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PLANEIE
MENOS
VIVA
MAIS.
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AYGO
SIMPLESMENTE
VÁ EM FRENTE

INTRODUÇÃO
Modelo apresentado: AYGO x-play plus.
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DESENHADO
PARA
SURPREENDER
Modelo apresentado: AYGO x-clusiv.
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Ágil e pronto a arrancar.
Com um novo visual incisivo, design
frontal apelativo e uma variedade
de cores sensacionais, o AYGO deixa-o
exprimir a sua personalidade.
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VEJA A VIDA DE
FORMA DIFERENTE

DESIGN

PORMENORES
QUE BRILHAM

Resplandecente, arrojado
e distinto, o AYGO brilha com luzes
LED de circulação à frente e de presença
atrás, para que a sua presença noturna
seja impossível de ser ignorada.

As elegantes jantes em liga leve são
a última moda em ambientes urbanos.
E, para lhe dar aquele último retoque,
junte um friso lateral preto* para
completar o visual contrastante do AYGO.
* Opcional.
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Modelo apresentado: AYGO x-clusiv.

DESIGN
7

EXPLORE UM
NOVO CAMINHO

RAIO MÍNIMO DE VIRAGEM DE APENAS 5,1 M.
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CONDUÇÃO

A vida é mais divertida quando vai onde o seu
estado de espírito o leva. Compacto, suave,
silencioso, mas ágil, com o AYGO é fácil estacionar
em sítios complicados e circular por caminhos
estreitos e ruas movimentadas.
Deixe que os seus impulsos o conduzam.

Modelo apresentado: AYGO x-cite.
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PREPARADO PARA
O INESPERADO

Compacto e adaptado à cidade, o AYGO tem
todos os atributos para a sua segurança.
Equipado com um Sistema de Pré-Colisão* e
Aviso de Saída de Faixa de Rodagem*, o AYGO
está preparado para qualquer situação.
10

* Parte do sistema de segurança Toyota Safety Sense, de série no x-clusiv,
é opcional em todas as outras versões.

Quando o risco de colisão é
detetado, são acionados os
alertas sonoros e visuais e o
Sistema de Travagem Assistida.
Se o condutor não conseguir
reagir a tempo, os travões são
automaticamente acionados.

§

2. Aviso de Saída
de Faixa de Rodagem
Deteta as marcas de faixa
de rodagem existentes na
estrada, alertando o condutor
através de avisos sonoros e
visuais que o veículo começou
a sair da sua faixa sem que as
luzes de mudança de direção
tenham sido acionadas.

3. Sistema de Arranque
em Subida (HAC)
O HAC ajuda a garantir
um arranque suave em
inclinações acentuadas
e previne que o veículo
recue.

4. Alerta de Pressão
dos Pneus (TPWA)
O sistema inclui um sensor
de pressão no interior de
cada roda para monitorizar
constantemente a pressão
dos pneus. O sistema
alerta-o se a pressão
descer abaixo dos limites
recomendados.

SEGURANÇA

1. Sistema de Pré-Colisão§

Designação técnica: Sistema de Segurança Pré-Colisão.

Modelo apresentado: AYGO x-clusiv.
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SEJA ÚNICO
Distinto, sofisticado ou apelativo?
O AYGO tem um visual interior
único que se adapta a qualquer
personalidade.

Modelo apresentado: AYGO x-play plus.
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INTERIOR

Marque a diferença com o
vibrante e distinto x-cite ou
opte pelo sofisticado x-clusiv.

AYGO x-cite

AYGO x-clusiv
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EQUIPADO
PARA DIVERTIR
A tecnologia desempenha um papel
essencial no compacto AYGO. O seu ecrã
multimédia táctil x-touch de 7” coloca a
diversão na ponta dos seus dedos.
Com o sistema de navegação x-nav*,
Bluetooth® e câmara de visão traseira,
a vida só fica mais simples.
Modelo apresentado: AYGO x-play + x-touch.
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INTERIOR

Ecrã da câmara de visão traseira
O ecrã da câmara de visão
traseira do AYGO dá-lhe uma
imagem nítida da parte traseira,
ajudando-o a estacionar de forma
fácil e tranquila.

Navegação
Faça o upgrade de x-touch
para x-nav e desfrute de
uma navegação a cores, com
planeamento simples do percurso
e cobertura pan-europeia.

Ecrã de áudio
Mude de faixa, ajuste o volume,
procure artistas e álbuns
facilmente no amplo ecrã
x-touch do AYGO.
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FIQUE
LIGADO
Inteligente, seguro e simples de usar, a
integração do smartphone no AYGO é o
derradeiro co-piloto para a sua vida. Com as
suas aplicações favoritas para smartphone
no ecrã de 7” do AYGO e o sistema Siri à sua
disposição, obter direções, ficar ligado e
divertir-se será muito fácil com o AYGO.
A integração do smartphone, desenvolvida
pela Pioneer, é compatível com o Apple
CarPlay™.
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CONETIVIDADE

Encontre o seu caminho
Usufrua de navegação detalhada,
atualização do estado do trânsito
em tempo real e de estimativas
para o tempo de percurso, com
os mapas Apple exibidos no ecrã
tátil do AYGO.

Desfrute da sua música
Não deixe um álbum ou faixa por
tocar: aceda a toda a sua coleção
de músicas através do ecrã tátil
do AYGO ou do controlo de voz
Siri.

Fique em contacto
Mantenha os seus olhos na
estrada, independentemente
do que estiver a acontecer no
mundo. Faça telefonemas ou leia
e escreva mensagens de texto
enquanto conduz, utilizando
o controlo de voz Siri no AYGO.

O Apple CarPlay™ é compatível com o iPhone 5 e modelos
superiores. O seu telefone tem de estar ligado por USB.
Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc.
Smartphone Integration é compatível com Apple CarPlay™.
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AYGO
A ESCOLHA CERTA PARA
QUALQUER PERSONALIDADE

Os modelos expostos são
o x-play, x-clusiv, x-cite.
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VERSÕES
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AYGO X
Ágil e eficiente, a gama x mostra o caminho
para o mundo AYGO.
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VERSÕES
Principais características
— Carroçarias disponíveis em Branco
Polar (068), Vermelho Latin (3P0),
Cinza Antracite (1E0) e Cinza
Alumínio (1E7)
— Jantes em aço de 14”
— Luzes de circulação diurna LED
dianteiras
— Luzes de travagem LED traseiras
— Controlo de Estabilidade
do Veículo (VCS)
— Luzes traseiras de presença
(de tipo LED)
— Sistema de Arranque em Subida (HAC)
— Spoiler traseiro
— Tecidos em preto e cinzento
— Tomada de 12V dianteira
— Sistema de fixação ISOFIX
Opcional
— Aviso de Saída de Faixa de Rodagem
— Filtro de ar
— Comandos de áudio no volante
— Comandos do telefone no volante
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AYGO X-PLAY
Com a sua aparência refinada, interior elegante e o ecrã da câmara
de visão traseira, o x-play está bem equipado para ir de encontro
às suas necessidades.
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Principais características (adicionais ao x)
— Carroçarias disponíveis em todas as cores exceto
Magenta (9AC) e Azul Metalizado (8Y5)
— Jantes em aço de 15” (8 raios duplos)
— X frontal* em Preto Carbono
— X frontal§ em Cinza Alumínio
— Para-choques dianteiro em Piano Black
— Para-choques dianteiro em Cinza Alumínio
— Inserções em Piano Black no para-choques frontal*
— Inserções em Cinzento no para-choques frontal*
— Câmara de visão traseira(1)
— Tecido Cinzento escuro
— Inserções em Piano Black na consola central
— Contorno das entradas de ar laterais colorido
— Alavanca de velocidades em Cinzento

VERSÕES
Opcional
— Jantes pretas em liga leve
maquinadas com 15* (8 raios)
— Sensor de luminosidade
— Smart Entry & Start
— Faróis de nevoeiro
— Luzes de nevoeiro frontais
(de tipo lâmpada)
— Aviso de Saída de Faixa de Rodagem
— Ar condicionado automático
— x-nav(1)

* Não está disponível com carroçaria
em Preto Carbono.
§
Disponível apenas com carroçaria
em Preto Carbono.
(1)
Disponível apenas com x-touch.
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AYGO X-CITE
EDIÇÃO ESPECIAL

Com as suas cores vibrantes e características distintivas,
o x-cite é o meio para se destacar na multidão.

Principais características (adicionais ao x-play)
— Carroçaria disponível em Mandarina (4Y2)
— Jantes pretas brilhantes em liga leve com 15”
(10 raios)
— Inserções em Piano Black na matrícula
— Revestimento do para-choques frontal
em Mandarina
— Vidros traseiros escurecidos
— Tejadilho em Bold Black
— Faróis de nevoeiro frontais
— Tecido preto com costuras em Mandarina
— Entradas de ar laterais em Mandarina
— Contorno da alavanca de velocidades
em Mandarina
— Alavanca de velocidades em Piano Black
— Contorno dos tapetes em Mandarina
24

VERSÕES
Opcional
— Aviso de Saída de Faixa de Rodagem

25

AYGO X-CLUSIV
Com o pacote Toyota Safety Sense, Smart Entry & Start
e acabamentos parciais em pele, o sofisticado x-clusiv
tem tudo o que procura.

Principais características (adicionais ao x-play)
— Carroçarias disponíveis em Cinza Alumínio (1E7),
Preto Carbono (211) e Azul Metalizado (8Y5)
— Jantes pretas em liga leve maquinadas de 15”
(10 raios duplos)
— Inserções em Piano Black na matrícula
— Vidros traseiros escurecidos
— Tejadilho em Preto* ou Cinzento§
— Sensor de luminosidade
— Smart Entry & Start
— Faróis de nevoeiro
— Sistema de Pré-Colisão
— Aviso de Saída de Faixa de Rodagem
— Contorno das entradas de ar laterais em Piano Black
— Alavanca de velocidades em Piano Black
* Não está disponível com carroçaria em Preto Carbono.
§
Disponível apenas com carroçaria em Preto Carbono.
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VERSÕES
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REALCE A SUA
PERSONALIDADE
Desde autocolantes desenhados
com a máxima perfeição até
revestimentos personalizados,
mostre a sua verdadeira
essência.

Red Pack Style
— Capas para espelho em Branco Pérola
— Pilar A em Branco Pérola
— Autocolante dianteiro e traseiro
em Branco Pérola
— Frisos laterais em Branco Pérola
— Jantes maquinadas em liga leve
de 15” (10 raios duplos)
— Centro de jante largo em Branco Pérola
— Aro para centro de jante em Preto
— Faróis de nevoeiro
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Silver Pack Style
— Capas para espelho em Preto
— Pilar A em Preto
— Autocolante dianteiro e traseiro em Preto
— Frisos laterais em Preto
— Jantes cinzentas em liga leve
de 15” (10 raios)
— Centro de jante largo em Cinza
— Aro para centro de jante
em Preto
— Faróis de nevoeiro

AYGO X-NAV
Este avançado sistema multimédia está disponível em todos os veículos equipados
com sistema áudio touch. Inclui avisos de limites de velocidade e de radares, assim
como um sistema de navegação de fácil utilização com cobertura europeia completa
e outras características como texto para voz (em versões com x-touch).
Sistema de navegação Full Map
Navegação com mapa completo com exibição
de postes de sinalização, entroncamentos e
orientação na faixa de rodagem.

Mapas otimizados
Os gráficos dos mapas incluem efeitos 3D.
Quando conduz à noite, o contraste de cores
muda para um melhor conforto visual.

Orientação clara
Com uma tecnologia de síntese vocal, pode
dar instruções através do sistema de áudio
do seu Toyota.

Lista do percurso
Em vez de ter o mapa no ecrã, poderá ver uma
lista sequencial do percurso com indicadores de
direção. Isto torna a navegação na cidade muito
mais fácil.

Pan-European
Cobertura de navegação de 33 países
europeus. Instruções em 20 idiomas.
Controlo através do ecrã tátil
Os controlos de ecrã tátil, fáceis de utilizar,
incluem zoom e deslocação do mapa.

Black Pack Style
— Capas para espelho em Cinza Alumínio
— Pilar A em Cinza Alumínio
— Autocolante dianteiro e traseiro
em Cinza Alumínio
— Frisos laterais cromados
— Jantes pretas em liga leve de 15”
(10 raios)
— Centro de jante largo em Preto
— Aro para centro de jante cromado
— Faróis de nevoeiro

ACESSÓRIOS

White Pack Style
— Capas para espelho
em Vermelho
— Pilar A em Vermelho
— Autocolante dianteiro
e traseiro em Vermelho
— Frisos laterais em Vermelho
— Jantes maquinadas em liga
leve de 15” (10 raios duplos)
— Centro de jante largo em Preto
— Aro para centro de jante
em Vermelho
— Faróis de nevoeiro

Planeamento do percurso
Pode planear o percurso introduzindo a rua,
código postal, cidade ou mesmo as coordenadas
do local.
Leva-me a casa
Onde quer que esteja, basta tocar o ícone casa
para um rápido cálculo do percurso mais rápido.
Favoritos
Poderá armazenar locais favoritos e destinos
regulares para um planeamento rápido e fácil
do percurso.
Locais de interesse
O sistema pode procurar e notificá-lo sobre locais
de interesse ao longo do percurso.
Avisos sobre limites de velocidade
e câmaras de segurança
Conduza em segurança com a ajuda de um
indicador e aviso do limite de velocidade.
Os avisos indicam-lhe a localização de câmaras
de segurança fixas (nos países onde é legal).
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FEITO PARA
CONDUÇÃO CITADINA
Quer pretenda transportar apenas
alguns artigos ou queira acrescentar
uma proteção ao seu AYGO,
os Acessórios Genuínos Toyota
foram concebidos para melhorar
a sua experiência de condução
no dia a dia.
Caixa dobrável
Esta caixa oferece um espaço de arrumação
limpo e organizado para os seus artigos de
viagem, podendo ser dobrada para ficar
plana quando não está a ser utilizada.

Proteção da bagageira
Borracha resistente com uma superficie
antiderrapante e extremidades elevadas
para reter líquidos, lama e areias.
30

Tapetes
em borracha/tecido
Para proteger a alcatifa
do AYGO contra lama,
sujidades e areia. O tapete
do condutor tem fixação
de segurança, evitando
deslocamentos que possam
interferir com a condução.

Rodapés das embaladeiras
Escolha entre rodapés “sporty”
ou “elegance” para proteger
a pintura da embaladeira
da porta do seu AYGO.

Protection Pack
Dê um toque adicional de sofisticação
ao seu AYGO com as jantes pretas em
liga leve maquinadas e mantenha a
sua pintura como nova com os frisos
laterais e as palas para-lamas.

ACESSÓRIOS

Rede vertical de carga
Uma rede forte de nylon
preto entrelaçado com dois
compartimentos, que se fixam
facilmente a ganchos dispostos
pelo chão e pelos lados. Perfeito
para transportar pequenos objetos
de forma segura na bagageira.

Pack Chrome
Personalize o seu AYGO
e acentue o seu estilo
com as decorações
cromadas na parte
inferior da bagageira,
com os frisos laterais e
com a decoração ousada
do difusor.
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SOBRESSAIA
COM ESTILO
Com várias cores sensacionais
à escolha, o AYGO dá-lhe
a liberdade para se expressar.
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AYGO X-CLUSIV

AYGO X + X-PLAY

1E0 Cinza Antracite*

CORES

068 Branco Polar

1E7 Cinza Alumínio* com tejadilho preto

1E7 Cinza Alumínio*

211 Preto Carbono*

211 Preto Carbono* com tejadilho cinzento
8W9 Azul Ciano*§

AYGO X-CITE

3P0 Vermelho Latin

8Y5 Azul Metalizado* com tejadilho preto
4Y2 Mandarina* com tejadilho preto

* Pintura metalizada

§

Apenas disponível para o x-play.
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JANTES
QUE MARCAM
A DIFERENÇA
Desde guarnições a ligas, com
brilho ou maquinadas, marque
a diferença na estrada com
as apelativas jantes do AYGO.

Jantes em aço de 14” com
centro de jante (9 raios)
De série na versão x
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Jantes em aço de 15”
com centro de jante
(8 raios duplos)
De série na versão x-play

Jantes pretas em liga
leve maquinadas
com 15” (8 raios)
Opcional na versão x-play

Jantes pretas
maquinadas em liga leve
com 15” (10 raios duplos)
De série na versão x-clusiv

Jantes preto brilhante
em liga leve com 15”
(10 raios)
De série na versão x-cite

Jantes pretas
em liga leve de 15”
(10 raios)

3.

4.

5.

6.
Jantes prateadas
em liga leve de 15”
(5 raios duplos)

Centro de jante
pequeno
1. Piano Black
2. Azul Metalizado
3. Magenta
4. Branco Pérola
5. Cinza Alumínio
6. Cinza Antracite
7. Vermelho Latin
8. Laranja
9. Azul Ciano

7.

ACESSÓRIOS - MISTURE & COMBINE 2

ACESSÓRIOS - MISTURE & COMBINE 1

2.

Jantes pretas
em liga leve maquinadas
de 15” (10 raios duplos)

Jantes pretas
em liga leve de 15”
(10 raios)

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

11.
Jantes em preto mate
em liga leve maquinadas
de 15” (10 raios duplos)

Jantes pretas em
liga leve maquinadas
de 15” (10 raios)

12.

8.

13.

9.

14.

Jantes pretas
em liga leve de 15”
(10 raios duplos)

Jantes prateadas
em liga leve de 15”
(10 raios)

JANTES

1.

15.

Centro de jante largo
1. Branco
2. Preto
3. Preto Mate
4. Preto Mate
com logo preto
5. Prateado
Aro para centro
de jante largo
6. Piano Black
7. Azul Ciano
8. Cinza Antracite
9. Laranja
10. Cinza Alumínio
11. Vermelho Latin
12. Branco Pérola
13. Azul Metalizado
14. Magenta
15. Cromado

Misture & Combine 1 & 2 como acessório na versão x-play.
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BANCOS
PARA TODOS
OS ESTILOS
Desde tecidos modernos até
peles sofisticadas, a variedade
de revestimentos elegantes
para os bancos do AYGO dá-lhe
a liberdade de escolher o que
melhor se adapta ao seu estilo.
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ACESSÓRIOS - BANCOS EM PELE

BANCOS STANDARD

Tecido cinzento escuro
De série na versão x-play

REVESTIMENTOS

Tecido preto
De série na versão x

Estofos em pele preta
Opcional em todas as versões

Estofos em pele
preta e cinza
Opcional em todas as versões

Pele parcial preta
De série na versão x-clusiv

Tecido preto com
costuras em magenta
De série na versão x-cite

Estofos em pele
preta e antracite
Opcional em todas as versões
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ESPECIFICAÇÕES
1.0 l VVT-i
Gasolina 5 M/M

1.0 l VVT-i
Gasolina 5 T/M

Combinado (l/100 km)

4,2

4,1

Urbano (l/100 km)

4,9

4,9

Extra-urbano (l/100 km)

3,8

3,6

Capacidade do depósito de combustível (l)

35

35

PERFORMANCE AMBIENTAL
Consumo de combustível (Legislação aplicável)

Emissões de dióxido de carbono, CO2 (Legislaçao aplicável)
Combinado (g/km)

95

93

Urbano (g/km)

112

112

Extra-urbano (g/km)

86

82

Emissões de gases (regulamentação EC/715/2007 alterado por EU 2017/1154AD)
Norma

EURO 6 AD

EURO 6 AD

Monóxido de carbono, CO (mg/km)

245,9

155,3

Hidrocarboneto, HC (mg/km)

25,7

26,3

Óxido de azoto, NOx (mg/km)

18,4

22,2

71

69

Ruído - em movimento (Legislação aplicável)
Ruído dB(A)

PERFORMANCE
Velocidade máxima (km/h)

160

160

Aceleração 0 - 100 km/h (s)

15,2

13,8
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MOTOR

1.0 l VVT-i

Número de cilindros

3 cilindros em linha

Mecanismo de válvulas

12 válvulas DOHC, VVT-i comando por corrente

Sistema de injeção

Injeção eletrónica de combustível (EFI)

Cilindrada (cc)

998

Diâmetro x curso

71 x 84

Taxa de compressão

11,8:1

Potência máxima (CV (kW)/rpm)

72

Binário máximo (Nm/rpm)

93/4.000

SUSPENSÃO
Dianteira

MacPherson

Traseira

Barra de torção

TRAVÕES
Dianteiros

Discos ventilados

Traseiros

Tambor

PESOS
Tara (kg)

840 - 890 / 855 - 915 / 860 - 910

Peso bruto (kg)

M/M = Transmissão MultiMode

1.240

T/M = Transmissão Manual
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ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÕES

1.0 l VVT-i

Dimensões exteriores
Comprimento (mm)

3.465

Largura (mm)

1.615

Altura (mm)

1.460

Distância entre eixos (mm)

2.340

Via dianteira (mm)

1.430

Via traseira (mm)

1.420

Projeção dianteira (mm)

685

Projeção traseira (mm)

440

Raio mínimo de viragem (m)

5,1

Dimensões interiores
2.220

Largura (mm)

1.300

Altura (mm)

1.205

1.460 mm

Comprimento (mm)

1.430 mm
1.615 mm
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440 mm

2.340 mm
3.465 mm

685 mm

1.420 mm
1.615 mm

EQUIPAMENTO
EXTERIOR

X

X-PLUS

X-PLAY

X-PLAY +
X-TOUCH

X-PLAY
PLUS

X-CLUSIV

X-CLUSIV
BLACK

X-CITE

Antena

















Aro para centro de jante largo

–

–

–

–

–







Centro de jante largo em preto

–

–

–

–

–







Centro de jante pequeno em preto

–

–



–



–

–

–

Difusor cinzento

–

–







–



–

Difusor preto

–

–









–



(1)

Espelhos retrovisores em preto





–

–

–

–

–

–

Espelhos retrovisores pintados à cor da carroçaria

–

–













Jantes em aço de 14’’





–

–

–

–

–

–

Jantes em aço de 15’’

–

–





–

–

–

–

Jantes em liga leve de 15’’

–

–

–

–



–

–

–

Jantes em liga leve de 15’’ (preto brilhante)

–

–

–

–

–

–

–



Jantes em liga leve de 15’’ (maquinadas)

–

–

–

–

–





–

Kit de reparação de pneus


















Luz circulação diurna LED















Puxadores das portas em preto





–

–

–

–

–

–

Puxadores das portas pintados à cor da carroçaria

–

–













Para choques traseiro pintado à cor da carroçaria

–

–













Para-choques pintado à cor da carroçaria

















Tejadilho cinzento

–

–

–

–

–

–



–

Tejadilho preto

–

–

–

–

–



–



Vidros escurecidos

–

–

–

–

–







 = De série

− = Indisponível

(1)

Disponível apenas em Preto Carbono.
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EQUIPAMENTO
CONFORTO

X

X-PLUS

X-PLAY

X-PLAY +
X-TOUCH

X-PLAY
PLUS

X-CLUSIV

X-CLUSIV
BLACK

X-CITE

Ar condicionado automático

–

–

–

–

–





–

Ar condicionado manual

–









–

–



Comando de Aviso de Mudança de Faixa
de Rodagem no volante

–

–

–

–

–





–

Comando de áudio no volante

–

–













Comando de telefone no volante

–

–













Condutas de ventilação em Mandarina

–

–

–

–

–

–

–



Condutas de ventilação em Piano Black

–

–

–

–

–





–

Condutas de ventilação à cor da carroçaria

–

–







–

–

–

Consola central em Piano Black

–

–

–

–

–

–

–



Contorno Magenta da manete de velocidades

–

–

–

–

–

–

–



Câmara auxiliar ao estacionamento

–

–

–











Direção assistida

















Espelhos retrovisores aquecidos

–

–













Espelhos retrovisores retráteis

–

–













Manete da caixa de velocidades em pele

–

–













Caixa de velocidades em Piano Black

–

–

–

–

–







Sensor de luminosidade

–

–

–

–

–





–

Tacómetro

–

–













Tapetes com rebordo em Preto

–

–











–

Velocímetro

















Vidros elétricos dianteiros

–















Volante em pele

–

–













Volante em uretano





–

–

–

–

–

–
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ÁUDIO, INFO & MULTIMÉDIA

X

X-PLUS

X-PLAY

X-PLAY +
X-TOUCH

X-PLAY
PLUS

X-CLUSIV

X-CLUSIV
BLACK

X-CITE

2 colunas de som





–

–

–

–

–

–

4 colunas de som

–

–













Bluetooth®

–

–













Conectividade Smartphone

–

–

–

–









Ecrã multimédia de 7’’

–

–

–











Rádio

















USB

















x-touch

–

–

–











SEGURANÇA
3ª luz de stop

















ABS


















Airbags frontais, laterais e de cortina















Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDA)

–

–

–

–

–





–

Aviso de colocação de cintos de segurança frontais

















Aviso de colocação de cintos de segurança traseiros

















Controlo de Assistência nos Arranques em Subida

















Controlo de Estabilidade

















Câmara auxiliar ao estacionamento

–

–

–











DRL LED

















Faróis de nevoeiro

–

–

–

–









Imobilizador

















Indicador de baixa pressão dos pneus

















Limitador de velocidade

–















Luzes de travão traseiras LED

















Sistema de Pré-Colisão (PCS)

–

–

–

–

–





–

Sistema de fixação ISOFIX

















Óticas traseiras LED

















 = De série

− = Indisponível

 = Opcional
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Total paz de espírito com a Toyota
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Serviço de Qualidade

Baixos Custos de Manutenção

Peças de Origem

O programa de “Manutenção
e Segurança” do AYGO foi concebido
para sua conveniência. Com efeito,
o seu AYGO precisa de uma revisão
a cada 12 meses ou a cada 15.000 km
(o que ocorrer primeiro).

As viaturas Toyota são concebidas e
construídas para minimizar os custos
de manutenção. Nesse sentido, incluem
menos peças que requerem manutenção.

Para sua segurança, no processo de
fabrico e montagem do seu Toyota são
utilizados apenas componentes de origem
devidamente aprovados.

Igualmente importante é o facto da
tecnologia das viaturas Toyota ser
facilmente acessível, de modo a que
o tempo de mão de obra na manutenção
seja reduzido e os custos competitivos.

Em caso de danos na viatura, o seu design
ajuda a minimizar o custo das reparações,
uma vez que as peças mais dispendiosas se
encontram propositadamente afastadas
das zonas de danos mais comuns.
Em última análise, isso resulta numa
menor despesa em peças e mão de obra.

Acessórios

Garantia Toyota

Toyota Assistência Total

Registo Online de Serviços

Os acessórios genuínos Toyota são
concebidos e fabricados com o mesmo
cuidado, qualidade e atenção que as
viaturas Toyota.

A Toyota dá-lhe, no momento da compra
do seu novo Toyota, 7 anos de tranquilidade:
a) nos dois primeiros anos, beneficia
da Garantia Legal de bom funcionamento
e da Garantia do Fabricante (sendo que
esta o protege de qualquer defeito de
fabrico ou montagem), sem qualquer
limite de quilómetros; b) findo o prazo da
Garantia Legal, e na eventualidade de o seu
Toyota ainda não ter atingido 100.000 km,
beneficia da Garantia do Fabricante durante
o 3.º ano ou até atingir 100.000 km (o que
ocorrer primeiro); * c) do 4.º até ao 7.º ano,
beneficia da Extensão de Garantia, caso
o seu Toyota ainda não tenha atingido os
160.000 km (o que ocorrer primeiro).**

Enquanto conduz, desfrute de toda a
tranquilidade graças ao Toyota Assistência
Total, um serviço de assistência em viagem
gratuito durante o 1.º ano do seu Toyota.

Todas as intervenções oficinais são
registadas eletronicamente numa
plataforma virtual.

Com um toque de estilo, conforto,
conveniência ou comodidade, são testados
quanto à sua excecional durabilidade, de
modo a enfatizar a forma como desfruta
do seu novo Toyota.
Todos os acessórios estão cobertos
por uma garantia de 3 anos quando
comprados juntamente com a viatura.

Caso surja alguma situação que o impeça
de prosseguir viagem, o Toyota Assistência
Total garante a assistência necessária para
que continueo seu percurso em segurança.

Assim, sempre que for à Rede Oficial
Toyota fazer as revisões ao seu automóvel,
essas intervenções ficarão registadas
neste suporte eletrónico e ser-lhe-á
entregue uma cópia impressa com esta
informação.

* Será também coberto o transporte para a oficina Toyota autorizada mais próxima. Além disso, uma garantia de 3 anos/quilometragem ilimitada cobre a pintura, protegendo
contra defeitos e ferrugem na superfície, provocados por falhas no fabrico. Todos os veículos novos da Toyota estão cobertos por uma garantia de anticorrosão de 12 anos
(não aplicável a veículos comerciais) contra a perfuração dos painéis da carroçaria, provocada por defeitos de fabrico dos materiais ou acabamento. ** Finda a Garantia Legal,
assim que o seu veículo atinja os 100.000 km, beneficia sempre da Extensão de Garantia, até ao 7.º ano de vida do seu veículo ou até que atinja 160.000 km.
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Desafio Ambiental Toyota 2050
A Toyota estabeleceu 6 desafios ambientais que pretende cumprir até 2050.
O objetivo consiste em alcançar um desenvolvimento sustentável juntamente com a sociedade.

Desafio 1

Desafio 2

Desafio 3

Desafio 4

Desafio 5

Desafio 6

Novas viaturas com zero
emissões de CO2.

Ciclo de Vida do Produto
com zero emissões.

Zero Emissões de CO2
nas Fábricas.

Minimizar e Otimizar
a utilização de Água.

Estabelecer um Sistema
de Reciclagem.

Estabelecer uma
Sociedade Futura em
harmonia com a Natureza.

Para obter mais informações sobre as atividades ambientais da Toyota, visite-nos em www.toyota.pt ou contacte o seu Concessionário Toyota.
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Abordagem da Toyota às questões ambientais
ao longo o ciclo de vida
A Toyota tem vindo a investir no desenvolvimento da mobilidade sustentável há muitos anos,
impulsionada pela sua visão de zero emissões e zero desperdícios.

Design & Fabrico

Logística

Venda de Veículos

Cada detalhe no seu Toyota
é concebido para assegurar
o menor impacto ambiental,
durante o Ciclo de Vida.*

A Toyota procura
constantemente métodos
logísticos de entrega mais
eficientes e amigos
do ambiente.

As melhorias na eficiência
ambiental da rede de
concessionários Toyota são
um compromisso contínuo.

Condução & Manutenção Reduzir, Reutilizar, Reciclar
Conduzir o seu Toyota de forma
mais eficiente e utilizar peças
genuínas ajuda a poupar e a
reduzir o impacto adicional
sobre o ambiente.

95% de cada AYGO é reutilizável
e recuperável. Além disso, a nossa
política ambiental permite-nos
oferecer formas inovadoras de
reciclar o seu Toyota quando este,
eventualmente, chegar “ao fim
da estrada”.

Para obter mais informações sobre as atividades ambientais da Toyota, visite-nos em www.toyota.pt ou contacte o seu Concessionário Toyota.
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O NOVO TOYOTA AYGO

VÁ EM FRENTE
Para continuar
esta experiência,
leia este QR Code®.

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e têm efeitos publicitários. Devido às constantes
inovações e às especificações locais de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta
razão, para obter mais informações, deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo. A leitura
dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso de o seu dispositivo não conseguir
ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá,
de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.
10/19/AYGO/PT/3035 ∙ Reedição: 03/20/AYGO/PT/1080

