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AYGOSuppler OUTstand styling front-x, A-stolpe-
beklædninger og bagkofanger med farvede 
hjulkapsler og tagdekoration.
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STYLING OUTstand
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Lille navkapsel

Ring

Navkapsler og ringe 
Fås i  følgende farver:
1. Mørkegrå
2.  Hvid
3.  Mørkeblå
4.  Sølv
5.  Rød
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Tagdekoration 
Fås i  følgende farver:
1.  Mørkegrå
2.  Hvid
3.  Rød
4.  Sølv
5.  Mørkeblå
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AYGO
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OUTglow styling til din AYGO giver dig et frisk 
udtryk med pyntelister på sidedørene og 
kofangere, for og bag.

Suppler OUTglow stylingen med en farve- 
matchende rød tagdekoration, navkapsler, 
luftdyser, afdækning omkring gearstang  
– god kontrast til den sorte centerkonsol.

Tagdekoration

Lille navkapsel 
Farvematchende rød navkapsel.

Stor navkapsel

STYLING OUTstand
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Rød stylingSølv stylingSort styling

Rød styling
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INspire styling giver interiøret i din AYGO stor 
personlighed med den farvede gearstangs - 
afdækning og luftdyser. Skal effekten være  
endnu mere dramatisk, så tilføj hvid, sort eller  
sølv centerkonsol og instrumentbræt som 
ekstraudstyr.

Instrumentbræt
Et markant designelement 
i hvid, sort eller sølv.

Centerkonsol

STYLING INspire
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STYLING
Du kan style luftdyserne i farverne hvid, sort eller 
sølv til instrumentbrædtet, centerkonsollen og 
gearboksen.

INtense

Luftdyser 
Fås i hvid, sort og sølv.
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Krom pynteliste
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Front-x krom pyntelister
Et frækt fokus til din AYGOs 
markante x-formede front.

AYGOUanset hvilket AYGO-farvetema, der er din favorit, 
vil de specieldesignede pyntelister øge person-
ligheden endnu mere ved at tilføje et stilfuldt, 
sofistikeret og urbant look.

Krom STYLING
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Krom pynteliste
Forstærker de friske og rene 
linjer.



Lille navkapsel
1. Rød
2.  Mørkegrå
3.  Sølv
4.  Sort
5.  Hvid
6.  Mørkeblå
7.  Turkis
8.  Orange 
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Lækkert udvalg i alufælge
Se hele udvalget på toyota.dk

Låsemøtrikker 
Designet så de ligner dine 
hjuls øvrige møtrikker. 

Forstærket stål og en unik 
kodenøgle sikrer dig mod 
tyveri af dine alufælge.
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STYLING AF ALUFÆLGE
Farvede navkapsler og ringe, gir det et ekstra pift.



Store navkapsel ringe 
Markante farvede ringe til 
hjulkapslen. 
9.  Rød
10.  Mørkegrå
11.  Sølv
12.  Sort
13.  Hvid
14.  Mørkeblå
15.  Turkis
16.  Orange
17.  Krom

Store navkapsler 
18. Blank sort med krom-logo
19. Mat sort med krom-logo
20.  Mat sort med blankt logo
21.  Sølv med krom-logo
22.  Hvid med krom-logo
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Front-x og A-stolpe 
Både front-x og A-stolpe-
beklædning er udformet til at 
passe ind med din AYGOs 
dynamiske design. 

Begge fås i et inspirerende 
udvalg af farver.
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UDVENDIG STYLING
Toyotas ydre stylingsmuligheder giver ekstra designelementer til din AYGOs 
unikke, legende personlighed. Uanset hvad du vælger, bidrager hvert 
designelement til din bils personlige udtryk.
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Bagkofanger afdækning
Dit personlige valg af en 
farvet afdækning på 
bagkofanger, giver endnu 
mere fokus på din AYGOs 
markante design.

Farvemuligheder
1. Mørkeblå
2.  Turkis
3.  Sort
4.  Mørkegrå
5.  Orange 
6.  Sort, blank*
7.  Rød
8.  Sølv, blank*
9.  Sølv
10.  Hvid

*Fås ikke som front-x.

Konfigurer din helt egen 
AYGO på toyota.dk

3
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Tagdekoration
Personliggør din AYGO og 
tilføj fx en farvematchende 
tagdekoration i en af følgende 
farver:

1. Turkis
2.  Rød
3.  Hvid
4.  Mørkegrå
5.  Orange
6.  Mørkeblå
7.  Sort
8.  Sølv
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Front- og bagstreamer
Fås i rød og sølv. 
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Dekorationssæt  – Vaffelmønster 
Dekorationssæt  – Gevir

Dekorationssæt  – Carbon-look
Dekorationssæt  – Blomster 
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Dekorationssæt  – Sort, staffering
Dekorationssæt  – Hvid, staffering

Dekorationssæt  – Grafit
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1-5. Pyntelister (til 5-dørs)
Omhyggeligt formet til at 
passe med AYGOs konturer. 
Fås i følgende farver: 
1. Krom 
2. Sort, blank  
3. Sølv, blank  
4. Hvid 
5. Rød

6. Front-x krom pynteliste
Et friskt blikfang til AYGOs 
karakterfulde x-formede 
kølergrill.

7. Krom pynteliste
Fremhæver de friske, rene 
linjer bag på din AYGO.

8. Kromring til tågelygter
Et kraftfuldt designelement  
til tågelygterne.
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Centerkonsol 
Rød styling

INDVENDIG STYLING
I den nye AYGO er der et utal af indvendige stylingsmuligheder.                          
Vælg design og farve og skab et personligt rum, der er skræddersyet til dig. 

Konfigurer din helt egen 
AYGO på toyota.dk
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Luftdyser

Instrumentbræt

Afdækning ved gearskift 
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Farvemuligheder:
1.  Rød
2.   Blå
3.   Mørkeblå
4.   Mørkegrå
5.   Orange
6.   Hvid
7.   Sølv, blank
8.   Sølv hvid*
9.   Grå
10.  Sort
*Fås ikke til alle varianter.
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Elegant aluminium trinlister
Stil og funktionalitet forenet. 

Premium aluminium trinlister 
Forstærker din AYGOs stilfulde interiør.
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MULTIMEDIE X-NAV
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AYGO x-nav 
AYGO x-nav er den ideelle opgradering, hvis din bil allerede har Toyota display audiosystem, og du 
gerne vil tilføje navigation. Hvert skærmbillede er designet til nem betjening. Uanset hvor din rejse 
fører dig hen, vil AYGO x-nav guide dig derhen, og give dig masser af ekstra rejseinformation 
undervejs.

Fuld kort navigation 
Førervenlig fuld kort navigation med skærmbilleder for vejskilte, vejkryds og bane guide.

Klar guide 
Tydelige trin for trin instruktioner

Paneuropæisk 
Navigationen dækker 33 europæiske lande, og instruktioner på 20 europæiske sprog.

Fremhævede kort 
Kortenes grafik indeholder 3D effekter. Ved natkørsel ændrer farvebalancen sig, og du får større visuel 
komfort.

Ruteoversigt 
Find nemmere frem i byen. En liste med fortløbende trin og retning viser tydeligt, hvor du skal køre.

Ruteplanlægning 
Du kan planlægge din rute ved at indtaste gade, postnummer, by eller blot kort-koordinater.

Kør mig hjem 
Uanset hvor du er, kan du blot trykke på “hjemme-ikonet”.

Favoritter 
Favoritsteder og regelmæssige mål kan gemmes til hurtig og nem ruteplanlægning.

Steder af interesse 
Systemet kan søge efter steder af interesse og gøre dig opmærksom på dem undervejs.

Hastighedsgrænse og fartkamera 
Kør sikkert ved hjælp af visning af hastighedsgrænse og advarsel. Besked om faste fartkamera 
placeringer (i de lande, hvor det er tilladt).

Touch-screen kontrol 
Touch-screen kontrol er nem at bruge med zoom og skift af kort.
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TRANSPORT KOMFORT
Toyotas transportudstyr giver fleksibilitet til livet med din AYGO. Toyotas komfortudstyr giver dig de små detaljer, 

som kan gøre en stor forskel for nydelsen af hver 
tur.

Cykelholder
Den sikre måde at transpor-
tere en eller to cykler. Du får 
ekstra sikkerhed ved, at en 
enkelt nøgle låser din cykel til 
holderen og holderen til din 
bil. Lygter og nummerplade-
holder er inkluderet. Du vil 
være fristet til at tage din 
cykel med overalt. 

Lodret sikkerhedsnet
Et stærkt, vævet, sort 
nylonnet med lommer til at 
holde små ting sikkert i 
bagagerummet.

Lille skraldespand/askebæger
Passer præcis til kopholderen  i 
konsollen.
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KOMFORT
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BESKYTTELSE
At køre AYGO gør det moderne liv endnu sjovere. Toyotas udstyr styrker den 
praktiske side ved at give et ekstra lag beskyttelse både inde og ude for at 
værne mod uheldige skrammer, sørge for at din bil ser godt ud og holde den i 
god stand. 

1 & 2. Sidebeskyttelseslister
Fås i sort eller kan lakeres til at 
matche din bil.

3. Stænklapper 
Specielt formet til at forebygge  
at vand, mudder og småsten 
slår op på din bil. 

4 & 5. Hjørnebeskyttere til 
kofanger 
Placeres på kofangerens 
hjørner for at beskytte mod 
uheldige skrammer. Fås i sort.

6. Bagagerumsbakke 
Fremstillet i hård fleksibel 
plast, med anti-slip overflade 
og forhøjede kanter til 
beskyttelse mod skidt og 
diverse væsker.
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9. Gummimåtter
Ekstra stærke for at beskytte 
din bils gulvmåtter mod 
mudder, jord og sand. 
Førerens gulvmåtte har 
sikkerhedsbeslag til at holde 
den på plads.

Tekstilmåtter 
Tekstilmåtter i antracit med et 
udvalg af forskellige farver til 
syningerne. Har non-slip 
sikkerhedsmontering på 
førerens gulvmåtte.

1.  Antracit
2.  Hvid
3.  Mærkeblå
4.  Mørkegrå
5.  Orange
6.  Rød
7.  Sølv
8.  Turkis

1 2 3 4
5

6

7

8

10. Tekstilmåtter
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Vedligeholdelsesprodukter   
Du finder et komplet udvalg af 
rengøringsmidler, pudsemidler,  
olier og væsker hos din lokale 
Toyota-forhandler.
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SIKKERHED
Alle kan lide at føle sig sikre og trygge. AYGOs udvalg i udstyr opfylder disse 
behov ved at give individuelle valg, som gør livet lettere, sikrere og meget 
mere bekvemt.

Tågelygter
Bruger du Toyotas tågelygter til din AYGO, forstærker du 
oplysningen af vejen fremad, når du kører i dårligt vejr og    
dårlige lysforhold.

Parkeringssystem 
Selv i en bil, der er så nem at parkere som AYGO, kan pladsen blive 
trang, og her vil du få hjælp fra Toyotas parkeringssystem, så du 
undgår unødige skrammer. Ultrasoniske sensorer i bagkofangeren er 
forbundet med et signal i bilen, og det bipper stadig hyppigere,  jo 
tættere du kommer på en forhindring. Du kan naturligvis slå signalet 
fra, når du ikke har brug for det.

Toyota tyverialarm 
Toyotas tyverialarm system giver din bil ekstra beskyttelse,  
når du har parkeret den. Systemet har en kraftig alarm til at 
supplere din bils fabriksinstallerede imobiliser. Som et tilvalg 
kan du inkludere en sensor, der registrerer hældning og 
advarer dig om forsøg på biltyveri og bugsering.
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BabySafe Plus-sæde
Til babyer op til omkring            
ni måneder (op til 13 kg).          
Har et udtrækkelig udhæng til 
at beskytte mod sol og vind.

Duo Plus ISOFIX-sæde
Designet til børn mellem         
ni måneder og fire år (op til   
18 kg). ISOFIX-montering og 
topanker sikrer stabilitet, 
mens polstrede vinger for- 
stærker beskyttelsen mod 
tryk fra siden.

Barnestole
Til børn mellem fire og 12 år 
(op til 36 kg). Et sæde med 
udvidelsesmuligheder og 
justerbar hovedstøtte, der 
giver fleksibilitet, mens barnet 
vokser. Fås til sikkerhedssele 
eller ISOFIX-montering

Førstehjælpsudstyr og 
advarselstrekant  
Vigtig sikkerhedsforanstalt-
ning til hvad der nu venter 
rundt om det næste hjørne 
(dele sælges separat).

Refleksjakke 

Vinterstålfælge
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De fleste bilejere har et ønske om at bevare den glans, som deres bil havde, da den var ny. Toyota ProTect er en revolutionerende teknologi baseret på NASA’s 
forskning og udvikling inden for overflade behandling.  I modsætning til konventionelle voksprodukter og lakforseglere kan Toyota ProTect ikke blot anvendes på 
bilens lak. Toyota ProTect kan også anvendes på stofbetræk, alufælge og sideruder. Toyota ProTect beskytter og bevarer bilens glans år efter år. 

Udvendigt
Bevar din bils oprindelige udseende med en 
effektiv forsegling, der beskytter lak og 
sideruder mod forurening, hårdt vejr og  
andre skadelige påvirkninger.

Alufælge
Toyota ProTect beskytter effektivt dine fælge mod bremsestøv, 
snavs, vejsalt og nedbør.

Indvendigt
Beskytter kabinens stofindtræk mod snavs og skjolder. Alle slags 
spild og tilsmudsning fjernes nemt og uden at efterlade pletter.
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BESKYT DIN BIL FRA INDERST TIL YDERST



MERE SJOV I GADEN 
Konfigurer din helt egen AYGO  
på toyota.dk

Der tages forbehold for trykfejl. Tjek toyota.dk for seneste opdateringer. Kontakt venligst den lokale Toyota-forhandler for yderligere information og tvivlstilfælde. 
Toyota Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2014 Toyota Danmark A/S.

toyota.dk
E00320/Boye Grafik/06.14/5.000

Tegn en serviceaftale 
Med en Toyota Serviceaftale betaler du et fast, over-
komme ligt beløb hver måned. Beløbet dækker ikke alene 
alle eftersyn, men også de uforudsete reparationer, der 
evt. dukker op. Toyota Vejhjælp i mere end 40 lande i 
Europa følger gratis med, når du får serviceret din Toyota 
på et autoriseret  Toyota-værksted i Danmark.

Toyotapp
Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp, samler en 
række letanvendelige funk tioner, som er praktiske 
at have ved hånden. Send en sms med beskeden 
Toyota iPhone eller Toyota Android til 1919 – så 
får du et direkte link sendt til din mobil.


