
BEST EDITION

TOYOTA
AYGO

Modelový rok 2020, Cena (€ s DPH)

5-dverový hatchback x + comfort x-play x-play + style Selection x-cite

1.0 VVT‑i (72 k) 5 M/T benzín  9 890   8 990  10 390   9 490  11 790   10 290  12 490   10 990*

1.0 VVT‑i (72 k) x‑shift benzín – –  12 590   11 090  13 290   11 790*

1 500 €

Zľava až do výšky 1 500 € 

0 %

Financovanie Toyota EASY  
s úrokom 0 % 

50 %

Zľava 50 % na komplety 
zimných kolies

*Podmienené objednaním príplatkového laku karosérie.



VÝBAVA X + COMFORT OBSAHUJE

Pohodlie a funkčnosť
• Manuálna klimatizácia
• Výškovo nastaviteľný volant
• Palubný počítač
• Ukazovateľ optimálneho prevodového stupňa 

pre manuálnu prevodovku
• 12V zásuvka v stredovom paneli

Osvetlenie
• Predné svetlomety projektorové
• LED svetlá pre denné svietenie
• LED zadné svetlá

Dizajn exteriéru
• Zadný spojler

Pneumatiky a kolesá
• 14" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 

pneumatiky 165/65 R14
• Súprava na opravu pneumatík

Dizajn interiéru
• Analógový rýchlomer 

Sedadlá
• Látkové čalúnenie sedadiel
• Operadlá zadných sedadiel – nedelené, 

sklopné

Multimédiá
• Multi‑informačný TFT displej – monochromatický
• Audio sústava s displejom a 4 reproduktormi
• Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných 

telefónov
• Vstup Aux‑in, port USB
• DAB (podpora digitálneho vysielania)

Bezpečnosť a nové technológie
• Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného 

spolujazdca
• Hlavové airbagy
• Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
• Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné 

krajné sedadlá)
• Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
• Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia 

podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

VÝBAVA X-PLAY OBSAHUJE
(NAVYŠE K VÝBAVE X + COMFORT)

Pohodlie a funkčnosť
• Elektricky ovládané predné okná
• Vyhrievanie spätných zrkadiel
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Otváranie veka batožinového priestoru 

stlačením tlačidla
• Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre 

multimédiá
• Páčky radenia na volante pre automatickú 

prevodovku

Dizajn exteriéru
• Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni 

karosérie
• Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni 

karosérie
• Zadný difúzor v klavírnej čiernej farbe
• Zadný difúzor v striebornej farbe pre farbu 

karosérie 211
• Dekóry predného nárazníka a predných svetiel 

v striebornej farbe pre farbu karosérie 211

Pneumatiky a kolesá
• 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 

pneumatiky 165/60 R15

Dizajn interiéru
• Otáčkomer
• Volant obšitý kožou
• Hlavica radiacej páky v kombinácii koža / chróm

Sedadlá
• Sklopné zadné sedadlá, delené 50:50
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Bezpečnosť a nové technológie
• Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL) pre 

manuálnu prevodovku

VÝBAVA X-PLAY + STYLE OBSAHUJE
(NAVYŠE K VÝBAVE X-PLAY)

• Zadná parkovacia kamera
• Hmlové svetlá
• Zatmavené zadné okná
• 15" zliatinové disky kolies, pneumatiky 165/60 R15
• Toyota x‑touch – farebná dotyková obrazovka (7")
• Rozhranie Android Auto™
• Rozhranie Apple CarPlay™

VÝBAVA SELECTION X-CITE OBSAHUJE
(NAVYŠE K VÝBAVE X-PLAY + STYLE)

• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
• Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii 

s kožou
• Vonkajšie spätné zrkadlá – v prevedení čierny 

lak (červený lak pre farbu karosérie 211)
• Interiérové detaily vo farbe karosérie 

(v červenej farbe pre farbu karosérie 211)
• Dekóry predného a zadného nárazníka 

v červenej farbe pre farbu karosérie 211

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ

ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

PONUKA FINANCOVANIA OD TOYOTA FINANCIAL SERVICES SLOVAKIA

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Easy – pre spotrebiteľov s dobou financovania 60 mesiacov, cena vozidla 8 990 €, mimoriadna splátka vopred 4 495 €, jednorazový poplatok 
132,60 €, celková výška úveru* je 4 495 €, mesačná splátka úveru s úrokom 29,97 €, mesačná splátka havarijného poistenia (spoluúčasť 5 % min. 150 €, 0 % čelné sklo), poistenia GAP a povinného 
zmluvného poistenia (limit 5 mil. € / 1 mil. €) prostredníctvom Toyota Poistenie Basic+ (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 36,60 €, mesačná splátka celkom 66,57 €. Celková suma splatná 
dlžníkom** 6 383,40 €, ročná úroková sadzba 0 % p. a., RPMN 11,1154 %, posledná zvýšená splátka 2 697 €, celkový počet splátok vrátane poslednej navýšenej splátky 61. Podmienkou na získanie 
spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP, HP a GAP poistenie.
* Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku.
** Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z  celkovej výšky úveru a  celkových nákladov  spotrebiteľa. Do  celkových nákladov spojených s  úverom patria  úroky, havarijné  a  GAP poistenie 
a jednorazový vstupný poplatok.
Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša dlžník. Ponuka financovania od Toyota Financial Services Slovakia je platná pre spotrebiteľov aj podnikateľov. Viac informácií u predajcov.

Produkt:
Toyota Easy – úrok 0 %

Model:
Aygo 5-dverový hatchback 1.0 VVT-i 5 M/T x + comfort

Cena:
8 990 €

Mimoriadna splátka vopred RPMN Jednorazový poplatok Splátka Poistenie Splátka celkom

4 495 € (50 %) 11,1154 % 132,60 € 29,97 € 36,60 € 66,57 €

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 10. 2020 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je 
ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek 
zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie: 1.0 VVT‑i 72 k 5 M/T: 4,1 l/100 km, 93 g/km (NEDC), 5,0–5,2 l/100 km, 113–118 g/km (WLTP); 
1.0 VVT‑i 72 k x‑shift: 4,2 l/100 km, 95 g/km (NEDC), 5,0–5,2 l/100 km, 113–118 g/km (WLTP).

1E7 Strieborná Sparkle
Metalický lak
350 €

3P0 Červená Pop
Štandardný lak
bez príplatku

211 Čierna Bold
(iba pre x‑play a x‑play  
+ style)
Metalický lak
350 €

068 Biela Flash
Štandardný lak
140 €

1E0 Sivá Electro
Metalický lak
350 €

211 Čierna Bold s červenou 
strechou
(pre výbavu Selection x‑cite) 
Metalický lak 
350 €

3U5 Červená Imperial 
s čiernou strechou
(pre výbavu Selection x‑cite) 
Metalický lak 
350 €

8Y5 Modrá Navy s čiernou 
strechou
(pre výbavu Selection x‑cite) 
Metalický lak 
350 €


