AYGO X

ZIE HET GROOTS
WIE U OOK BENT
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ZIE HET GROOTS
Een kleine auto die een grootse indruk nalaat.
De Aygo X is een ongezien compacte wagen met
attitude. Hij stelt een nieuwe norm: hij biedt het
zelfzekere rijgedrag van een hoge crossover, maar met
de exclusieve voordelen van een stadsauto. Door het
hogere koetswerk, de brede lichtmetalen velgen en
de hogere zitpositie kijkt u de stad recht in de ogen.
Geen volger, maar een trendsetter. Net als u. Voel u
verbonden met de stad en haar wirwar van straten.
De nieuwe Aygo X geeft u een nieuwe, frisse kijk.
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DE KNAPSTE CROSSOVER
VAN DE STAD
Breng de stad tot leven met het stoere en herkenbare
design van de Toyota Aygo X. Gesofisticeerd, opvallend
en onbetwistbaar cool: het tweekleurige koetswerk oogt
origineel en verwijst naar zijn speelse karakter. Door de
18" lichtmetalen velgen en overmaatse wielbogen
heeft de Aygo X een kenmerkend, breder profiel. Dit
geeft hem zijn zelfverzekerde look. De led-koplampen
trekken meteen de aandacht en zorgen keer op keer
voor een perfect verlichte weg voor u.
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LAAT U LEIDEN
Onze innovaties geven u een flinke stap voor. De zeer
responsieve en wendbare Toyota Aygo X is bij uitstek
geschikt voor moderne stedelijke omgevingen en
daarbuiten. Dankzij de hogere zitpositie geniet u van
een zorgeloos en ruimer gevoel. De compacte Aygo X
is slechts 3,7 meter lang en heeft een toonaangevende
draaicirkel binnen zijn klasse. Daardoor parkeert
hij moeiteloos, zelfs in drukke, kleine straten.
De automatische versnellingsbak reageert meteen
op elke handeling. Door de vlotte schakelingen
wordt rijden in de stad voortaan een plezier.
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PARKEER ALS EEN PRO
Parkeer vol vertrouwen in de stad
dankzij de achteruitkijkcamera
en de intelligente parkeersensoren.
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ZICHT OP EEN BLAUWE LUCHT
VOOR HEMELS GENOT
Ervaar de vrijheid die u alleen in openlucht kunt vinden.
Open het coole canvasdak van de Aygo X Air en laat de
stad al uw zintuigen prikkelen. Voel de warmte van
de zon op uw gezicht, de wind in uw haren en geniet
van het uitzicht en de geluiden van het bruisende
stadsleven. Laat het licht rijkelijk binnenstromen
terwijl u stijlvol door de straten cruiset.
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VOOR WELKE SMAAK VALT U?
Specerijen wakkeren onze zin voor avontuur aan. Elke
specerij heeft eigen kwaliteiten die ons een boost geven.
Van pittige chili tot verfijnde gembertoetsen. De Toyota
Aygo X komt in vier verkwikkende koetswerkkleuren.
Ontdek de eindeloze mogelijkheden die elke rit biedt.
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CHILI RED
PITTIG EN GEDURFD
Chili Red is de ideale kleur voor een durver als u.
Voor deze vurige tint liet Toyota zich inspireren door
de chilipeper die vaak onverwacht pittig uit de hoek
komt. De Aygo X in Chili Red daagt u uit om anders
te zijn. Hij laat u voelen dat u leeft en ervaren hoe
leuk autorijden werkelijk is.
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JUNIPER BLUE
COOL EN CREATIEF
Intens, fel en vol energie: de jeneverbes verwijst naar
een laserscherpe focus. De Aygo X in Juniper Blue
baant de weg voor een open geest. Hij haalt de meest
creatieve en optimistische versie van u naar boven.
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GINGER BEIGE
WARM EN KARAKTERISTIEK
Zelfs een mespuntje gember proeft u meteen.
De complexe, karakteristieke smaak van gember maakt
u warm vanbinnen en wekt al uw zintuigen
tot leven. De eersteklas Aygo X in Ginger Beige zet
aan tot vastberadenheid en geeft u het vertrouwen
om uw eigen weg te gaan.
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CARDAMOM GREEN
GESOFISTICEERD EN
UITGESPROKEN
Kardamom heeft een van de meest uitgesproken
smaken ter wereld. Deze specerij verrast telkens weer
en is een genot voor uw zintuigen. De Aygo X in
Cardamom Green weerspiegelt deze kwaliteiten
en inspireert mateloos tot een gesofisticeerde
en originele rijervaring. Geniet volop van het leven
in de Aygo X in Cardamom Green.
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DE STAD IS VAN U
De Aygo X is rijkelijk voorzien van handige functies voor een
gemakkelijke interactie tussen bestuurder en passagiers.
Dankzij de aantrekkelijke look van de cockpit, met het dashboard
en de middenconsoles, ziet hij er vanbinnen al even spicy uit als
vanbuiten. Het X-symbool is discreet in de zetelbekleding gestikt.
Het slim ontworpen interieur is ruim en comfortabel. Zo hebt u
voldoende plaats om een hele dag lang in de stad door te brengen.
Dankzij het bredere profiel heeft deze compacte crossover
een genereuze schouderbreedte vooraan. Het voordeel?
Een voortreffelijk zicht op de weg voor u.
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IN SYNC MET U
EN DE STAD
De Aygo X is veel meer dan een gewone stadsauto.
Hij is het verlengde van uw energieke levensstijl. Toyota
Smart Connect zorgt voor een naadloze synchronisatie
tussen uw telefoon en uw auto. Dankzij de draadloze
laadmogelijkheid hebt u onderweg nooit last van een
lege batterij. Het grote 9” HD-aanraakscherm toont
alles wat u nodig hebt. Vermijd drukke wegen
met de cloudnavigatie en realtime verkeersinformatie.
Of vind moeiteloos een parkeerplaats. Met de
MyT-app bedient u handige functies op afstand zoals
het koelen van het interieur en het openen of sluiten
van de deuren. De Aygo X, uw smartphone op wielen.
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ALS MUZIEK IN DE OREN
Elke rit wordt een muzikaal hoogstandje
dankzij vier premium JBL luidsprekers,
de versterker van 300 W en de krachtige
subwoofer. Ze zijn één voor één perfect
afgestemd op het interieur van de Aygo X.
Breng elke rijervaring naar een hoger niveau
met een indrukwekkend helder en rijk geluid.
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VERRASSEND RUIM
Compact vanbuiten, maar ruim vanbinnen.
De Aygo X verrast telkens weer. Met een kofferinhoud
van 231 liter geniet u van de grootste kofferruimte
binnen deze klasse. Ideaal voor wie graag flexibel
in het leven staat. Door het slimme ontwerp gaat
in- en uitladen snel en gemakkelijk. Bovendien
hebt u voldoende plaats voor een middelgrote
en kleine bagagekoffer. Uw ruime Aygo X biedt
dagdagelijks gemak in de stad en daarbuiten.
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VOL VERTROUWEN
OP WEG
Rijd gefocust en veilig in de stad. De Aygo X beschikt
over tal van verbeterde veiligheidsfuncties zodat u
vol vertrouwen op weg kunt gaan. T-Mate combineert
Toyota Safety Sense* en andere actieve rij- en
parkeerhulptechnologieën zodat u voortdurend in
veilige handen bent. Op de snelweg, in de stad of op
een parking ... in de Aygo X staat uw veiligheid voorop.

* standaard bij alle uitrustingsniveaus.
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PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)
Als het PCS een mogelijke aanrijding detecteert,
waarschuwt het de bestuurder met een hoorbaar en
visueel signaal. De remassistent wordt ingeschakeld.
Als de bestuurder niet tijdig reageert, worden de
remmen automatisch ingedrukt om een botsing te
voorkomen of de impact van een botsing te verzachten.
Bovendien detecteert het systeem ook tijdig voetgangers
(overdag en ‘s nachts) en fietsers (alleen overdag).
De Intersection Turn Assist en de Emergency Steering
Assist ondersteunen de bestuurder overdag: het eerste
systeem helpt u veilig afslaan op een kruispunt en
het tweede systeem zorgt voor een betere ondersteuning
en stabiliteit bij ontwijkende manoeuvres.

LANE TRACE ASSIST
Met deze functie wordt rijden op de snelweg veiliger.
Hij helpt u in het midden van uw rijstrook te rijden.
Zodra u afwijkt, zal de stuurassistent zachtjes bijsturen.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
De adaptieve cruisecontrol houdt een vooraf
ingestelde afstand tot uw voorligger aan. Rijdt u
te dicht, dan vermindert het systeem uw snelheid.
Indien nodig drukt het de remmen in en worden
de remlichten ingeschakeld. Als uw Aygo X met Road
Sign Assist is uitgerust, herkent hij de verkeersborden
met maximale snelheid langs de weg.
Indien nodig, past hij uw snelheid aan.
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PLAY
De ideale combinatie voor de stad: een stoere, stijlvolle buitenkant met een naadloze connectiviteit voor multimedia aan de binnenkant. Voor wie van een moderne levensstijl houdt.

STANDAARDUITRUSTING
— 17" stalen velgen met sierwieldoppen
— Elektrisch regelbare & verwarmde buitenspiegels
— Achteruitrijcamera
— Toyota Safety Sense 2 : Pre-Collision System (PCS) met Emergency Steering Assist (ESA) + Lane Departure Alert (LDA)
— 7" Multimedia display
— Manuele airconditioning
— Smartphone Integration (Apple CarPlay / Android Auto)
— 6 SRS-Airbags

OPTIE
— Comfort Pack : Auto A/C, Regensensor, smart entry
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Afgebeelde voertuigen uitgerust van opties of accessoires.
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PULSE
Dankzij de nieuwste technologie en het tweekleurige koetswerk trekt uw Aygo X alle aandacht.

UITRUSTING VAN DE AYGO X PLAY +
— 17" lichtmetalen velgen
— Bi-tone koetswerkkleur
— Verdonkerde ruiten achteraan
— Mistlichten
— 8" Multimedia Display

OPTIE
— Tech Pack : Auto A/C, regensensor, Navigatie Toyota Smart Connect (TAS600),
wireless charger, illuminated entry system, smart entry
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Afgebeelde voertuigen uitgerust van opties of accessoires.
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ENVY
Geef anderen het nakijken met het gesofisticeerde design en de vele eersteklas innovaties.

UITRUSTING VAN DE AYGO X PULSE +
— 18" bi-tone donkergrijs & machined-face lichtmetalen velgen (4-dubbelspaaks)
— Regensensor
— Automatische airconditioning
— Smart Entry
— Navigatie Toyota Smart Connect (TAS600)
— Wireless Charger
— 9" HD multimedia scherm
— Parkeersensoren voor-en achteraan
— Verwarmde zetels vooraan
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Afgebeelde voertuigen uitgerust van opties of accessoires.
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Afgebeelde voertuigen uitgerust van opties of accessoires.
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LIMITED
De gestroomlijnde Aygo X Limited is de ultieme stadsauto. Deze unieke uitvoering ademt verfijning en elegantie, net als u.

UITRUSTING VAN DE AYGO X ENVY +
— 18" matzwarte lichtmetalen velgen (4-drie-dubbelspaaks)
— Mandarina inzetstuk aan voorkant, achterkant en zijkant
— Versnellingspook met Mandarina stiksels
— 4 JBL Speakers + subwoofer
— Premium zetels met lederen zijsteunen en mandarina stiksels
— Zwarte vloermatten met mandarina stiksels
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BEKEN KLEUR
Met een aanbod van 8 kleuren valt de Toyota Aygo X altijd bij u in de smaak.

Eén kleur

Twee kleuren
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* Parelmoerkleur.

§

Metaalkleur.

Mandarina accent

6W4 Cardamom Green§

8Y8 Juniper Blue§

6W4 Cardamom Green§

4U9 Ginger Beige§

3U4 Chili Red*

209 Night Sky Black§

1L0 Shimmering Silver§

040 Pure White

209 Night Sky Black Fusion§ roof
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CHROME ACCESSOIRES
De Chrome accessoires zetten het herkenbare uiterlijk van de Aygo X extra in de verf dankzij subtiele en gesofisticeerde accenten.

Koffer sierlijst
Zijdorpels
Voorbumper

Voorbeeld met accessoires 18" lichtmetalen velgen
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Voorbeeld met accessoires 18" lichtmetalen velgen

RED ACCESSOIRES
De Red accessoires zijn de ideale manier om de verfijnde elegantie van de Aygo X te benadrukken.

Spiegelkappen
Koffer sierlijst
Zijdorpels
Voorbumper

Voorbeeld met accessoires 17" lichtmetalen velgen

Voorbeeld met accessoires 18" lichtmetalen velgen
39

BESCHERMING

INTERIEUR

De beschermende accessoires voorkomen schade en
beschermen uw auto tegen krassen.

Voeg slimme kleuraccenten toe aan uw interieur dankzij
dit stijlvolle Chili Red accenten.

ZIJBESCHERMERS

SPATLAPPEN

Bekleed de zijkanten van uw Aygo X
met efficiënte zijbeschermers.

Met spatlappen aan de voorste en
achterste wielbogen blijft uw auto
er langer piekfijn uitzien.

BESCHERMFOLIE
VOOR ACHTERBUMPER
De folie beschermt het koetswerk rond
de achterbumper tegen kleine krassen.
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KOFFERBESCHERMING
Deze antislipbescherming beschermt
de koffer tegen vuil.

Contour rond de ventillatiemond in Chili Red
Inzetstuk op dashboard in Chili Red
Contour van de versnellingspook in Chili Red

STICKERSET
Benadruk het sterke karakter van uw Aygo X met Chili Red stickers.

Decoratieve stickers voor zij- en achterkant in Chili Red

Decoratieve stickers voor dak en motorkap in Chili Red

U kan het volledige assortiment accessoires terugvinden tijdens het configureren van uw nieuwe wagen op www.toyota.be
41

SPECIFICATIES
Benzine

CO2 & VERBRUIK

Benzine

1.0 l VVT-i Benzine 5 M/T

1.0 l VVT-i Benzine S-CVT

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100km) (WLTP)

4.8-4.9

4.9-5.0

Aanbevolen brandstof

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

Inhoud brandstoftank (l)

35

35

CO2 uitstoten (g/km)

108-111

112-113

Euroklasse

EURO 6 AP

EURO 6 AP

CO (mg/km)

245.6

336.7

THC (mg/km)

22.0

29.7

NMHC (mg/km)

19.3

26.6

NOx (mg/km)

16.7

9.8

Geluidsniveau in gebruik (dB)

67.0

69.0

Volgens de WLTP normen

Diverse uitstoten

Het brandstofverbruik en de CO₂ worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe WLTP Europese
Verordening EG 2017/1151 en de toepasselijke wijzigingen. Voor elke afzonderlijke voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO₂-waarden worden berekend op basis
van de bestelde optionele uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO₂-waarden van het voertuig kunnen afwijken van de gemeten of berekende waarden, zo het rijgedrag en andere factoren
(zoals condities op de wegen, verkeer, staat van het voertuig, bandenspanning, lading, aantal passagiers, enz.) invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto.

42

Benzine

Benzine

MOTOR

1.0 l VVT-i Benzine 5 M/T

1.0 l VVT-i Benzine S-CVT

Motorcode

1KR-FE

1KR-FE

Aantal cilinders

3 cilinders in lijn

3 cilinders in lijn

Klepmechanisme

DOHC four-valve direct compression
(with VVT)

DOHC four-valve direct compression
(with VVT)

Brandstof systeem

Direct multipoint injection

Direct multipoint injection

Verplaatsing (cc)

998

998

Boring x slag (mm x mm)

71.0 x 84.0

71.0 x 84.0

Compressieverhouding

11.8:1

11.8:1

Maximaal uitgangsvermogen (pk)

72

72

Maximaal uitgangsvermogen (kW@tpm)

53/6000

53/6000

Maximaal koppel (Nm@tpm)

93/4400

93/4400

Maximale snelheid (km/u)

158

151

0–100 km/u (s)

14.9

14.8

Coëfficiënt van weerstand

0.32

0.32

PRESTATIE

M/T = handgeschakelde versnellingsbak

S-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission
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SPECIFICATIES
Benzine

Benzine

VERING

1.0 l VVT-i Benzine 5 M/T

1.0 l VVT-i Benzine S-CVT

Voorkant

MacPherson Strut

MacPherson Strut

Achterkant

Torsion Beam

Torsion Beam

Voorkant

Geventileerde schijf

Geventileerde schijf

Achterkant

Trommelrem

Trommelrem

Totale bruto voertuigmassa (kg)

1360

1360

Leeg gewicht (kg)

940-995

965-1015

Trekvermogen met remmen (kg)

0

0

Trekvermogen zonder remmen (kg)

0

0

BUITENAFMETINGEN

5 deuren (4 zitplaatsen)

BINNENAFMETINGEN

5 deuren (4 zitplaatsen)

Lengte (mm)

3700

Breedte (mm)

1420

Breedte (mm)

1740

Hoogte (mm)

1205

Hoogte (mm)

1525

Spoor vooraan (mm)

1540

STUUR

Spoor achteraan (mm)

1520

Draaidiameter - band (m)

Overhang vooraan (mm)

730

Overhang achteraan (mm)

540

OFF ROAD

Wielbasis (mm)

2430

Minimale bodemvrijheid (mm)

REMMEN

GEWICHT EN TREKVERMOGEN
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9.4

146

5 deuren (4 zitplaatsen)

Bagagecapaciteit (4 zitplaatsen tot de hoedeplank) (liter)

231

Bagagecapaciteit (2 zitplaatsen tot aan het dak) (liter)

829

Kofferlengte (4 zitplaatsen) (mm)

512

Totale breedte van de kofferbak (mm)

1190

Totale hoogte van de kofferbak (mm)

1009

Kofferlengte (2 zitplaatsens) (mm)

1182

Kofferhoogte tot tot afdekscherm (mm)

708

Koffervolume tot afdekscherm (litres)

231

1525 mm

LAADVOLUME

1540 mm
1740 mm

540 mm

2430 mm
3700 mm

730 mm

1520 mm
1470 mm
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GLOEDNIEUWE
TOYOTA AYGO X
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DOELSTELLING 1
NIEUWE VOERTUIGEN –
NUL CO₂-UITSTOOT

Bij Toyota gaan we verder dan het creëren van
milieuvriendelijke auto’s. We willen de wereld
beter achterlaten dan we haar vonden. Daarom
heeft Toyota voor 2050 zes milieudoelstellingen
geformuleerd. Stuk voor stuk uitdagend, maar
we zijn vastbesloten om positieve en duurzame
impact te maken. Op onze maatschappij en op
de wereld als geheel.

In 2050 willen we de CO2-uitstoot van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke uitstoot.
DOELSTELLING 3
FABRIEK –
NUL CO₂-UITSTOOT
Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren
van door ons gebruikte technologieën
en schakelen we over op alternatieve
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker
gebruik te maken van duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie en waterstof.
DOELSTELLING 5
STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING
Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging van het
hergebruik van materialen. Met als resultaat dat
95% van iedere Toyota Aygo X nu herbruikbaar
is. Daarbij bieden we nieuwe en innovatieve
methoden om uw voertuig in te leveren, wanneer
hij uiteindelijk het einde van zijn reis bereikt.

DOELSTELLING 2
LIFE CYCLE –
NUL CO₂-UITSTOOT
We werken aan meer milieuvriendelijke designs –
en analyseren en verﬁ jnen deze modellen totdat
de impact op het milieu zo laag mogelijk is,
gedurende de gehele levenscyclus*.

DOELSTELLING 4
MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK
We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen hergebruiken
of veilig kunnen terugvoeren in de lokale
watervoorraad.

DOELSTELLING 6
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we tal
van andere groene initiatieven uit, op onze eigen
grond en in de wijdere wereld.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd
door TÜV Rheinland en gecertiﬁceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.
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GENIET ZORGELOOS
VAN UW TOYOTA

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die
10 jaar garantie biedt op zijn wagens? Als u
uw wagen jaarlijks laat onderhouden binnen
het officiële net van Toyota, wordt uw wagen
automatisch een jaar lang gedekt door de
Toyota Relax-garantie. En dat jaar na jaar, tot
uw wagen 10 jaar wordt of 200.000 kilometer op
de teller heeft staan.

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net
van Toyota kunt u op beide oren slapen: niet
alleen worden uw garantie en uw wegbijstand
zo met een jaar verlengd, maar bovendien
bent u zeker van de expertise van onze technici
en van originele wisselstukken. U vindt de
onderhoudskalender voor uw Toyota in uw
onderhoudsboekje.

10 JAAR WEGBIJSTAND*
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële
net van Toyota krijgt u bovendien ook telkens
een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare.
U kunt 24u/24 en 365 dagen per jaar beroep
doen op Toyota Eurocare bij pech of een
ongeval, in meer dan 30 Europese landen.
Onze wegbijstand dekt de bestuurder, de
passagiers, de wagen en een aanhangwagen
of caravan.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota
worden met evenveel zorg, oog voor detail en
kwaliteit vervaardigd als de wagens van Toyota.
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NIEUWE TOYOTA AYGO X
DE STADS-SUV
www.toyota.be

4,8-5,0 l/100 km*
108-113 g/km*
* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt
uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De
bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden
de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land
verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022
Toyota Belgium NV.
Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België.
M9722-AYGOX-NL

