AYGO

For Toyota er kvalitet ikke
blot et løfte. Det er en del
af vores eksistens
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Intet er så godt, at det ikke kan blive bedre. Derfor stræber vi
efter konstante forbedringer i alt, hvad vi gør. Og det er ikke
bare et motto. Eller en hensigtserklæring, som vi hænger op på
væggen for blot at glemme igen. Nej, det er måden, vi arbejder
på. Vi har et ord for det, nemlig det japanske: ”Kaizen”. Det
betyder ”konstante forbedringer” og er et nøglebegreb i vores
stræben efter kvalitet i alt, hvad vi gør.

”Fra nu af vil jeg have, at alle forener
kræfterne og sammen finder en metode
til at lave uovertrufne biler.”
Kiichiro Toyoda, Grundlægger
Toyota Motor Corporation, 1939

Toyotas konsekvente fokus på kvalitet resulterer i konkrete fordele.
Fordele der også bidrager til kvaliteten i dit liv. Det er store ord,
men de kommer fra vores egne kunder. Gang på gang viser
neutrale forbrugerundersøgelser, at Toyota-kunder hører til de
mest tilfredse overhovedet. Hertil kommer vores fornemme
resultater i Euro NCAP’s sikkerhedstest, som dokumenterer,
at Toyota er en af de sikreste biler for dig og din familie. For os
handler det ikke kun om at sælge biler, men om at give den
bedst mulige ejeroplevelse i hele forløbet fra du køber en Toyota,
til du sælger den igen.
Det betyder, at hver gang du sætter dig bag rattet i en Toyota
og starter motoren, så er det med en følelse af tillid. Og med en
bevidsthed om, at bilen er designet og bygget ud fra de højeste
standarder for kvalitet og driftsikkerhed. For Toyota er kvalitet ikke
blot et løfte. Det er en del af vores eksistens.

Medarbejderne i Toyotas montageafdelinger
har handsker på for at beskytte både bilen
og emblemet mod ridser. Når emblemet er
omhyggeligt placeret på kølerhjelmen, poleres
det en sidste gang af de behandskede hænder.
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Indhold

Den rigtige bil på det rigtige tidspunkt
Vi lever i en tid med stadig mere trængsel i trafikken. Bilkøerne
vokser, myldretiden er udvidet, og jagten på parkeringspladser
er blevet mere intensiv. Samtidig sætter vi mere fokus på miljøet, og hvordan vi kan reducere CO2-udledningen og spare på
jordens energiressourcer. En nem og effektiv måde er at køre
langt på literen. Derfor er Toyotas nye minibil – AYGO – den

rigtige bil på det rigtige tidspunkt. Den er særdeles nøjsom,
når det gælder brændstofforbrug – men rundhåndet med
køreglæde, når den snor sig veloplagt gennem byens tætte
trafik. Tiden er inde til at se det store i det små. Tiden er inde
til AYGO.
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En minibil med format
Der er noget sprælsk og uimponeret over AYGO. Som om
den ikke er klar over, at den kun måler 3,41 i længden, 1,62 i
bredden og 1,47 i højden. Men man må også give den ret i,
at den opleves som en meget større bil – oven i købet med en
kabine, som er overraskende rummelig. Til gengæld får du en
behagelig påmindelse om AYGO’s minimål, når du klemmer
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Design og ergonomi

den ind på det lille stykke kantsten, som andre har opgivet som
parkeringsplads.
Sporty, stilsikker og befriende enkel at køre. Sådan vil du opleve
AYGO. Instrumenter og betjeningsgreb sidder intuitivt rigtigt i
forhold til det højdejusterbare rat.

Det 2-farvede instrumentpanel har en smart og slidstærk
beklædning a la ”hajskind”. Og med 50/50 splitbagsædet
(afhængig af variant) kan du nemt udvide bagagerummet
efter behov. Store dørlommer, kopholdere og de mange
praktiske opbevaringsmuligheder bidrager til din oplevelse
af AYGO som en alsidig og funktionel minibil.

07

Toyota AYGO

Sikker som bare Toyota
Toyota-logoet på fronten er et løfte om høj sikkerhed, og det
bekræftes af Euro NCAP, som tildelte AYGO fire ud af fem
stjerner og dermed en topplacering i klassen. Det kraftige
MICS-sikkerhedskarrosseri (Minimal Intrusion Cabin System),
der absorberer og fordeler kollisionskraften, så kabinen påvirkes
mindst muligt, har en stor del af æren for det flotte resultat.
Hertil kommer to frontairbags, to sideairbags samt (afhængig
af variant) to gardinairbags i hele kabinens længde, så de også
gavner passagererne på bagsædet.
Men det bedste er naturligvis helt at undgå ulykker. Og her
hjælper AYGOs stabile køreegenskaber godt med. De fire hjul
er skubbet så langt ud i hjørnerne som muligt og giver et godt
vejgreb. Og de effektive ABS-bremser med EBD (Electronic
Break force distribution) hjælper dig med at bremse bilen sikkert
og effektivt.
Anti-udskridningssystemet VSC (Vehicle Stability Control) er
standard på versioner med komfortpakke, og fås som
option til alle øvrige varianter. VSC’s primære funktion
er at modvirke en begyndende udskridning ved
at dosere bremse- og motorkraft på de enkelte
hjul, så stabiliteten genoprettes.
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Sikkerhed
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Klar til en billig tur i byen
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Toyota AYGO

Vælg din helt egen
AYGO

Du kan vælge lige nøjagtig den AYGO, der passer dig bedst.
Grundlæggende er der tre udstyrsvarianter, nemlig AYGO,
AYGO+ og AYGO+ med komfortpakke.
Standardudstyret i basisversionen AYGO byder blandt meget
andet på elektrisk servostyring, radio med cd-afspiller med
mulighed for at tilslutte mp3-afspiller.
AYGO+ giver dig ekstra lækkerier som fx fjernbetjent centrallås,
elruder foran, solskærme med makeupspejle, fire ekstra
højttalere og ISOFIX-beslag på splitbagsædet. Udefra kendes
AYGO+ på lakerede sidespejle og dørhåndtag. AYGO+ med
komfortpakke forlænger udstyrslisten med manuel aircondition,
omdrejningstæller og VSC (Vehicle Stability Control), der er et
væsentligt bidrag til den aktive sikkerhed.
AYGO er som standard udstyret med en 5-trins manuel gearkasse. Fra AYGO+ og opefter fås den også med Toyotas unikke
MMT-gearkasse, hvor du kan vælge selv at skifte gear med den
sekventielle gearvælger, eller om du vil lade automatikken klare
det hele.
Uanset hvilken variant du foretrækker, har du også mulighed for
at vælge mellem flere udstyrspakker.

Eftermonterede udstyrspakker

AYGO Blue-pakke
Denne særdeles attraktive pakke indeholder et sæt 14” Antibes alufælge i flot blankt sterling silver-look,
en iPod-connector så du kan koble din iPod direkte til bilens originale radio, og hvor du hører musikken
gennem bilens højttalere og betjener iPod’en fra radioen samt en handskerumsklap, som skjuler dine
personlige ting for nysgerrige blikke, fx din iPod (ikke inkluderet).

Pakken kan kun bestilles til
farven 8R3 Greyish Blue.
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Udstyrsniveauer

Eftermonterede udstyrspakker

Black Pack-pakke
Styling til bilen med en eksklusiv lædergearknop, 14” Antibes alufælge samt trinlister for.

Sportspakke
Indeholder 14” letvægts alufælge med 5 eger og forkromet mærke i midten samt indfarvede tågelygter. Tågelygterne er bygget efter Toyotas høje
kvalitetsstandarder og har en overlegen lysstyrke.

Audiopakke
En lydoplevelse uden sidestykke. Indeholder to 35 watt baghøjttalere og to diskanthøjttalere, som er afstemt til de eksisterende to højttalere, der sidder foran.

Kontakt venligst din Toyota-forhandler for yderligere information om ekstraudstyr til AYGO.
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Toyota AYGO

Farver og indtræk
Alle seks farvevarianter er med til at fremhæve AYGOs stilsikre design. Hertil kommer
nogle harmoniske interiørdesign og indtræk afhængig af den variant, du vælger.

AYGO interiør, standard.

AYGO+ interiør.
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Farver og indtræk

1E7 Satin Silver1

8M6 Reflective Blue1

8R3 Greyish Blue1

3P0 Fire Red

1E0 Anthracite Grey1

211 Black1

1

Metallak
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Toyota AYGO

Vores mål er ”nul udslip”
Toyota har solgt over en million hybridbiler verden over. Det er derfor
ikke så overraskende, at mange mennesker forbinder miljøvenlige biler
med vores mærke. Det er vores mål at gøre en forskel. Og det gør vi ved
at investere og forske i teknologier, der skåner vores
fælles miljø.

Analyse af en bils livscyklus
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Miljøhensyn

Produktion af bilen
– Konstante optimeringer af Toyota
Production System reducerer de
miljøskadelige påvirkninger.
– Alle produktionsprocesser
overvåges efter retningslinjerne i
Enviromental Management System
ISO14001.
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Bortskaffelse af bilen
– Toyota tilbyder nye og innovative
måder til at aflevere den udtjente bil
tilbage til os som producent
– For yderligere information klik ind
på www.toyota.eu/04_environment
eller kontakt din Toyota-forhandler.

Pro
du
kt
io

ga
Genbru

Design og udvikling af bilen
– Fortsat reduktion af bilens
skadelige udslip i vores stræben
efter den ultimative miljøbil med
nul udslip. Vi er kommet et stort
skridt på vejen med Hybrid Synergi
Drive® –teknologien, der foreløbig
tilbydes i Prius.
– Ecological Assesment System (EcoVas) er et analysesystem til måling
af en bils samlede miljøpåvirkning i
hele dens livscyklus.
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Salg,
Marketing
og service

Salg og service af bilen
– Informere kunderne om fordelene
ved miljørigtige biler
– Øge kundernes bevidsthed om
korrekt service og miljørigtig kørsel
af bilen

Transport af biler og dele
– De mest energieffektive og
miljøansvarlige transportformer
prioriteres

Ti tips til miljøvenlig kørsel som kan
reducere CO2-udslippet med op til 30 %
Vi kan alle være med til at reducere CO2-udslippet, blot ved at ændre måden vi kører på.

1. Fjern overflødig vægt og unødvendig taglast.

6. Skift hurtigt op til højere gear.

2. Planlæg ruten og undgå omveje.

7. Brug kun elektrisk udstyr, når det er
nødvendigt (fx aircondition).

3. Undgå korte køreture.

8. Følg og forudse trafikstrømmen.

4. Tjek dæktrykket jævnligt.

9. Hold ruderne lukkede (brug
ventilationsanlæg).

5. Overhold serviceeftersyn iht.
instruktionsbogen.

10. Sluk motoren, hvis du holder stille i mere
end 60 sekunder.
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Ro i sindet
AYGO henvender sig til dig, der stiller høje krav
til både køreoplevelse og kvalitet. Når det gælder
driftsikkerhed og service, vil du heller ikke nøjes
med mindre end det bedste. Toyota-logoet på fronten af AYGO fortæller, at det er en bil, der opfylder
dine krav. For den er bygget på den uovertrufne
kvalitet, som bekræftes i den ene test efter den
anden. Resultatet er større køreglæde og mere ro
i sindet.
Når du henter din nye AYGO, vil din Toyota-forhandler forsyne dig med et servicepas. Det er en udførlig guide, der sikrer, at du får det bedste ud af din AYGO og alle dens funktioner og features. Din Toyota-forhandler vil naturligvis også
give dig en omhyggelig instruktion og altid være behjælpelig, hvis du skulle få brug for assistance af den ene eller anden art. Når du køber en Toyota, køber du nemlig også den
tryghed, der ligger i at være kunde hos en af Danmarks største og mest serviceorienterede bilorganisationer. Du får et
servicenet i ryggen, som i kundeundersøgelser gang på gang
kåres til branchens bedste.

Intelligent design
AYGO er designet og udviklet med henblik på at minimere
vedligeholdelsesomkostningerne. Der er færre dele, der kræver service, og de dele, der nødvendigvis skal udskiftes eller
serviceres løbende, holder i længere tid. Adgangsforholdene
er optimerede, så tiden til service kan holdes nede. Dette –
kombineret med konkurrencedygtige priser på reservedele –
gør, at dine samlede udgifter til vedligeholdelse af AYGO er
yderst overkommelige.
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Ro i sindet

Komplet serviceprogram
Din Toyota-forhandler informerer gerne om det betryggende
serviceprogram, der gør tilværelsen som AYGO-ejer så let
som mulig. AYGO har kun brug for et stort sundheds- og
sikkerhedstjek hvert andet år eller for hver 30.000 km.
Herudover skal den have et sundhedstjek, der inkluderer olie
og skift af oliefilter hvert år eller for hver 15.000 km.

Serviceaftale
Som Toyota-kunde har du mulighed for at tegne en Serviceaftale. Den forvandler alle service- og værkstedsregninger til
en overkommelig og fast månedlig ydelse. Serviceaftalen
dækker alt fra rutinemæssige serviceeftersyn til uforudsete
reparationer på bilen. På den måde undgår du ubehagelige
overraskelser og unødig belastning af økonomien.

Lave reparationsomkostninger
AYGO er designet, så udgifterne til reparationer minimeres.
Der er således energiabsorberende elementer i kofangerne,
og dele, der er dyre at udskifte, er placeret væk fra de typiske
skadesområder. Herudover er de mest udsatte pladedele
boltet og ikke svejset på. På denne måde kan omfanget af
kostbare skader begrænses, og eventuelt beskadigede dele
er lette at udskifte eller reparere.

Toyota Eurocare Vejhjælp
Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota Eurocare Vejhjælp med i købet af din AYGO. Det er en vejhjælpsordning,
som dækker i 30 europæiske lande. Hvis du mod forventning

skulle køre ind i problemer med din AYGO, vil Toyota Eurocare Vejhjælp sørge for at bringe dig videre. Toyota Eurocare
Vejhjælp fornyes automatisk ved hvert serviceeftersyn hos dit
Toyota-værksted.

Lang og udstrakt garanti
Takket være en kombination af høj produktkvalitet og professionel service kan Toyota tilbyde en af markedets bedste
garantier. 3 års mekanisk garanti (eller op til 100.000 km,
alt efter hvad der kommer først). Garantien dækker også
omkostninger ved at få bugseret bilen til nærmeste Toyotaværksted, hvis bilen ikke kan køre på grund af materialeeller fabrikationsfejl, der er opstået under garantiperioden.
3 års lak- og overfladerustgaranti (ubegrænset kilometertal).
Op til 12 års garanti mod gennemtæring (ubegrænset
kilometertal). Garantierne gælder i henhold til gældende
bestemmelser.

Ekstra tryghed
Tyverisikringen af din AYGO er konstrueret til at modstå de
skrappe 5-minutters indbrudstest. Startspærren opfylder de
strengeste internationale og forsikringsmæssige krav.

Originalt Toyota-ekstraudstyr
Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet og fremstillet med den
samme høje kvalitet, som kendetegner vores biler. Du kan også
være sikker på perfekt pasform og integration, når du med
originalt Toyota-ekstraudstyr giver komforten eller brugsværdien
et ekstra løft. Det omfattende program giver dig også mange
muligheder for at sætte personligt præg på din Toyota. Ligesom
vores biler sælges originalt Toyota-ekstraudstyr med 3 års
garanti i forbindelse med køb af ny bil.

Toyota Bilforsikring
Med en Toyota Bilforsikring kan du være sikker på, at din Toyota
bliver repareret med originale dele i forbindelse med en evt.
skade. Her ud over kan du blive dækket mod evt. maskinskader
efter garantiens udløb, ligesom du får udvidet nyværdierstatning og førerpladsdækning med i prisen. Se www.toyota.dk for
de fuldstændige betingelser.

Specifikationer og udstyr
Senest opdaterede specifikationer og udstyr kan til enhver
tid fås ved henvendelse til nærmeste Toyota-forhandler eller
ved at tjekke toyota.dk.

Papirmassen, der er anvendt i dette papir, er klorfrit og kommer fra miljømæssigt bæredygtige kilder. Vi henviser til www.toyota.eu for yderligere miljømæssig
information. Biler, der vises i denne brochure, kan være vist med ekstrudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Tjek toyota.dk for seneste opdateringer. Specifikationer og
udstyr er underlagt nationale forhold og betingelser og kan derfor afvige fra de angivne. Kontakt venligst den lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale
specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de
angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående
godkendelse af Toyota Motor Europe (TME).
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