TOYOTA AYGO
GO FUN YOURSELF
БЕНЗИН

ПАКЕТ НА ОПРЕМА
3 врати
5 врати
5 врати
5 врати
5 врати

X+
X+
X-play
X-cite
X-wave

1.0 VVT-i69 к.с.5 МТ

1.0 VVT-i69 к.с.X-Shift (5 MMT)

Инфор. цена во ЕУР

Цена во ДЕН

Инфор. цена во ЕУР

Цена во ДЕН

9,290
9,690
10,190
10,990
12,490

575,980.00
600,780.00
631,780.00
681,380.00
774,380.00

n/a
n/a
10,990
11,790
13,290

n/a
n/a
681,380.00
730,980.00
823,980.00

Доплата за металик боја : 300 ЕУР ( 18.600 Ден) - Доплата за црвена боја (3P0) : 150 ЕУР ( 9.300 Ден)
Важност од: 15.03.2017
ГАРАНЦИЈА
6 години или 200,000 км (што настапи прво).
Анти-корозивна гаранција: 12 години

Патна помош:

www.toyota.com.mk

5 години (Македонија) 5 години (Европа) -

2.900,00 Ден
3.900,00 Ден

TOYOTA Auto Center - Macedonia

Стандардна опрема
X+
Анти-блокирачки систем за сопирање + Електронска распределба на силата на сопирање + систем за помош при сопирање (ABS+EBD+BA)
Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC)
Предно воздушно перниче, возач и совозач
Странично воздушно перниче, возач и совозач
Заштитни воздушни завеси, напред и назад
Предупредувачки сигнал за неврзан заштитен ремен
Заштитни ремени со прицврстување во 3 точки, напред со претензори
Електричен серво управувач, чувствителен на брзина
Аудио систем со 2 звучника
Aux In + USB port
Управувач рачно регулиран по височина
14" челични тркала, со 165/65 R14 пневматици
Рачки на врати и надворешни ретровизори во црна боја
Преден и заден браник во црна боја
Имобилајзер
Преден X панел со карбон текстура
Заден дифузер со карбон текстура
Предни и задни потпирачи за глава
Систем за контрола на притисокот во пневматиците (TPWS)
Дневни светла (LED)
Подготовка за фиксирање на детско седиште според Isofix стандард
Држач за чаши ( 2 напред, 1 назад)
Мануелен клима уред
Достапни бои - Бела (068), Црвена (3P0);
Централна брава со далечинско заклучување
Електрика на предни прозори
Металик боја - Сребрена (1E7), Графитна (1E0);
X-play

повеќе од X+
15" челични тркала, со 165/60 R15 пневматици
Рачки на врати и надворешни ретровизори во боја на каросерија
Електрично регулирани и греени надворешни ретровизори
Кожен управувач и менувач
Bluetooth безжино поврзување со мобилен телефон со команди на воланот
Аудио контроли на воланот
4 звучници
Хромирани внатрешни рачки за врати
Мерач на вртежи
АSL систем за ограничување на брзината /само при 5МТ менувач/
Висинска регулација на возачкото седиште
Предни светла за магла
Задна делива клупа (50:50)
Преден "X" решетка во пијано лак црна боја
X-cite

Достапни бои - Бела (068), Црвена (3P0);
Металик боја - Сребрена (1E7) Графитна (1E0) Темно сина (8R7) Сина (8W9)

повеќе од X-play
15" алуминиумски тркала (црни со црвен централен орнамент)
Заден браник во црна пијано лак боја
X-Touch мултимедијален с-м со 7" екран чувствителен на допир
Задна камера за помош при паркирање
Тапацир со црвени елементи
Внатрешни детали во боја на каросерија
Хромирани внатрешни рачки за врати
X-wave

Достапна боја - Црвена (3P0);

повеќе од X-play
15 " алуминиумски тркала со 165/60 R15 пневматици
Спортски седишта, со парцијална кожа
X-Touch мултимедијален с-м со 7" екран чувствителен на допир
Електричен мек кров, тип CANVAS, црн
Tyre repair kit ( кит за поправка на пневматици)
Задна камера за помош при паркирање
Заден браник во црна пијано лак боја
Хромирани внатрешни рачки за врати

Технички карактеристики
Мотор (cmᶾ)
Максимална моќност
Макс. вртежен момент (NM/врт.)
Трансмисија
Максимална брзина (км/ч)
Забрзување (0 - 100 км/ч)
Потрошувачка - комбинирано (л/100 км)
CO2 емисија (комбинирано) (гр/Км)
Еколошка норма

Достапни бои - Бела (068), Црвена (3P0);
Металик боја - Сребрена (1E7) Графитна (1E0) Темно сина (8R7) Сина (8W9)
1.0 VVT-iMT
1.0 VVT-iMMT
998
69/6,000
95/4,300
5-степен мануелна
5-степена автоматска
160
14,2
15,5
4,1 л/100Км
4,2
95
97
Euro 5
Euro 5

● TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888 e-mail: info@toyota.com.mk

