
Nuo 11 990 €

CO2 
nuo

113
g/km

Sąnaudos 
nuo

5,0
l/100 km

Galia iki

72
DIN AG

Kainoraštis



Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

TOYOTA AYGO

1) Visos kainos nurodytos su PVM. Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB “Mototoja” pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.  

Degalai Variklis Transmisija Komplektacija Kaina1 Pasiūlymo 
kaina1 

Nauda
Jums

Lizingo 
įmoka

Benzinas 1.0 VVT-i (72 AG) Mechaninė (5 pav.) X 11 990 € 121 €

X-PLAY 13 150 € 133 €

1.0 VVT-i X-Shift (72 AG) Automatinė (x-shift) X-PLAY 13 950 € 141 €

X-CITE 14 800 € 149 €
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TOYOTA AYGO PAPILDOMA ĮRANGA

Įranga Kaina1

Raudonos spalvos dažai (3P0) 160 €

Metalo blizgesio dažai 390 €

Įranga Kaina1

“Comfort” paketas (Tik X-CITE komplektacijai) 520 €

"Style" paketas (Tik X-PLAY komplektacijai) 530 €

Toyota "Safety Sense" sistema (Tik X-PLAY komplektacijai) 340 €
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TOYOTA AYGO TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis 1,0 VVT-i 1,0 VVT-i x-shift 

Darbinis tūris, cm3 998

Maksimali galia (kW/AG/aps.min) 53 (72) / 6000

Kuro rūšis Benzinas

Gabaritai (Ilgis, plotis, aukštis) 3465 x 1615 x 1460

Bagažinės tūris (l) 168

Važiuoklės prošvaisa (mm) 135

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km (WLTP) 5,0 5,2

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP) 113 - 114 119

Maksimalus greitis km/h 160 160

Įsibėgejimas 0-100 km/h 13,8 15,2



1TOYOTA AYGO KOMPLEKTACIJOS
 X

Išorė
14 colių plieniniai ratlankiai (165/65R14) •

Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai •

LED dieniniai žibintai •

LED galiniai kombinuotieji žibintai •

Nedažyti juodi durelių veidrodėliai  •

Nedažytos juodos durelių rankenėlės •

Salonas
Juodas prietaisų skydelis •

Juoda centrinė konsolė •

Juodi ventiliacijos angų apvadai •

Tekstiliniai grindų kilimėliai •

Komforto  įranga
Mechaninis oro kondicionierius •

Priekiniai elektra valdomi langai •

Elektrinis durelių užraktas •

Nuotolinis durelių užraktas •

Reguliuojamo aukščio vairas •

Uretaninis trijų stipinų vairas •

Uretaninis pavarų perjungimo svirtelės antgalis •

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema •

Padangų slėgio kontrolės sistema (netiesioginė) •

Salono apšvietimo sistema •

Imobilizatorius •

Garso įranga
Radijas su keturiais garsiakalbiais •

Skaitmeninis radijas (DAB) •

Bluetooth® laisv ųjų rankų įranga •

Garso sistemos ir telefono jungikliai ant vairo •

USB jungtis •

Aux‐in jungtis •

Sėdynės
Nulenkiamos galinės sėdynės •

Sėdynės su juodais ir pilkais tekstiliniais apmušalais •

Du galiniai galvos atlošai •

Vietos daiktams
Priekinė konsolė •

Priekinė daiktadėžė •

Dėtuvės priekinėse durelėse •

Dėtuvės galinėse durelėse •

Puodelių laikikliai priekyje ir gale •

Kietas bagažinės skyriaus uždangalas •

Aktyviosios saugos įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) •

Pagalbinė stabdymo sistema (BA) •

Stabilumo kontrolės sistema (VSC) •

Pasyviosios saugos įranga
Priekinės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui •

Šoninės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui •

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale •

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis •

Saugos diržų įspėjamoji sistema vairuotojui, priekyje ir gale sėdintiems keleiviams •

ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema •

X-PLAY (papildanti X)

Išorė
15 colių plieniniai ratlankiai (165/60R15) •

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai •

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai •

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės •

Salonas
Quartz Grey spalvos centrinė konsolė •

Quartz Grey spalvos prietaisų skydelis •

Ryškiai juodos ventiliacinės angos •

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės •

Komforto  įranga
Odinis trijų stipinų vairas •

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis •

Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila •



2TOYOTA AYGO KOMPLEKTACIJOS

• standartinė įranga 
o papildoma įranga 
* Komplektuojama tik kaip Style paketo dalis

Pavarų perjungimo rankenėlės (tik modeliuose su x-shift) •

Greičio ribotuvas (tik modeliuose su mechanine transmisija) •

Tachometras •

Garso įranga
7 colių X-touch multimedijos sistema •

Mobiliojo telefono sąsaja (Apple CarPlay / Android Auto) •

Galinio vaizdo kamera •

Sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė •

50:50 santykiu dalijamos galinės sėdynės •

Sėdynės su tamsiai pilkais tekstiliniais apmušalais ir dviejų atspalvių šviesiai pilkomis 
šoninėmis atramomis •

Šildomos priekinės sėdynės •

Aktyviosios saugos įranga
Toyota Safety Sense:

Pre-Collision sistema (PCS)  o*
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) o*

Style komplektas
15 colių juodos spalvos šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 165/60 R15 padangomis o

Priekiniai rūko žibintai o

X-CITE (papildanti X-PLAY)

Išorė
15 colių juodos spalvos šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 165/60 R15 padangomis •

Priekiniai rūko žibintai •

Prieblandos jutiklis •

Salonas
Juoda stogo apdaila •

Ryškiai juoda centrinė konsolė •

Komfortas

Automatinis oro kondicionierius •

Aktyviosios saugos įranga

Toyota Safety Sense:

Pre-Collision sistema (PCS)  •
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) •

Comfort komplektas
Smart Entry & Start sistema o

Juodi durelių veidrodėliai o

Bi-tone dažymas o
  


