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Belangrijkste uitrusting AYGOBelangrijkste uitrusting AYGO
AYGO x (Standaarduitrusting)

EXTERIEUR
• 14” stalen velgen met wieldoppen
• Bumpers in kleur van de carrosserie
• LED-dagrijverlichting en stadslicht
• LED verlichting achter

INTERIEUR
• 12V aansluiting vóór
• Bekleding antraciet stof
• Opbergvakken met fl essenhouders in de portieren

VEILIGHEID EN TECHNIEK
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Airbag bestuurder, airbag passagier, zij-airbags en 

gordijnairbags
• Airbag passagierszijde uitschakelbaar
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist (BA)
• Hill-start Assist Control (HAC)
• Vehicle Stability Control (VSC)
• Traction Control (TRC)
• Elektrische stuurbekrachtiging
• Snelheidsbegrenzer
• Thuiskomer reservewiel
• Uitschakelbaar Stop & Start systeem
• Isofi x kinderstoelbevestiging (2x)

COMFORT
• Klapramen achter (alleen op 5-deurs)
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• Van binnenuit bedienbare buitenspiegels en tankdopklep
• Walk-in systeem met geheugenfunctie op voorstoelen 

(alleen op 3-deurs)
• Zonnekleppen met make-up spiegels
• Neerklapbare achterbank met instelbare hoofdsteunen 

(2x)

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• Multi-info display met o.a. buitentemperatuurmeter, 

schakelindicator, waarschuwing vergeten gordel 
voorstoelen en achterbank

RIJKLAAR VANAF € 11.695,-

AYGO x-fun (extra t.o.v. x-uitvoering)

COMFORT
• Airconditioning
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Inklapbare sleutel

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• 4 speakers
• Radio met AUX en USB-aansluiting
• Bluetooth® connectiviteit (handsfree bellen én 

muziekstreaming)
• Stuurwiel met bediening voor audio en telefoon

RIJKLAAR VANAF € 13.145,-
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Belangrijkste uitrusting AYGO

AYGO x-play (extra t.o.v. x-fun-uitvoering)

EXTERIEUR
• 15” stalen velgen met wieldoppen
• Deurgrepen in kleur carrosserie
• Zwarte B-stijl
• Achterbumperinsert in pianozwart 

(zilver bij exterieurkleur zwart 211)

INTERIEUR
• Bekleding antraciet/wit/zilver
• Grijs centraal instrumentpaneel en grijze consolebox 

omlijsting
• Grijze dashboardpanelen
• Lederen pookknop
• Lederen stuurwiel met pianozwarte delen

VEILIGHEID EN TECHNIEK
• Parkeerhulpcamera achter
• Toerenteller

COMFORT
• 50/50 neerklapbare achterbank
• Buitenspiegels elektrisch bedienbaar en verwarmd
• Buitenspiegels in kleur carrosserie
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• x-touch 7” multimediascherm met MirrorLink™

RIJKLAAR VANAF € 13.895,-

AYGO x-fi rst (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• 15” lichtmetalen velgen ‘zwart-gepolijst’
• Privacy glass achterruit en zijruiten achter
• Mistlampen vóór

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• x-connect 7” multimediascherm met DAB+, 

Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink™
• x-beat audiosysteem met 4 premium speakers en 

160W Subwoofer Waarde extra uitrusting € 2.095,-
U betaalt € 700,-

Uw voordeel is € 1.395,-

RIJKLAAR VANAF € 14.945,-
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Belangrijkste uitrusting AYGO

AYGO x-cite (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• 15” Lichtmetalen Velgen ‘zwart’ 
• Privacy glass achterruit en zijruiten achter
• Metallic lak ‘Reddish Purple’ (9AC)
• Zwart A-stijl ornament
• Dak en A-stijl zwart
• Mistlampen vóór

INTERIEUR
• Centraal instrumentenpaneel en omlijsting consolebox 

zwart metallic
• Omlijsting ventilatieroosters ‘Reddish Purple’
• Bekleding, Antraciet stof met paarse stiksels
• Vloermatten met paarse bies
• Zwart metallic (211) dashboardpanelen

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• x-connect 7” multimediascherm met DAB+, Android Auto, 

Apple CarPlay en MirrorLink™

RIJKLAAR VANAF € 15.245,-

AYGO x-clusiv (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• 15” Lichtmetalen Velgen ‘zwart-gepolijst’
• A-stijl ornament zwart 
• Privacy glass achterruit en zijruiten achter
• Mistlampen vóór

VEILIGHEID EN TECHNIEK
• Toyota Safety Sense® (Pre Collision System en Lane 

Daparture Alert)

COMFORT
• Automatische airconditioning
• Lichtsensor

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
• x-connect 7” multimediascherm met DAB+, 

Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink™

INTERIEUR
• Bekleding, stof antraciet met lederlook zijwangen
• Dashboardpaneel zwart metallic
• Vloermatten met zilveren bies
• Versnellingspookknop zwart 
• Omlijsting ventilatieroosters zwart 

(m.u.v. 211 Midnight Black)
• Centraal dashboardpaneel in zwart

RIJKLAAR VANAF € 16.495,-
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Prijzen AYGO 1 mei 2018

3-DEURS HANDGESCHAKELD Consumenten-
adviesprijs (€)

Fiscale 
waarde (€)

Bedrag 
BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Netto Cat.prijs
ex. BTW (€)

kW/pk CO2 
uitstoot $

Energie-
label

1.0 VVT-i x 11.695,- 10.955,- 1.672,02 1.321,- 7.961,98 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-fun 13.145,- 12.405,- 1.923,67 1.321,- 9.160,33 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-play 13.895,- 13.155,- 2.053,83 1.321,- 9.780,17 53/72 86 B

3-DEURS AUTOMAAT

1.0 VVT-i x-play met x-shift 15.145,- 14.405,- 2.172,37 1.888,- 10.344,63 53/72 95 C

5-DEURS HANDGESCHAKELD

1.0 VVT-i x 12.045,- 11.305,- 1.732,76 1.321,- 8.251,24 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-fun 13.495,- 12.755,- 1.984,41 1.321,- 9.449,59 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-play 14.245,- 13.505,- 2.114,58 1.321,- 10.069,42 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-fi rst 14.945,- 14.205,- 2.236,07 1.321,- 10.647,93 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-cite 15.245,- 14.505,- 2.288,13 1.321,- 10.895,87 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-clusiv [leverbaar vanaf september 2018] 16.495,- 15.755,- 2.288,13 1.321,- 11.928,93 53/72 86 B

5-DEURS AUTOMAAT

1.0 VVT-i x-play x-shift 15.495,- 14.755,- 2.233,12 1.888,- 10.633,88 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-fi rst x-shift 16.195,- 15.455,- 2.363,28 1.888,- 11.212,40 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-cite x-shift 16.495,- 15.755,- 2.415,35 1.888,- 11.460,33 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-clusiv x-shift [leverbaar vanaf september 2018] 17.745,- 17.005,- 2.623,61 1.888,- 12.493,39 53/72 95 C

Consumentenadviesprijs is inclusief € 740,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 654,90 voor afl everbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 39,- leges,  € 6,10 registratiekosten en € 40,- recyclingbijdrage.

Prijzen AYGO 1 mei 2018

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO2 
gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment 
van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto catalogusprijzen 
en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij de datum van deze 
prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

$ De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 3 jaar fabrieksgarantie (max. 100.000 km, waarbij in het eerste jaar 
géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen 
doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt.
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Prijzen AYGO 1 mei 2018

AYGO x-fi rst nu tijdelijk met € 1.395,- voordeel! 

Vooraan in de rij, als eerste in het bezit van de nieuwste gadgets en altijd als eerste weg bij het stoplicht. 
Lekker toch om gewoon nummer 1 te zijn? Speciaal voor mensen die er snel bij zijn introduceert Toyota 
de gelimiteerde AYGO x-fi rst. Deze x-fi rst wordt speciaal voor Nederland gemaakt in een oplage van 
slechts 500 exemplaren, OP = OP!

Standaard uitgerust met o.a.:
-  x-connect (Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink)
- x-beat audiosysteem
- 15” lichtmetalen velgen
- Mistlampen vóór
- Privacy glass
- DAB+

Maak jouw AYGO x-fi rst nóg exclusiever met 
het ‘OutGlow’ pakket, welke bestaat uit diverse 
rode exterieuraccenten. Tijdelijk is dit pakket 
leverbaar voor € 350,-

Tijdelijke meerprijs: € 700,-
mét maar liefst € 1.395,- voordeel

x-beat
BY AYGO

De AYGO x-beat. 
Daar zit muziek in!
Geniet van jouw favoriete 
muziek in de nieuwe AYGO met 
x-beat audiosysteem. 
De 150 watt speakers, 150 watt 
tweeters én een 160 watt 
subwoofer zorgen voor een 
uitstekende combinatie 
tussen hoge en lage tonen en 
indrukwekkende prestaties. 

Het x-beat audiosysteem is 
leverbaar voor € 550,- 
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Prijzen AYGO 1 mei 2018

EXTERIEURKLEUREN Consumentenadviesprijs
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs
excl. BTW (€)

Cool White (068) geen meerprijs -

Signaallak ‘Fire Red’ (3P0) 150,- 123,97

Metallic lak (diverse kleuren, geen meerprijs op x-cite) 450,- 371,90

MEERPRIJS OPTIEPAKKETTEN

x-pakket 
- Radio met AUX en USB-aansluiting 
- Bluetooth® connectiviteit (handsfree bellen én muziekstreaming)
- Stuurwiel met bediening voor audio en telefoon 
- 4 speakers
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening 
- Inklapbare sleutel
- Elektrisch bedienbare ramen vóór 
(alleen op x uitvoering)

795,- 657,02

x-connect
- 7”” touchschreen
- FM/AM/DAB+
- AUX/USB-aansluiting
- Android Auto
- Apple CarPlay
- MirrorLink™
(alleen op x-play uitvoering)

295,- 243,80

Elektrisch bedienbaar canvas dak
- Canvas dak
- Bandenreparatieset (vervangt de thuiskomer)
(alleen op x-play en x-fi rst uitvoering)

995,- 822,31

Toyota Safety Sense®
- Pre Collision System (PCS); noodremassistent
- Lane Departure Alert (LDA); rijstrookbegeleiding 
(op de x-uitvoering verplicht i.c.m. het x-pakket)

395,- 326,45
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Prijzen AYGO 1 mei 2018

* De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na aanvraag 
kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / 
kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ** Prijzen garantie inclusief assurantiebelasting. Zie voorwaarden “Extra garantie” op www.toyota.nl.

MEERPRIJS DEALEROPTIES* Consumentenadviesprijs
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs
excl. BTW (€)

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers én 160W Subwoofer (niet beschikbaar op x-uitvoering) 550,- 454,55

x-nav navigatiesysteem 
(alleen i.c.m x-touch en x-connect. In combinatie met x-connect vervalt de mogelijkheid voor Apple CarPlay, 
Android Auto en Mirror Link)

475,- 392,56

Design dak, diverse kleuren en uitvoeringen (vanafprijs) 535,- 442,15

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer, 5x veiligheidsvest, EHBO kit, gevarendriehoek) 50,- 41,32

Meerprijs luxe kentekenplaten 19,- 15,70

SERVICES

Toyota Extra garantie** (12 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 199,-

Toyota Extra garantie** (24 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 384,-
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Prijzen accessoires

PAKKETTEN

OUTglow exterieurpakket (alleen op 5 deurs)
- Voor- en achterbumper detailstriping Fire Red (3P0)
- Ornamentenset zijkant Fire Red (3P0)

Actieprijs 350,- (normale prijs 497,-) 
Klantvoordeel 147,-

INspire interieurpakket 
(leverbaar in 9 verschillende kleuren)
- Versnellingsbak omlijsting 
- Ventilatierooster omlijsting set

Actieprijs 110,- (normale prijs 159,-) 
Klantvoordeel 49,-

INspire-plus interieurpakket 
(leverbaar in 9 verschillende kleuren)
- Centraal instrumentenpaneel
- Dashboard omlijsting set

Actieprijs 150,- (normale prijs 225,-) 
Klantvoordeel 75,-

OUTshield pakket 
- Laadvloerbescherming kunststof
- Stootlijstenset zwart 
- Dorpelinstaplijstset aluminium, design “elegant”

Actieprijs 250,- (normale prijs 310,-) 
Klantvoordeel 60,-

Lichtmetalen velgenset 15” Turbine hoogglans zwart
-  Lichtmetalen velg 15” Turbine, hoogglans zwart 

(4 stuks excl. banden)
- Naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)
- Ring voor naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)

Actieprijs 695,- (normale prijs 943,-)
Klantvoordeel 248,- 

Lichtmetalen velgenset 15” Turbine hoogglans 
zwart gepolijst
-  Lichtmetalen velg 15” Turbine, hoogglans zwart gepolijst 

(4 stuks excl. banden)
- Naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)
- Ring voor naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)

Actieprijs 695,- (normale prijs 943,-)
Klantvoordeel 248,- 

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

Actieprijs 50,- (normale prijs 68,-)
Klantvoordeel 18,- 

LEDEREN BEKLEDING

Leatherette bekleding 599,-

Lederen bekleding 1.165,-

Exclusive lederen bekleding 1.395,-

Exclusive nappa lederen bekleding 1.595,-

Aanvullende opties (alleen i.c.m. lederen bekleding/leatherette):

Stoelverwarming voorstoelen 300,-

VELGEN EN BANDEN

Lichtmetalen velg 15” Turbine (4 stuks excl. banden, naafkap, naafring)

- Hoogglans zwart 593,- (actie)

- Hoogglans zwart gepolijst 593,- (actie) 

- Zilver 895,-

Lichtmetalen velg 15” dubbele 10 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap, naafring)

- Hoogglans zwart 900,-

- Hoogglans zwart gepolijst 965,-

- Mat zwart gepolijst 965,-

Lichtmetalen velg 15” 10 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap)

- Hoogglans zwart 895,-

- Hoogglans zwart gepolijst 895,-

- Matzwart gepolijst 895,-

- Wit 895,-

- Wit gepolijst 895,-

- Zilver 895,-

Prijzen accessoires

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel  1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

VELGEN EN BANDEN (vervolg)

Lichtmetalen velg 15” 5 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap en ringen) 

- Hoogglans zwart 895,-

- Hoogglans zwart gepolijst 895,-

- Matzwart gepolijst 895,-

- Wit 895,-

- Wit gepolijst 895,-

- Zilver 895,-

Lichtmetalen velg 15” dubbele 5 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap)

- Hoogglans zwart 895,-

- Hoogglans zwart, gepolijst 895,-

- Matzwart, gepolijst 895,-

- Wit 895,-

- Wit, gepolijst 895,-

- Zilver 895,-

Lichtmetalen velg 15” 5 spaaks ‘twisted’ (4 stuks excl. banden, naafkap en ringen) 

- Hoogglans zwart 895,-

- Hoogglans zwart gepolijst 895,-

- Zilver 895,-

- Zilver gepolijst 895,-

Slotset t.b.v. lichtmetalen velg 62,-

Naafkap groot, leverbaar in diverse kleuren (excl. ring) (4 stuks) 69,-

Ring voor naafkap groot, leverbaar in diverse kleuren (4 stuks) 34,-

Naafkap klein, leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen (4 stuks) 40,-

VELGEN EN BANDEN (vervolg)

Winterwielenset 14” (stalen velgen en  Nokian winterbanden 
165/65R14) 525,-

Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen 10 spaaks zilver en Nokian 
winterbanden 165/60R15 900,-

Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen 10 spaaks zilver 
en Continental winterbanden 165/60R15) 950,-

Winterwielenset 15” 
(stalen velgen en  Nokian winterbanden 165/60R15) 615,-

YOKOHAMA Winterband 165/60R15 77T W.drive V903 F.C.70.2** 
(4 stuks) 489,-

YOKOHAMA Winterband 165/65R14 79T W.drive F.C.70.2** (4 stuks) 397,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Automatische ritregistratie CL1010 253,-

Dashcam 251,-

Portable navigatiesysteem TomTom v.a. 140,-

Vaste inbouwhouder incl. lader voor TomTom GO520/5200/620/6200 149,-

x-nav navigatiesysteem 
(alleen i.c.m x-touch en x-connect. In combinatie met x-connect vervalt 
de mogelijkheid voor Apple CarPlay, Android Auto en Mirror Link)

475,-

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers én 160W Subwoofer 
(niet beschikbaar op x-uitvoering) 550,-

TRANSPORT

Fietsendrager t.b.v. 2 fi etsen, 13-polig 241,-

Fietsendragerbeugel afneembaar (max. verticale belasting 55 kg) 519,-

Opklapbare fi etsendrager t.b.v. 2 fi etsen (13-polig) 535,-

Opbergtas opklapbare fi etsendrager 42,-

Sneeuwkettingen v.a. 49,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

SPORT EN STYLING

A-stijl ornament zilver 286,-

A-stijl ornament, leverbaar in diverse kleuren 178,-

Achterbumperinsert, leverbaar in diverse kleuren 274,-

Chroom ornament achterklep 158,-

Chroom ornamentenset zijkant 242,-

Ornamentenset zijkant, leverbaar in diverse kleuren 242,-

Ornamentenset zijkant, zilver 317,-

Spiegelkappen, leverbaar in diverse kleuren 68,-

Voor- en achterbumper detailstriping, leverbaar in diverse kleuren 246,-

Centraal instrumentenpaneel, leverbaar in diverse kleuren 80,-

Dashboard omlijsting set, leverbaar in diverse kleuren 146,-

Designdak Carbon of Titanium 595,-

Designdak, leverbaar in diverse kleuren 535,-

Pookknop, leverbaar in diverse kleuren 144,-

Ventilatierooster omlijsting set, leverbaar in diverse kleuren 90,-

Versnellingsbak omlijsting, leverbaar in diverse kleuren 68,-

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak 22,-

Bagagenet verticaal 68,-

Dorpelinstaplijstset design “elegant” (nieuw design) 100,-

Dorpelinstaplijstset design “sport” 100,-

Laadvloerbescherming kunststof 50,-

Mattenset rubber 85,-

Mattenset dilour 600 gr 49,-

Mattenset velours 520 gr, leverbaar in verschillende piping kleuren 67,-

Parkeersensoren aan/uit schakelaar (achter) 22,-

Parkeersensorset achter (2 sensoren), in kleur 315,-

Spatlapset achter 95,-

Spatlapset voor 62,-

Stootlijstenset in kleur 422,-

Stootlijstenset zwart 152,-

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Alarminstallatie klasse 2 AA04 incl. certifi ceringskosten 900,-

Alarminstallatie klasse 3 AA04 incl. certifi ceringskosten 1.066,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) 403,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) 303,-

Voertuigvolgsysteem Excellent plus TT04 incl. 1 transponder 968,-

Extra transponder t.b.v. voertuigvolgsysteem Excellent plus 61,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

GEZIN

Frame ISOFIX MINI / MIDI 478,-

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13kg) 215,-

Kinderzitje DUO PLUS ISOFIX G1 (9 tot 18kg) 340,-

Kinderzitje KID G2/G3 (15 tot 36 kg) 166,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 297,-

Kinderzitje MIDI G1 (9 tot 18 kg) alleen i.c.m. frame ISOFIX MINI en MIDI 478,-

Kinderzitje MINI G0 (2 tot 13kg) 478,-

CAR CARE

Toyota ProTect exterieurbescherming 307,-

Toyota ProTect interieurbescherming 106,-

Toyota ProTect velgenbescherming 66,-

VEILIGHEID

Brandblusser 1kg 20,-

Car window cleaner - all season 15,-

EHBO kit 15,-

Gevarendriehoek 8,-

Luxe reservelampenset HIR 2 45,-

Reservelampenset HIR 2 40,-

Safety Hammer (oranje) 11,-

Safety Hammer Evolution (grijs) 16,-

Toyota bandenreparatieset 91,-

Veiligheidstas (EHBO kit, veiligheidsvest en gevarendriehoek) 28,-

Veiligheidsvest 4,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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Uitrusting

EXTERIEUR x x-fun x-play x-fi rst x-cite x-clusiv

Achterbumperinsert, pianozwart – – ● (m.u.v. 211 zwart) ● (m.u.v. 211 zwart) ● ●

Achterbumperinsert, zwart carbonlook ● ● – – – –

A-stijl ornament, matzwart ● ● ● ● – –

A-stijl ornament, zwart metallic – – – ● ●

Buitenspiegels, elektrisch bedienbaar, verwarmd, in kleur carrosserie – – ● ● ● ●

Buitenspiegels, zwart, van binnenuit manueel verstelbaar ● ● – – – –

Bumpers, in kleur carrosserie ● ● ● ● ● ●

Canvas dak, elektrisch bedienbaar – – ● ● – –

Dak en A-stijl zwart – – – – ● ●/●

Dak en A-stijl zilver – – – – – ●/●

Dakantenne ● ● ● ● ● ●

Deurgrepen, in kleur carrosserie – – ● ● ● ●

Deurgrepen, zwart ● ● – – – –

LED dagrijverlichting vóór ● ● ● ● ● ●

LED verlichting achter ● ● ● ● ● ●

Metallic lak ● ● ● ● ● ●

Mistlampen vóór – – – ● ● ●

Privacy glass achterruit en zijruiten achter – – – ● ● ●

Projectorkoplampen met hoogteverstelling ● ● ● ● ● ●

Signaallak Fire red ● ● ● ● – –

Sleutel, inklapbaar ● (p1) ● ● ● ● ●

Voorbumper insert, pianozwart – – ● (m.u.v. 211 zwart) ● (m.u.v. 211 zwart) ● ●

Voorbumper insert, zwart carbonlook ● ● – – – –

Zwarte B-stijl – – ● ● ● ●

(p1) onderdeel x pakket

● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar

Uitrusting
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(p1) onderdeel x pakket  ● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar

BANDEN EN VELGEN x x-fun x-play x-fi rst x-cite x-clusiv

165/65R14 banden ● ● – – – –

165/60R15 banden – – ● ● ● ●

Reservewiel, thuiskomer (niet i.c.m. elektrisch bedienbaar canvas dak) ● ● ● ● ● ●

Velgen, 14” staal met wieldoppen ● ● – – – –

Velgen, 15” staal met wieldoppen – – ● – – –

Velgen, 15” lichtmetaal – – – ● ● ●

INTERIEUR

Achterbank, neerklapbaar ● ● – – – –

Achterbank, rugleuning 50/50 neerklapbaar – – ● ● ● ●

Airconditioning, automatisch met interieurfi lter – – – – – ●

Airconditioning, handbediend met interieurfi lter – ● ● ● ● –

Bekleding, stof antraciet met paarse stiksels – – – – ● –

Bekleding, stof antraciet ● ● – – – –

Bekleding, stof antraciet met lederlook zijwangen – – – – – ●

Bekleding, stof antraciet met lichtgrijze en witte zijwangen – – ● ● – –

Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar – – ● ● ● ●

Consoleboxomlijsting zwart zwart matgrijs matgrijs zwart metallic zwart metallic

Dashboardkastje, met fl essenhouder (fl essenhouder vervalt bij x-nav) ● ● ● ● ● ●

Dashboardpaneel links en rechts zwart zwart matgrijs matgrijs zwart matgrijs

Instrumentenpaneel centraal zwart zwart matgrijs matgrijs zwart metallic matgrijs

Luchtroosteromlijsting links en rechts zwart zwart kleur carrosserie kleur carrosserie kleur carrosserie zwart metallic

Mattenset velours 'reddish' piping – – – – ● –

Mattenset velours 'silver' piping – – – – – ●

Multi-info display met o.a. buitentemperatuurmeter ● ● ● ● ● ●

Portiergrepen, chroom – – ● ● ● ●

Ramen achter, openklapbaar (alleen 5-deurs) ● ● ● ● ● ●

Ramen vóór, elektrisch bedienbaar ● (p1) ● ● ● ● ●
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INTERIEUR (vervolg) x x-fun x-play x-fi rst x-cite x-clusiv

Stuurbekrachtiging, elektrisch ● ● ● ● ● ●

Stuurwiel, in hoogte verstelbaar ● ● ● ● ● ●

Stuurwiel, kunststof ● ● – – – –

Stuurwiel, leder met pianozwarte accenten en bediening voor audio en 
telefoon – – ● ● ● ●

Tankdopklep, van binnenuit te openen ● ● ● ● ● ●

Toerenteller – – ● ● ● ●

Verlichting interieur ● ● ● ● ● ●

Versnellingspookknop, kunststof ● ● – – – –

Versnellingspookknop, leder met chromen ring – – ● ● – –

Versnellingspookknop, leder met zwarte ring – – – – ● ●

Walk-in systeem met geheugenfunctie op voorstoelen (alleen 3-deurs) ● ● ● – – –

Zonnekleppen met make-up spiegels ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling) ● ● ● ● ● ●

Airbag, bestuurders- en passagierszijde ● ● ● ● ● ●

Airbag, passagierszijde uitschakelbaar ● ● ● ● ● ●

Airbags, side vóór ● ● ● ● ● ●

BA (Brake Assist) en Hill holder ● ● ● ● ● ●

Bandenspanningscontrolesysteem ● ● ● ● ● ●

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● (p1) ● ● ● ● ●

Curtain airbags ● ● ● ● ● ●

Gordels achter, 3-punts (2x) ● ● ● ● ● ●

Gordelwaarschuwing voorstoelen en achterbank ● ● ● ● ● ●

Hoofdsteunen achter (2x), in hoogte verstelbaar ● ● ● ● ● ●

ISOfi x kinderstoelbevestiging (2x), achter ● ● ● ● ● ●

Lichtsensor – – – – – ●

Kinderslot op achterportieren (alleen 5-deurs) ● ● ● ● ● ●

Noodstopverlichting achterlichten ● ● ● ● ● ●
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(p1) onderdeel x pakket  ● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
*  De functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het instructieboekje van 

uw mobiele telefoon voor specifi eke informatie.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING (vervolg) x x-fun x-play x-fi rst x-cite x-clusiv

Ruitenwisser achter ● ● ● ● ● ●

Ruitenwisser vóór met interval ● ● ● ● ● ●

Schakelindicator ● ● ● ● ● ●

Schijfremmen vóór ● ● ● ● ● ●

Snelheidsbegrenzer (alleen op handgeschakelde transmissie) ● ● ● ● ● ●

Stop & Start systeem, uitschakelbaar (alleen op handgeschakelde 
transmissie) ● ● ● ● ● ●

Toyota Safety Sense® (Pre Collision System en Lane Daparture Alert) ● (p1) ● ● ● ● ●

Vehicle Stability Control (VSC) met Traction Control (TRC), uitschakelbaar ● ● ● ● ● ●

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

12V aansluiting vóór ● ● ● ● ● ●

Audiovoorbereiding ● – – – – –

Parkeerhulpcamera achter – – ● ● ● ●

Radio met AUX en USB-aansluiting, 4 speakers en Bluetooth® met 
audiostreaming* ● (p1) ● ● ● ● ●

Waarschuwing vergeten verlichting ● ● ● ● ● ●

x-touch 7” multimediascherm met MirrorLink™ – – ● – – –

x-connect 7" multimediascherm met DAB+, Android Auto, Apple CarPlay 
en MirrorLink™ – – ● ● ● ●

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers en 160W Subwoofer – ● ● ● ● ●

BERGRUIMTE

Bekerhouders (3x) ● ● ● ● ● ●

Hoedenplank ● ● ● ● ● ●

Opbergvakken met fl essenhouders in portieren ● ● ● ● ● ●
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MOTOR 1.0 VVT-i M/T 1.0 VVT-i x-shift (M-MT)

Kleppenmechanisme VVT-i 12 kleppen DOHC VVT-i 12 kleppen DOHC

Cilinderinhoud (cc) 998 998

Boring x slag (mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Compressieverhouding 11,5 ± 0,3:1 11,5 ± 0,3:1

Maximaal vermogen (kW/tpm) 53 (72 pk) / 6.000 53 (72 pk) / 6.000 

Maximaal koppel (Nm/tpm) 93 / 4.400 93 / 4.400

TRANSMISSIE

Aandrijving Voorwielen Voorwielen

Aantal versnellingen 5 5

REMMEN

Voor Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen

Achter Trommelremmen Trommelremmen

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang

Achter Schroefveren met torderend achteraslichaam Schroefveren met torderend achteraslichaam

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 160 160

Acceleratie 0-100 km/h (sec) 14,1 15,1

M/T = Manuele Transmissie  
M-MT = Multi-Mode Transmissie

Technische specifi caties
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BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE 1) 1.0 VVT-i M/T 1.0 VVT-i x-shift (M-MT)

Verbruik 2)

Richtlijn n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd (CO2 emissie (g/km)) 86 95

Stad (l/100km) 4,2 (1 op 23,8) 4,9 (1 op 20,4)

Buitenweg (l/100km) 3,5 (1 op 28,6) 3,8 (1 op 26,3)

Gecombineerd (l/100km) 3,8 (1 op 26,3) 4,2 (1 op 23,8)

Emissie 2)

Emissienorm Euro 6c (WLTP) Euro 6c (WLTP)

Richtlijn n.n.b. n.n.b.

GEWICHTEN 3)

Massa rijklaar (kg) 4) 915 (14” velgen), 930 (15” velgen) 935

Massa ledig voertuig (kg) 4) 815 (14” velgen), 830 (15” velgen) 835

Laadvermogen (wettig) (kg) 4) 425 (14” velgen), 410 (15” velgen) 405

Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg) 1.240 1.240

Maximaal aanhangwagengewicht (kg) 0 0

Maximale kogeldruk bij gebruik fi etsendrager (kg) 55 55

1) De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

2) Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specifi catie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

3) Onder voorbehoud van defi nitieve homologatie.

4) Dit gewicht kan afhankelijk van diverse factoren variëren.
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AFMETINGEN 14” velgen 15” velgen

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 9,6 10,2

Inhoud brandstoftank (liter) 35 35

Inhoud bagageruimte (liter) 168 168, 184 5)

Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank, indicatie tot 
onderkant ruit (liter) 754 754

Lengte interieur (mm) 2.220 2.220

Breedte interieur (mm) 1.250 (3-drs), 1.300 (5-drs) 1.250 (3-drs), 1.300 (5-drs)

Hoogte interieur (mm) 1.205 1.205, 1.155 5)

Zithoogte vanaf wegdek (indicatief mm) 520 520

Breedte voor 1.615 1.615

Breedte achter 1.615 1.615

Hoogte 1.460 1.460

Lengte 3.465 3.465

Lengte tussen de assen 2.340 2.340

Afstand voorzijde tot as voorwiel 1.430 1.430

Afstand achterzijde tot as achterwiel 1.420 1.420

5) Met canvas dak.



Hiermee komen alle voorgaande AYGO prijs- & specifi catie lijsten te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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