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AYGO 
 
BIJ TOYOTA KRIJGT JE PERSOONLIJKE SMAAK EEN EXTRA 
DIMENSIE MET DE ORIGINELE ACCESSOIRES VOOR UW 
NIEUWE AYGO.

De accessoires van Toyota zijn even opvallend en inspirerend als de AYGO  
zelf. Je kunt kiezen voor stijlvolle accenten, voor nog meer praktisch 
gebruiksgemak en voor innovatieve nieuwe technologieën als een 
navigatiesysteem en Toyota Hotspot. Jouw keuzevrijheid staat voorop.  
De accessoires voor de AYGO geven je de mogelijkheid jezelf te zijn en  
je auto volledig af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften.
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AYGODe accessoirereeks van Toyota biedt diverse extra’s om het 
OUTstand pakket voor je AYGO x-play nog opvallen der te 
maken. Je kunt kiezen voor licht metalen velgen met kleur - 
 rijke naafkappen en sierringen, of een design dak in een al 
even sprankelende kleur. Deze details vormen een fraaie 
combinatie met de voorbumper X, het A-stijl orna ment en 
de achterbumperinsert van het OUTstand pakket.

Extra’s voor je OUTstand PAKKET

Voor beschikbaarheid velgen,  informeer bij  
uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.
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Kleine naafkap

Grote naafkap

Naafkappen en sierringen 
Afhankelijk van de velgen van 
jouw AYGO, kun je kiezen voor 
naafkappen en sierringen in 
diverse hippe kleuren:
1. Charcoal Grey
2. Cool White
3. Dark Blue Twinkle
4. Satin Silver
5. Fire Red

en niet afgebeeld
Midnight Black
Chroom (sierringen)
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Design dak 
Voor de AYGO kun je kiezen 
voor een eigentijdse  
design dak die leverbaar 
is in meerdere kleuren:
1. Charcoal Grey
2. Cool White
3. Fire Red
4. Satin Silver
5. Dark Blue Twinkle

en niet afgebeeld
Midnight Black
Orange Twist

Voor beschikbaarheid velgen,  informeer bij  
uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.
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AYGOExtra’s voor je OUTglow PAKKET

Met het OUTglow pakket voor je AYGO maak je een 
duidelijk statement. Het pakket omvat opvallende 
sierlijsten op de portieren en de voor- en achter-
bumper. Kies je voor OUTglow, dan wordt je auto 
uitgerust met kleurige accenten, zoals in Fire Red 
uitgevoerde bumperstickers. In het interieur kun 
je de kleur o.a. terug laten komen rond de 
ventilatieopeningen en de versnellingspook.

Design dak
Opvallende beplakking voor 
het dak, in de kleur Fire Red.
(geen onderdeel van het 
OUTglow pakket)

Sierringen
In de kleur Fire Red uitgevoerde 
sierringen voor de 15” 
5-spaaks lichtmetalen velgen.
(geen onderdeel van het 
OUTglow pakket)

Kleine naafkap 
In de kleur Fire Red. Leverbaar 
voor de 15” 10-spaaks- en de 
15” 5-dubbelspaaks velgen.
(geen onderdeel van het 
OUTglow pakket)

Voor beschikbaarheid velgen,  informeer bij  
uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.
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Ventilatieopeningen
Sierringen rond de 
ventilatieopeningen in de 
kleur Fire Red.

Dashboard
Dashboard in de fraai 
contrasterende kleur 
Midnight Black.

Centraal instrumentenpaneel
Uitgevoerd in Midnight Black 
om de bedieningselementen 
voor audio en airco extra te 
laten opvallen.

Consolebox omlijsting
Een in Fire Red uitgevoerde 
sierlijst rond de 
versnellingspook.
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Met het INspire pakket in de kleur van de carrosserie 
krijgt het interieur van je AYGO x-play nog meer 
uitstraling, bestaande uit kleurrijke sierlijsten  
rond de versnellingspook en ventilatieopeningen. 
Om het effect te vergroten kun je deze accenten 
naar keuze combineren met bijvoorbeeld een 
INspire Plus pakket.

INspire PAKKETExtra’s voor je

Sierlijst ventilatieopeningen 
Elegante sierlijsten, leverbaar 
in de kleuren Cool White, 
Midnight Black en Satin Silver.
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Als extra accessoire kun je ook kiezen voor een 
INspire-Plus pakket in de kleur Cool White, 
Midnight Black en Satin Silver. Is jouw AYGO x-play 
al uitgerust met het INspire pakket, dan worden 
deze accenten aangebracht op het dashboard  en 
het centraal instrumentenpaneel. Deze combi-
natie maakt het design van je auto nog krachtiger.

INspire-Plus PAKKETExtra’s voor je 

Dashboard
Een opvallend designdetail, 
leverbaar in de kleuren Cool 
White, Midnight Black en 
Satin Silver.

Centraal instrumentenpaneel
Uitgevoerd in Midnight Black 
om de bedieningselementen 
voor audio en airco extra te 
laten opvallen.
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Ruime keuze voor je 
lichtmetalen velgen
Meer informatie over de 
volledige range lichtmetalen 
velgen vind je in de AYGO 
brochure. Deze is te verkrijgen 
bij de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer, ook kun je  
de brochure downloaden  
via www.toyota.nl. 
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7Velg ACCESSOIRES
Met de juiste lichtmetalen velgen geef je je persoonlijke smaak de ruimte. De 
accessoirereeks voor de AYGO gaat nog een stap verder, met de mogelijkheid 
om ook kleurrijke naafkappen en sierringen toe te voegen.

Naafkap klein 
Naafkappen in 
verschillende kleuren, 
exclusief ontworpen voor 
de 15” 10-spaaks velgen 
en 15” 5-dubbelspaaks 
velgen van de AYGO. 
1. Fire red
2. Charcoal Grey
3. Satin Silver
4. Midnight Black
5.Cool White
6. Dark Blue Twinkle
7. Orange Twist

Slotset t.b.v. lichtmetalen 
velgen 
Vervaardigd uit gehard staal 
en voorzien van een afgerond 
profiel met een unieke sleutel 
om uw lichtmetalen velgen te 
beschermen tegen diefstal. 

Voor beschikbaarheid velgen,  
informeer bij  uw Toyota dealer  
naar de mogelijkheden.
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Naafkappen groot 
Voor de gekleurde naafkappen van de  
15” 5-spaaks lichtmetalen velg van de  
AYGO heeft u de volgende keuzes:
16. Hoogglans zwart met chroom embleem
17. Mat zwart met chroom embleem
18. Mat zwart met zwart embleem
19. Satin silver met chroom embleem
20. Wit met chroom embleem

Ringen 
Opvallende gekleurde ringen 
rond de naafkappen van de  
15” 5-spaaks lichtmetalen 
velgen van de AYGO. 
8. Fire red
9. Charcoal Grey
10. Satin Silver
11. Midnight Black
12. Cool White
13. Dark Blue Twinkle
14. Orange Twist
15. Chroom
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Voorbumper X en A-stijl 
ornament
Het front met x-design en de 
A-stijl vormen één dynamisch 
geheel met het design van je 
AYGO. Beide zijn leverbaar in 
een brede reeks sprankelende 
kleuren.

2

1

STYLING EXTERIEUR

Voor beschikbaarheid velgen,  informeer bij  
uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.
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Achterbumperinsert
Door te kiezen voor een achter     - 
bumper insert in een opvallende 
kleur geef je een stoer accent aan 
het design van de achterzijde van 
je AYGO.

1. Dark Blue Twinkle
2. Midnight Black
3. Orange Twist
4. Charcoal Grey
5. Fire red
6. Satin Silver
7. Cool White 



14

1

2
3

4 5

7
6

Design dak
Om je AYGO nog meer af te 
stemmen op je eigen smaak, 
kun je ook het dak voorzien 
van een kleur die past bij het 
x-design, de onderspoiler en 
de diffuser aan de achterzijde. 

1. Fire red
2. Cool White
3. Charcoal Grey
4. Orange Twist
5. Dark Blue Twinkle
6. Midnight Black
7. Satin Silver

Voor beschikbaarheid velgen,  informeer bij  
uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.
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Bumperstriping voor en achter
Leverbaar in de kleuren Fire Red 
en Zilver.

1. Fire Red
2. Zilver
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1 – 5. Ornamenten
Elegante sierlijsten die perfect 
aansluiten op de flanken van 
je  auto. Alleen i.c.m. 5-deurs 
versie mogelijk. Leverbaar in:
1. Chroom
2. Zwart
3. Zilver
4. Cool White
5. Fire Red

6. Chroom voorbumper 
ornament
Elegante chromen sierlijst 
voor het karakteristieke 
x-front van de AYGO.

7. Chroom achterklep 
ornament
Een stijlvol en opvallend detail 
dat het scherpgesneden 
design van de glazen 
achterklep van je AYGO 
benadrukt.

8. Chroom mistlamp 
ornament
Een elegante chromen sierlijst 
voor een opvallend 
designdetail rond de 
mistlampen van je AYGO.
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Centraal instrumentenpaneel
Met de kleurrijke 
middenconsole maak je van 
het audiosysteem en de 
bediening voor de airco een 
spannend designdetail.

STYLING INTERIEUR

Met de accessoirereeks voor het interieur van je AYGO heb je een scala aan 
mogelijkheden om uiting te geven aan je persoonlijke smaak. Je kunt zowel 
het design als de kleuren aanpassen, waarmee je de vrijheid hebt om het 
interieur volledig naar je hand te zetten.
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Ventilatieroosteromlijsting
Nog een detail waarmee je laat zien 
dat je veel zorg hebt besteed aan 
het uiterlijk van je auto. 

Dashboardpaneel
Ontworpen om het interieur van je auto nog stijlvoller te 
maken. Leverbaar in diverse kleuren.

Consolebox omlijsting
Een sierlijst in dezelfde kleur maakt van het interieur van je 
AYGO een smaakvol geheel.

5

4
32

6

1

7

8

Kleuren
Geef je persoonlijke smaak de 
ruimte en kies zelf een kleur 
voor de middenconsole, het 
dashboard, en de sierlijsten 
rond de versnellingspook en 
de ventilatieopeningen. 
Leverbaar in de kleuren:

1. Fire Red
2. Dark Blue Twinkle
3. Orange Twist
4. Cool White
5. Satin Silver*
6. Charcoal Grey*
7. Midnight Black
8. Staalgrijs

*Niet beschikbaar voor  
   sierlijst ventilatieopeningen.
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Dorpelinstaplijst aluminium design
Een geslaagde combinatie van stijl en praktisch gemak. 
De aluminium dorpellijsten vormen een fraai designdetail  
voor het interieur, en beschermen ook de lak op de dorpels  
tegen krassen.

Dorpelinstaplijst aluminium
Het fraaie uiterlijk van de aluminium dorpellijsten geven het 
stijlvolle interieur van je AYGO extra cachet, en beschermen 
tegelijkertijd ook de lak op de dorpels tegen krassen.
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Toyota Hotspot
Met de Toyota Hotspot verandert je auto in een mobiele WiFi hotspot. Je kunt het systeem 
gebruiken in combinatie met een SIM-card van elke provider. Vervolgens kun je via WiFi maximaal 
vijf apparaten aansluiten, zoals een smartphone of tablet. Voor een constante stroomvoorziening 
wordt het systeem aangesloten op het elektrische boordsysteem  van de AYGO.

- Specifiek ontworpen voor gebruik in een auto en de eisen die trillingen en wisselende 
temperaturen stellen aan de apparatuur.

- Dubbele antenne voor optimale mobiele ontvangst.

- Geschikt voor elke GSM-provider, zodat je een eigen SIM-card kunt gebruiken. In het buitenland 
kunt ook een lokale SIM-card gebruiken om roamingkosten te beperken.

- Software updates.

- Gebruiksvriendelijk interface voor personaliseren van Toyota Hotspot functies, zoals de 
instellingen voor de internetverbinding.

- Gebruiksvriendelijke en eenvoudige aan-uit schakelaar met controlelampjes die je informeren 
over de status en activiteit.

- Veilig bevestigd in uw auto om losliggende draden te voorkomen.

- Vrij van technische problemen die vaak voorkomen wanneer je een smartphone als hotspot 
gebruikt, en ongevoelig voor de restricties van sommige internetproviders. Zo kunnen met de 
Toyota Hotspot meerdere personen tegelijkertijd gebruikmaken van internet.

- Valt onder de garantie van Toyota.

MULTIMEDIA
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AYGO x-nav 
AYGO x-nav is de ideale upgrade wanneer je het x-touch multimediasysteem wilt uitbreiden met een 
navigatiefunctie. Het slimme AYGO x-nav navigatiesysteem is vanaf het eerste begin ontworpen met 
de gebruiker in gedachten. Elk menu is even gebruiksvriendelijk, elke functie even praktisch. Daarmee 
leidt AYGO x-nav je moeiteloos naar elke bestemming en krijg je onderweg nuttige reisinformatie.

Full Map navigatie 
Gebruiksvriendelijk Full Map navigatiesysteem met duidelijke aanwijzingen voor routeborden, 
kruisingen en voorsorteren.

Duidelijke aanwijzingen 
Duidelijke gesproken aanwijzingen die je hoort via het audiosysteem van je auto.

Voor heel Europa 
Up-to-date kaartmateriaal voor 33 Europese landen, gesproken instructies in 20 Europese talen.

Uitgebreide plattegronden 
Met overzichtelijke graphics en 3D-effecten. In het donker worden de kleur en helderheid van het 
scherm aangepast, zodat je het beter kunt aflezen.

Lijst met aanwijzingen 
In plaats van een plattegrond, kun je ook een lijst met aanwijzingen op het scherm weergeven. Dat 
maakt navigeren in de stad nog gemakkelijker.

Route plannen 
Je kunt je route laten berekenen op basis van straatnaam, postcode, plaatsnaam of kaartcoördinaten.

Drive me home 
Waar je je ook bevind, met een druk op het Home symbool kies je de kortste route naar huis.

Favorieten 
Favoriete bestemmingen en veelbezochte locaties kun je eenvoudig opslaan.

Bezienswaardigheden 
Het systeem kan je informeren over bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt.

Waarschuwingen snelheidscontroles 
Houd je veilig aan de snelheid met waarschuwingen over de plaatselijk geldende maximum snelheid. 
Ook kun je waarschuwingen instellen voor snelheidscontroles (in landen waar dat wettelijk is 
toegestaan).

Touch screen bediening 
Gebruiksvriendelijk touch screen display, met onder meer functies voor inzoomen en zoeken op de 
plattegrond.
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VERVOEREN EN OPBERGEN COMFORT
Toyota biedt een uitgelezen reeks accessoires die je helpen alles uit je AYGO 
te halen, wat erin zit. Dankzij de fietsdrager kun je bijvoorbeeld je fiets overal 
mee naar toenemen, zodat je eenmaal op de plaats van bestemming heerlijke 
fietstochten kunt maken.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom biedt 
Toyota ook een reeks kleine, maar praktische 
accessoires die van grote waarde zijn en die je reis 
nog aangenamer maken.

Fietsendrager
Een veilige manier om 1 of 
2 fietsen mee te nemen.  
Met oog op gebruiksgemak 
bevestig je de fietsen op de 
drager met dezelfde sleutel 
waarmee je ook de drager op 
de auto bevestigt. Inclusief 
verlichting en kenteken-
plaathouder.

Verticaal bagagenet
Een net van stevig nylon met 
meerdere compartimenten 
om kleine voorwerpen in de 
bagageruimte op hun plek  
te houden.

Klein opbergvak/asbak
Past perfect in de bekerhouder. 
Het geveerde klepje houdt 
tabakslucht en afval waar  
het hoort.
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BESCHERMING
Rijden met de Toyota AYGO maakt het leven nog leuker. Toyota biedt  
echter diverse praktische accessoires waarmee je je auto aan de binnen-  
en buitenkant extra kunt beschermen tegen schade. Zo blijft je auto er  
goed uitzien.

1 & 2.  Stootlijsten
Een elegante oplossing om  
de flanken van je auto te 
beschermen tegen parkeer-
schades. Leverbaar in zwart of 
in de kleur van de carrosserie.

3. Spatlappen
Op maat gemaakt om 
opspat tend water en modder 
te voorkomen. Leverbaar voor 
de voor- en achterzijde

4 & 5. Bumperprotectors
Geplaatst op de hoeken van de 
voor- en achterbumper om 
kleine parkeerschades te 
voorkomen. Leverbaar in zwart.

6. Laadvloerbescherming
Mat van slijtvaste kunststof 
met antisliplaag en opstaande 
randen, om het tapijt in de 
bagageruimte te beschermen 
tegen stof, modder en vocht.
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8

8. Rubberen vloermatten
Extra stevige matten om  
het tapijt in de auto te 
beschermen tegen modder, 
vocht en zand. De mat aan 
bestuurderszijde is voorzien 
van bevestigingspunten om 
schuiven te voorkomen.

7. Mattenset velours
Antracietkleurige, stoffen 
vloermatten met gekleurd 
stiksel. Voorzien van veilige 
bevestigingspunten aan 
bestuurderszijde. Leverbaar  
in de kleuren: 

1. Grijs
2. Wit
3. Donkergrijs
4. Antraciet
5. Oranje
6. Red

9. Mattenset antraciet
Slijtvaste stoffen vloermatten 
in de kleur antraciet. De mat 
aan bestuurderszijde is 
voorzien van bevestigings-
punten om schuiven te 
voorkomen.
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2 & 3. Lakstiften   
Lakstift om kleine 
lakbeschadigingen te 
herstellen. Ook leverbaar  
als spuitbus.

4 -6 Toyota ProTect* 
Met de professioneel aangebrachte ProTect beschermingslaag blijft je auto gedurende minimaal vijf jaar in showroomstaat.  
Voor de lak, velgen en bekleding zijn verschillende verzorgingsproducten beschikbaar.

*Neem voor meer informatie contact op met je Toyota dealer.

4 5 6

1. Onderhoudsproducten  
Een complete reeks reinigings-
producten, poetsmiddelen, 
motorolie en andere 
benodigd heden is verkrijgbaar 
bij je Toyota dealer.

1 2 3
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VEILIGHEID
Veiligheid is voor iedereen belangrijker. De accessoires voor de AYGO bieden 
extra gemoedsrust omdat ze het leven onderweg gemakkelijker, veiliger en 
aangenamer maken.

Mistlampen
Mistlampen in de voorbumper geven beter zicht wanneer je rijdt  
bij slechte weersomstandigheden. 

Parkeersensorset
De AYGO maakt parkeren kinderspel. Maar zelfs dan bewijst het 
parkeerhulpsysteem van Toyota in een krappe ruimte je goede 
diensten door je auto te beschermen tegen parkeerschades. 
Sensoren in de achterbumper zijn gekoppeld aan een waar-
schuwings systeem in de auto, dat luider klinkt naarmate je 
dichterbij een obstakel komt. Waar nodig kun je de sensoren 
uitschakelen.

Alarmsysteem
Het alarmsysteem van Toyota geeft je extra gemoedsrust wanneer 
je je auto parkeert. Het systeem omvat een krachtig alarm, ter 
ondersteuning van de standaard aanwezige startonderbreking. 
Optioneel is ook een hellingsensor leverbaar, zodat je auto niet 
ongeoorloofd kan worden weggesleept.
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Kinderzitje GO
Voor baby’s tot ongeveer  
9 maanden (tot 13 kg). 
Voorzien van een uittrekbaar 
zonnescherm ter bescherming 
tegen zon en wind.

Kinderzitje G1 ISOfix
Voor kinderen van 8 maanden 
tot vier jaar (ongeveer 9 tot 
18 kg). Voorzien van ISOfix 
bevestiging en een beugel om 
het zitje stevig te bevestigen. 
Zacht beklede, hoge 
zijsteunen bieden optimale 
zijdelingse bescherming.

Kinderzitje G2
In hoogte verstelbaar, voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar 
(ongeveer 15 tot 36 kg).  
Een stevig zitje met een 
verstelbare hoofdsteun groeit 
mee met je kind. Leverbaar 
met bevestiging voor 
veiligheidsgordel of ISOfix.

Gevarendriehoek en 
verbandkussen 
Essentiële voorbereiding voor 
wat je ook staat te wachten of 
om onderweg hulp te kunnen 
bieden aan anderen.

Veiligheidsvest
Zien en gezien worden is een gouden regel voor je veiligheid.

Wintervelgen
Voor gebruik in combi  natie met 
winterbanden. In het najaar  
ruil je je lichtmetalen velgen 
om voor wintervelgen, zodat je 
geen banden hoeft te laten 
verwisselen. 
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De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
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of bezoek www.toyota.nl

IMPORTEUR LOUWMAN & PARQUI B.V. Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-02500 augustus 2015.

09/15/NL/F0000-02500/5000


