
AYGO X



LEV MER
UANSETT HVEM DU ER A Y G O X

*

* uttales: “cross”.



NYE AYGO X 
Store ting kommer i små pakker. 

Spennende krydder farge-konsept og iøynefallende 
design gir en ny dimensjon til Aygo X – trendsettende 

og markant på en imponerende måte.

Den trosser normen og kommer med selvtillit på nivå 
med en høyreist crossover. Pakket med teknologi, men 

samtidig nøysom og økonomisk for et pulserende bybil. 
Et høyere karosseri, store aluminiumfelger og høyere 

sitteposisjon, gir deg både komfort og suveren oversikt. 
Du skal ikke bare følge trendene, du kan skape dem.

Se byen med nye øyne, nyte veien fremover og se 
verden i et nytt perspektiv med den nye Aygo X.
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BYENS HOTTESTE 
CROSSOVER 

Få pulsen til å stige i hele byen med Aygo X’s dristige 
og umiskjennelige design. Karosseriet i kontrastfarger 
(Bitone lakkmiks, tofarget lakkering) er sofistikert og 

fremhever eksteriørets dynamiske linjer og fanger 
oppmerksomhet gjennom bygatene.

Markante 18" aluminiumfelger og store hjulbuer 
sørger for at Aygo X fremstår bredt og er full av selvtillit 

og tilstedeværelse. La de iøynefallende 
 LED-hovedlyktene vise deg veien uansett hvor 

du velger å kjøre.
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DREVET AV IMPULSER 
Alle de nye innovasjonene gjør det enklere å kjøre dit 
du vil. Toyota Aygo X er smidig og kontrollert og den 

hjelper deg å finne frem. Du sitter høyt og har god 
oversikt, og bilen er bare 3,7 m lang og har klassens 
beste svingradus som gjør den enkel å parkere også 

på de trangeste plassene. Den automatiske girkassen 
reagerer raskt og med myke trinnløse girskift blir også 

køkjøring i rushtrafikken enkelt og komfortabelt.

LUKEPARKERING MYE ENKLERE 
Takket være ryggekamera og intelligente parkeringssensorer 

er det blitt langt enklere å parkere bilen.
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MED HIMMELEN SOM TAK
Når du åpner canvas-soltaket på Aygo X Air, 

kan du kjenne på en ekstra dimensjon – solvarmen i 
ansiktet, vinden i håret og la dagslyset strømme inn 

mens du kan nyte dagen og kjøreturen.

Om du har det travelt, eller bråhast, kan det 
kanskje være av interesse at taket kan lukkes eller 

 åpnes på 16 sekunder, og at den operasjonen 
kan utføres i motorvei-hastighet. 
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INNSIKT UT
Aygo X er designet med en rekke idéer som gir enklere samspill mellom 
føreren og passasjerene. Detaljer i interiører matcher krydderfargene på 
utsiden og gir et særpreget utseendet i kupéen, inkludert dashbordet 
og midtkonsollene. I setene er "X"-symbolet brodert diskret i stoffet. 

Kupéen er rommelig og komfortabel og tilpasset lange dagsturer. 
Takket være økt bredde, har den kompakte crossoveren generøs plass i 

skulderhøyde foran og byr på svært god oversikt over veien. 
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SAMSPILL MED DEG 
OG DIN LIVSSTIL

Aygo X er laget for å passe en aktiv livsstil. 
Toyota Smart Connect synkroniserer bil og telefon 
sammen og du har trådløs lading som sørger for 

at du alltid har kontakt. En stor, 9" høyoppløst 
berøringsskjerm viser deg alt du trenger. 

Underveis kan du slippe unna forsinkelser og 
problemer ved å bruke skynavigasjonen med 

trafikkhendelser i sanntid. LYDSPOR FOR REISEN DIN 
Med 4 premium høyttalere fra JBL, 

en forsterker på 300W og en kraftfull 
basshøyttaler som alt er nøyaktig tilpasset 

kupéen i Aygo X kan du spille av favorittlåtene 
dine med klarhet og dypde i lyden underveis. 
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KAPASITET TIL Å OVERRASKE 
Med sitt kompakte ytre og rommelige innside, 

vil Aygo X overraske. Med et bagasjerom som rommer 
opp til 231 liter, byr den på klassens beste bagasjeplass. 

Bagasjerommet er løst slik at du får plass til både en 
stor og en liten koffert samtidig. Aygo X gir deg plassen 

du trenger. 
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KOLLISJONSVERN (PCS) 
Når systemet registrerer muligheten for en kollisjon, 
varsles føreren med lyd- og lyssignal og bremsehjelp 

aktiveres. Dersom føreren ikke bremser i tide, slås 
bremsene på automatisk for å redusere sannsynligheten 

for og alvolighetsgraden i en kollisjon. I tillegg kan 
systemet oppdage fotgjengere i veien (dag og natt) 

og syklister (bare i dagslys). Intersection Turn Assist og 
Emergency Steering Assist gir ytterligere støtte til føreren 

om dagen ved å høyne sikkerheten under svinging i 
veikryss og forbedre ratthjelpen og stabiliteten ved 

unnamanøvre. 

FILSENTRERINGSHJELP 
Funksjonen gjør det sikrere å kjøre på motorvei. Den 
holder bilen midt i sitt kjørefelt, og om den begynner 

å endre kurs, vil ratthjelp mykt styre bilen tilbake til 
opprinnelig kurs.

ADAPTIV FARTSHOLDER 
Holder bilen på en forhåndsvalgt avstand til bilen 

foran. Dersom avstanden minsker, reduserer systemet 
hastigheten og om nødvendig aktiveres bremsene og 
bremselysene slås på. Om din Aygo X er utstyrt med 

skiltgjenkjenning, leser systemet fartsgrensene underveis 
og foreslår eventuelle justeringer.

TILLITSFULL I HVER 
ENESTE SVING

Vær fokusert og sikker uansett hvor du kjører. 
Aygo X er utstyrt med en rekke forbedrede 

sikkerhetsfunksjoner som er viktige når du er ute i 
trafikken. T-Mate kombinerer Toyota Safety Sense* med 
andre aktive sikkerhets- og parkeringshjelpteknologier 

slik at du og bilen alltid er på vakt. Enten du er på 
motorveien, kjører i byen eller skal parkere – 

du er alltid i trygge hender i Aygo X.

* Utstyrsavhengig.
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LIFE
Aygo X skiller seg ut med viktig standardutstyr.

VIKTIG UTSTYR
 — 17" stålfelger med heldekkende hjulkapsler
 — Radar Cruise Control
 — Ryggekamera
 — 8" Toyota Touch multimediaskjerm med DAB+ radio
 — Android Auto/Apple Carplay (med kabel)
 — Automatisk klimaanlegg
 — Smart start & nøkkelfri
 — Halogen hovedlys
 — LED kjørelys

 — Monotone eksteriørfarger:  
Silver (1L0), White (040), Black (209)

 — 231 l bagasjerom
 — 4 seter
 — 50:50 nedfellbare bakseterygger

 

TILVALG
 — CVT (automatgir)
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ACTIVE
Med den nyeste teknologien, aluminiumsfelger og unik tofarget lakk. 

VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Life)
 — 17" aluminiumsfelger
 — 9" Toyota Smart Connect multimediaenhet med  
DAB+ radio og navigasjon

 — Trådløs Android Auto/Apple Carplay
 — Trådløs ladeplate
 — Skinnratt
 — LED hovedlys
 — Mørke ruter bak 
 — Regnsensor

TILVALG

ACTIVE AIR 
 — Canvas tak
 — JBL (4 høyttalere + subwoofer)
 — Høyt bagasjeromsgulv (189 l bagasjerom)

 — Parkeringssensorer (foran + bak)
 — Bi-Tone eksteriørfarger:  
Beige (2VJ), Red (2VH), Blue (2VL), Green (2VK)

 — Utstyrsgradspesifikke stylingelementer
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STYLE
Med avansert design og omfattende innovativt utstyr av klasse. 18" alufelger, skinninteriør og ratt med girskifthendler. 

VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Active)
 — 18" aluminiumsfelger
 — Skinnratt med girskifthendler
 — Delskinnseter (stoff+kunstskinn)  
i Style design

 — Underrun styling elementer foran og bak  
 
 
 

TILVALG

STYLE AIR 
 — Canvas tak
 — JBL (4 høyttalere + subwoofer)
 — Høyt bagasjeromsgulv (189 l bagasjerom)

 — Bi-Tone eksteriørfarger:  
Beige (2VJ), Red (2VH), Blue (2VL), Green (2VK)

 — Utstyrsgradspesifikke stylingelementer
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LAKKFARGER
Toyota Aygo X leveres i forskjellige lakkfarger for at du skal finne fargen som passer deg.

* Premium lakk. § Metallic lakk.

Bi-tone fargemiksEksteriør lakkfarge
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CHILI RED

HVILKEN 
LAKKFARGE ER 

DEG?

2928



JUNIPER BLUE

3130



GINGER BEIGE
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CARDAMOM GREEN
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SPESIFIKASJONER

Man = Manuell girkasse          CVT = Trinnløs automatgir

MILJØDATA

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin 5 man

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin CVT

Drivstofforbruk (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring (l/100km) 4,8-5,0 4,9-5,2

Anbefalt oktantall 95 eller høyere 95 eller høyere 

Drivstofftankens volum (liter) 35 35

Karbondioksid, CO₂ (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring (g/km) 108-114 112-117

Avgassutslipp (regulativ EC 715/2007 med tillegg EC 2018/1832AP)

Euroklasse EURO 6 AP EURO 6 AP

Karbonmonoksid, CO (mg/km) 245,6 336,7

Hydrokarboner, THC (mg/km) 22,0 29,7

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 19,3 26,6

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 16,7 9,8

Støy ved forbikjøirng (dB(A)) 67,0 69,0

Drivstofforbruket, CO₂-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. 
Drivstofforbruket og CO₂-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) 
påvirker både drivstofforbruket og CO₂-utslippene. 

MOTOR

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin 5 man

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin CVT

Motorkode 1KR-FE 1KR-FE

Antall synlindre 3 i rekke 3 i rekke 

Ventilmekanisme Doble overliggende kamaksler
4 ventiler, direkte kompresjon (med VVT)

Doble overliggende kamaksler
4 ventiler, direkte kompresjon (med VVT)

Drivstoffsystem Direkte multipunkt innsprøyting Direkte multipunkt innsprøyting

Sylindervolum (cm3) 998 998

Boring x slaglengde (mm x mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Kompresjonsforhold 11,8:1 11,8:1

Maksimal effekt (HK DIN) 72 72

Maksimal effekt (kW o/min) 53/6000 53/6000

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min) 93/4400 93/4400

YTELSER

Maksimal hastighet (km/t) 158 151

0–100 km/t (sek) 14,9 14,8

Luftmotstandskoeffisient 0,32 0,32
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UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR: SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.

SPESIFIKASJONER

FJÆRING

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin 5 man

  Bensin  

1.0 l VVT-i bensin CVT

Foran MacPherson fjærbein MacPherson fjærbein 

Bak Torsjonsbjelke Torsjonsbjelke

BREMSER

Foran Ventilerte skiver 1-sylinder Ventilerte skiver 1-sylinder 

Bak Trommel Trommel

VEKTER & TILHENGERKAPASITET

Tillatt totalvekt (kg) 1360 1360

Vekt kjøreklar (kg) 940-995 965-1015

Tilhengervekt (kg) 0 0

EKSTERIØRDIMENSJONER 5-dørs (4-seter)

Utvendig lengde (mm) 3700

Utvendig bredde (mm) 1740

Utvendig høyde (mm) 1525

Sporvidde foran (mm) 1540

Sporvidde bak (mm) 1520

Overheng foran (mm) 730

Overheng bak (mm) 540

Akselavstand (mm) 2430

LASTEVOLUM 5-dørs (4-seter)

Bagasjekapasitet (2 seter oppe; opp til tak) (liter) 829   *(780 Air med Canvas tak)

Bagasjerommets lengde (4 seter oppe) (mm) 512

Bagasjerommets bredde (mm) 1190

Bagasjerommets høyde (mm) 1009

Bagasjerommets lengde (2 seter oppe) (mm) 1182

Bagasjerommets høyde (opp til bagasjeromsskjuler) (mm) 708

VDA bagasjekapasitet, opp til bagasjeromsskjuler, baksetet oppe (liter) 231   *(189 Air med Canvas tak)
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1540 mm

1740 mm

2430 mm

3700 mm

730 mm 1520 mm

1470 mm

540 mm

INTERIØRDIMENSJONER 5-dørs (4-seter)

Innvendig bredde (mm) 1420

Innvendigh høyde (mm) 1205

STYRING

Svingradius - dekk (m) 4,7

OFF ROAD

Bakkeklaring (mm) 146
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HELT NYE
TOYOTA AYGO X
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TOYOTA AYGO X 
BYENS HOTTESTE CROSSOVER

WWW.TOYOTA.NO  |   F I N N  D I N  N Æ R M E ST E  TOYOTA - F O R H A N D L E R 

Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr  
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2022 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.  
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