczyków samochodu8



15" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR D4

Komplet 
3 160 PLN brutto10
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DANE TECHNICZNE 

Zobacz najważniejsze parametry

Średnie zużycie paliwa

1,0 VVT-i
72 KM
5 M/T
benzyna

1,0 VVT-i
72 KM
x-shift
benzyna

3- i 5-drzwiowy [litry/100 km] 4,1 4,2

Średnia emisja CO2

3- i 5-drzwiowy [g/km] 93 95

Norma emisji spalin Euro 6 AD Euro 6 AD

Silnik spalinowy
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 72 (53)/6000 72 (53)/6000

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min] 93/4400 93/4400

Przyspieszenie
0–100 km/h [s] 13,8 15,2

Pojemność bagażnika  

168 l
Pojemność bagażnika  

168 l

3-drzwiowy 5-drzwiowy

1615 mm 1615 mm

14
60

 m
m

1430 mm 1420 mm685 mm440 mm 2340 mm

3465 mm

Szczegółowe  
dane techniczne 

znajdziesz w katalogu 
lub na stronie  

www.toyota.pl.

AKCESORIA 

Dobierz kompletne koła zimowe

Więcej akcesoriów znajdziesz na stronie 
www.toyota-akcesoria.pl.



1 Rata miesięczna netto Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do  
45 000 km w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja 
z dnia 07.05.2018 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na 
okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. W związku z korzystaniem z Leasingu 
SMARTPLAN pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing.
2 Pakiet przeglądów serwisowych w standardzie obowiązuje przez pierwsze 3 lata lub do osiągnięcia przebiegu 45 000 km. Oferta dotyczy modelu AYGO w wersji wyposażenia x z Pakietem 
Comfort. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
3 Pakiet Connect jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Style.
4 Pakiet Cool & Safe jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Style.
5 Pakiet Smart jest dostępny po doposażeniu o Pakiet Cool & Safe.
6 Nawigacja satelitarna nie jest dostępna z Pakietem Connect.
7 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD.
8 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.
9 Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) jest niedostępny ze skrzynią automatyczną x-shift.
10 Cena brutto za komplet kół bez montażu.

Zużycie paliwa i emisja CO2 (wartość przeliczona z wyników testu NEDC) w zależności od wariantu i wersji auta od 4,1 do 4,2 l/100 km i od 93 do 95 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach 
dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione 
informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane 
w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte 
w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia 
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat 
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie 
zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin 
CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki 
(takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). 

Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia  
warunków specjalnych.

Dodatkowe informacje i noty prawne

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

Umów się na jazdę próbną i odkryj 
dodatkowe powody, dla których 
warto wybrać Toyotę AYGO. 
www.toyota.pl

Toyota More
Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić 
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego 
auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora;
801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.


