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Avbildet modell er x-play+ med tilbehør.
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Avbildet modell er x-clusiv.

DESIGNET 
FOR Å

OVERRASKE 
Kvikk og klar. Med nytt utseende, 
oppsiktsvekkende frontdesign og 

mange valgmuligheter kan AYGO 
være den bilen som passer for deg.
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Med LED-kjørelys presenterer 
AYGO seg klar, sterk og 

særpreget. Lyktene både foran og 
bak har en helt spesiell signatur 

som ikke er til å ta feil av i mørket.

AYGO har stilige hjulkapsler eller 
maskinerte aluminiumfelger designet 
i tråd med dagens stil. X-clusiv har 
kontrastlakkert tak i sort*, som frem-
hever stilen.

DETALJER 
SOM LYSER

* Karosseri i Bold Black (211) leveres med 
sølvfarget tak. Avbildet modell er x-clusiv.
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UTFORSK 
NYE VEIER

SVINGRADIUS PÅ BARE 5,1 M
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Avbildet modell er x-cite.

Noen ganger er det morsomt å bare kjøre omkring 
på måfå. I en AYGO kan du dra mykt, stille og smidig 
gjennom smale bakgater, via trafi kkerte hovedveier  
og ende på et spennende sted du aldri har besøkt før.  
La impulsene styre deg av og til, så får du oppleve mer.

KJØ
R
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AYGO er kompakt, smidig og har alt 
som skal til for å holde deg trygg og 

sikker. Med kollisjonsvernsystem* 
og fi lskiftvarsling* er den forberedt 

på det som kan skje.
* Teknologier i Toyota Safety Sense – standardutstyr fra x-play.

FORBEREDT 
PÅ DET 
UVENTEDE
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§ Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System.

Avbildet modell er x-clusiv.

Når systemet registrerer 
at det er risiko for kollisjon, 
varsler den med lyd og 
lys og bremseassistanse 
aktiveres. Dersom føreren 
ikke responderer i tide, slås 
bremsene på automatisk. 

1. Kollisjonsvern§

Systemet “ser” 
oppmerkingene langs 
veien foran og varsler 
med lyd og lys om bilens 
kurs fører ut av kjørefeltet 
uten at retningslyset er 
aktivert.

2. Filskiftvarsling

HAC hjelper til 
ved bakkestart og 
forhindrer at bilen 
ruller bakover.

3. Bakkestart- 
kontroll (HAC)

Systemet har en 
sensorventil i hvert hjul 
som overvåker lufttrykket 
i dekket kontinuerlig. 
Systemet varsler om trykket 
synker under anbefalt nivå.

4. Dekktrykkvarslings-
system (TPWA)

SIKKERH
ET
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VÆR UNIK
Distinkt, sofi stikert eller iøyefallende? 
I kupéen er AYGO helt unik og fi nnes i 
forskjellige utstyrsgrader slik at alle 
kan fi nne en som passer.

Avbildet modell er x-play.
12



Hvilken liker du best; den livlige 
og distinkte x-cite, eller den 
sofistikerte x-clusiv?

IN
TERIØ

R

AYGO x-clusiv

AYGO x-cite
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UTSTYRT 
FOR UNDER-
HOLDNING 
Du fi nner mye og avansert teknologi i AYGO. 
Takket være x-touch* mulitmediaskjemen på  
7” fi nner du frem musikk og underholdning 
med raske sveip med fi ngeren. Med Bluetooth® 
og ryggekamera* blir livet i bilen enda enklere. 

* Modellavhengig.
14
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Monitor for ryggekamera
AYGOs ryggekamera viser 
omgivelsene bak bilen og gjør  
det lett og enkelt å parkere.

Display for lydanlegget
På den store multimedia-
skjermen kan du bytte spor, 
justere volumet og søke  
etter artister og album.
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HOLD 
KONTAKT
AYGO og telefonen din blir raskt gode 
venner og dermed har du tilgang til 
appene dine via berøringsskjemen på 7" i 
dashbordet. Da får du tilgang til en rekke 
tjenester, kjøreanvisninger, telefonsamtaler, 
meldinger, musikk og underholdning på en 
smart, sikker og enkel måte. 

Pioneer sørger for integrasjonen som er 
kompatibel med Apple CarPlay™ og  
Android Auto™.

* Modellavhengig (fra x-play+).
16



TILKO
BLIN

G

Du har tilgang til alle apper  
og funksjoner på din Android-
telefon via berøringsskjermen   
i AYGO.

Android Auto™
Mens du holder øye med 
trafi kken, kan ørene dine lytte til 
musikken du liker best og takket 
være stemmestyring med bruk av 
Siri er det trygt og sikkert. 

Nyt musikken din
Mens du har fokus på veien 
foran, har du tilgang til apper og 
funksjoner på telefonen din via 
berøringsskjermen i AYGO. Du 
kan også bruke stemmestyring 
via Siri til å ringe til og snakke 
med venner eller diktere eller få 
lest opp tekstmeldinger.

Hold kontakt
Ta deg trygt frem til nye 
og ukjente reisemål med 
satelittnavigasjon og 
trafi kkinformasjon i sanntid 
via Apple Maps som vises på 
berøringsskjermen i AYGO.

Finn frem

Apple CarPlay™ er kompatibel med iPhone 5 og høyere. 
Telefonen din må være tilkoblet via USB. Apple CarPlay™ 
er et registrert varmerke for Apple Inc., Android Auto™ 
er et registrert varemerke for Google Inc. Integrering av 
smarttelefoner er kompatibelt med Apple CarPlay™ og 
Android Auto™.
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EN SOM 
PASSER...

Avbildede modeller er x-clusiv, 
x, x-play, x-cite, x-trend.
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AYGO X
Den smidige og effektive x-graden viser 
deg veien inn til AYGOs verden.
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Viktig utstyr
UTVENDIG

 — Tilgjengelige lakkfarger:  
White Flash (068)   
Red Pop (3P0)   
Electro Grey (1E0)  
Silver Sparkle (1E7)

 — 14'' stålfelger med 9-eikede kapsler
 — Sentrallås
 — Prosjektor halogen hovedlys
 — LED kjørelys
 — Trykknapp på bakluke
 — Ulakkerte utv speil med manuell 
justering

 — Svarte utv dørhåndtak

INNVENDIG
 — Stoff seter i sort og grått 
 — Urethan ratt
 — Girspak i myk plastsoft
 — Interiørlysbryter på førerdør
 — Tiltratt
 — Start & stopp
 — Elektriske vinduer på fører og 
passasjer

 — DAB+ radio og 4 høyttalere
 — USB og AUX tilkobling
 — Bluetooth® handsfree telefonsystem

SIKKERHET
 — Airbag fører, passasjer, side og gardin
 — Stabilitetskontroll (VSC)
 — ISOFIX-fester for barnesikringsutstyr

U
TSTYRSG
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D

ER
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AYGO 
X-PLAY
Med sitt raffinerte utseende, elegante interiør og ryggekamera 
som standard, er x-play utstyrt for å imøtekomme dine behov.

Viktig utstyr (i tillegg til x-grad)
UTVENDIG

 — Tilgjengelige lakkfarger:   
White Flash (068)     
Red Pop (3P0)    
Electro Grey (1E0)   
Silver Sparkle (1E7)    
Cyan (8W9)     
Black (211)

 — 15'' stålfelger med kapsler, 8 doble eiker
 — Lakkerte utv sidespeil med elektrisk justering
 — Lakkerte utv dørhåndtak

INNVENDIG
 — Stoff i mørk grå farge med bolstre i totonet lys grå
 — Høydejustering av førersete
 — Varmeseter foran
 — Fartsbegrenser (ikke Cruise Controll)
 — Girspak i skinn
 — Turteller
 — Skinnratt
 — 50:50 delt baksete
 — Manuell AC
 — Friskluftfilter
 — Krom innvendig dørhåndtak
 — Bryter på ratt; tlf, LDA og audio

SIKKERHET
 — Toyota Safety Sense
 — Kollisjonsvern (Pre-Crash Safety System)
 — Lane Keep Assist (LDA)

22



Viktig utstyr (i tillegg til x-play)
UTVENDIG

 — 15" aluminiumfelger, sort maskinert overfl ate med 8 eiker
 — Tåkelys foran
 — Privacy glass

INNVENDIG
 — x-touch 7'' multimediaskjerm
 — Smartphone integrasjon (Apple Carplay/Android auto)
 — Ryggekamera
 — Autolys
 — Automatisk AC

Alufelg x-play+Eksteriør x-play

AYGO 
X-PLAY+
Du vil føle deg stilig i X-play+ med sorte maskinerte 
aluminiumfelger, privacy glass og tåkelys.   

23
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Viktig utstyr (i tillegg til x-play)
UTVENDIG
— 15" aluminiumfelger, sort maskinert overfl ate med 8 eiker
— Tåkelys foran
— Privacy glass

INNVENDIG
x-touch 7'' multimediaskjerm

Du vil føle deg stilig i X-play+ med sorte maskinerte 
aluminiumfelger, privacy glass og tåkelys.   
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AYGO 
X-CITE 
SPECIAL EDITION

Med livlige farger og særpreget utstyr skiller x-cite 
seg ut fra det hverdagslige.

Viktig utstyr (i tillegg til x-play+)
UTVENDIG

 — Tilgjengelig i lakkfargen Magenta Splash (9AC) 
lakkfarge og med taket lakkert i Bold Black

 — 15" aluminiumfelger i sort, høyglanspolerte  
med 10 eiker

 — Pianosort innfelling på registreringsplaten
 — Støtfanger foran i Magenta Splash
 — Tonet vindusglass bak
 — Tåkelykter foran
 — E-bryter på bakluke
 — Smart låsesystem

24



INNVENDIG
 — Stoff trekk i sort med dekorsøm i 
magenta

 — Smart start
 — Rammer rundt friskluftinntakene i 
Magenta Splash

 — Ramme i Magenta Splash rundt 
girspaken

 — Girspakkonsoll i pianosort
 — Gulvmatter med kanter i Magenta 
Splash 

 — Smartphone integrasjon   
(Apple Carplay/Android auto)

U
TSTYRSG

RA
D

ER
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AYGO 
X-TREND

Viktig utstyr (i tillegg til x-play+)
UTVENDIG

 — 15” aluminiumfelger i sort med maskinert  
overfl ate og 10 eiker

 — Store ringer rundt nackoppen i Cyan Splash
 — Pianosort innfelling på registreringsplaten
 — Tonet vindusglass bak
 — Dekalpakke i Cyan Splash
 — Takdekal i Cyan Splash
 — Tåkelykter foran
 — E-bryter på bakluke
 — Smart låsesystem

Med sitt iøyefallende utseende og sin selvsikre personlighet 
får den kule x-trend mange lange blikk.

SPECIAL EDITION

26



INNVENDIG
 — Seter i mørk grå delskinn
 — Smart start
 — Rammer rundt friskluftinntakene 
i Cyan Splash

 — Girspakkonsoll i Cyan Splash 
 — Gulvmatter med kanter i Silver 
Sparkle

 — Interiørlysbryter i alle dører
 — Lys i bagasjerom
 — Smartphone integrasjon  
(Apple Carplay/Android auto)

U
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AYGO 
X-CLUSIV
Med Toyota Safety Sense, nøkkelfri sentrallås og start og delskinn 
setetrekk, byr den avanserte x-clusiv på det du er ute etter.

Viktig utstyr (i tillegg til x-play+)
UTVENDIG

 — Tilgjengelige lakkfarger:   
Silver Sparkle (1E7) med tak i Bold Black,  
Bold Black (211) med sølvfarget tak og   
Rich Blue (8Y5) med tak i Bold Black

 — 15" aluminiumfelger i sort med maskinert overflate  
og 10 doble eiker

 — Pianosort innfelling på registreringsplaten
 — Tonet vindusglass bak
 — Skumringssensor
 — Tåkelykter foran
 — Kollisjonsvernsystem
 — Filskiftvarsling
 — Rammer rundt friskluftinntakene i pianosort
 — Girspakkonsoll i pianosort
 — E-bryter på bakluke
 — Smart låsesystem 

28



INNVENDIG
 — Seter i mørk grå delskinn
 — Smart start
 — Interiørlysbryter i alle dører
 — Lys i bagasjerom
 — Smartphone integrasjon   
(Apple Carplay/Android auto)

U
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STIL SOM 
SKILLER 
SEG UT 
Med en rekke spesielle 
lakkfager gir AYGO deg 
frihet til å uttrykke deg 
mer personlig.

30
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8W9 Cyan Splash*§

211 Bold Black*

211 Bold Black*

1E0 Electro Grey*

9AC Magenta Splash* med sort tak

3P0 Red Pop

1E7 Silver Sparkle*

068 White Flash
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1E7 Silver Sparkle*med sort tak

8Y5 Rich Blue* med sort tak

211 Bold Black* med sølvfarget tak

* Metallic lakk. § Kun tilgjengelig på x-play.
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14” stålfelger med 
kapsler, 9 eiker

(165/65R14) 
Standard på x

15” stålfelger med 
kapsler, 8 doble eiker

(165/60R15) 
Standard på x-play

15” maskinerte alufelger 
i sort med 8 eiker 

Standard på x-play+

15” maskinerte alufelger 
i sort med 10 eiker 
Standard på x-trend

FELG-
DESIGN
Felger det blir lagt merke til. 
I tillegg til felgene som er 
standardutstyr, har vi en rekke 
felgdesign som gir bilen din 
særpreg og individualitet. 
Undersøk med din Toyota-
forhandler.

32

15” maskinerte alufelger 15” maskinerte alufelger 15” maskinerte alufelger 
i sort med 10 doble eiker 

Standard på x-clusiv

15” maskinerte alufelger 15” maskinerte alufelger 15” maskinerte alufelger 15” høyglanspolerte alufelger 
i sort med 10 doble eiker 

Standard på x-cite

15” maskinerte alufelger 15” høyglanspolerte alufelger 15” høyglanspolerte alufelger 15” høyglanspolerte alufelger 
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Seter i mørk grå delskinn 

Standard på x-trend, x-clusiv

Stoff  i mørk grå farge med 
bolstre i totonet lys grå 

Standard på x-play og x-play+

Stoff  i sort og grått 
Standard på x

Stoff  i sort med 
dekorsøm i magenta 

Standard på x-cite

SETE-
TREKK
Nye AYGO kommer med 
en rekke muligheter for 
personlig tilpasning av 
interiøret – du har stor 
valgfrihet for hvordan 
du ønsker det i din 
AYGO.

TREKK
Nye AYGO kommer med 
en rekke muligheter for 
personlig tilpasning av 
interiøret – du har stor 
valgfrihet for hvordan 
du ønsker det i din 
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GI 
PERSONLIG-
HETEN 
SPILLEROM
Karakteristiske dekaler 
og spesielle deksler gir 
deg alle muligheter til å 
sette et personlig preg 
på din AYGO.

34
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Stylingpakke
Denne moderne pakken inkluderer 
følgende dekor i 3 farger: rød, hvit eller 
sølv og består av speilhus og dekorlister 
foran, bak og på siden.



Med 15'' sorte 
aluminiumfelger 
med maskinert 
overfl ate tilfører du 
din AYGO ekstra stil. 
Med sidelister og 
skvettlapper holder 
du lakken som ny 
enda lenger.

Krompakke 
Gi din AYGO det lille 
ekstra som understreker 
din stil med kromgarnityr 
nederst på bagasjeluken 
og sidelister i krom.

TILBEH
Ø

R
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Krompakke 
Gi din AYGO det lille 
ekstra som understreker 
din stil med kromgarnityr 
nederst på bagasjeluken 
og sidelister i krom.

Krompakke 
Gi din AYGO det lille 
ekstra som understreker 
din stil med kromgarnityr 
nederst på bagasjeluken 
og sidelister i krom.



KLAR FOR   
TRAFIKKEN 
 Originalt Toyota tilbehør er designet 
for og tilpasset din AYGO. Her 
fi nner du utstyr som er praktisk 
og anvendelig i hverdagen og som 
beskytter bilen din litt bedre.

Bagasjeromsmatte 
Beskytt det originale 
teppet i bagasjerommet 
med denne matten i 
sterk, sort gummi.

Sammenleggbar boks
En praktisk boks for 
lagring av ting du må ha i 
bilen når du er underveis. 
Legges fl att sammen når 
den ikke er i bruk.

Vertikalt bagasjeromsnett 
Et sterkt nett vevd i sort nylon med to lommer. 

Nettet festes til kroker i sidene og gulvet. Perfekt 
for å oppbevare småting du ønsker å ha med når 

du er ute og kjører.

Terskelbeskyttere 
og gulvmatter 

Sørg for eff ektiv 
beskyttelse av lakken 

i dørtersklene og 
ta vare på bilens 

originale teppegulv 
med matter med 

stilige dekorsømmer 
langs kantene.
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15" aluminiumfelger
i sort med 10 eiker 

 15" sølvfargede 
aluminiumfelger

med 5 eiker

 15" maskinerte 
aluminiumfelger i sort 

med 10 eiker

 15" mattsorte, 
maskinerte aluminium-

felger med 10 eiker

 15" aluminium-
felger i sort med

10 eiker

 15"maskinerte 
aluminiumfelger i sort 

med 10 doble eiker

15" sølvfargede 
aluminiumfelger med

10 eiker

15" aluminiumfelger
i sort med

10 doble eiker 

Mix & Match 1 & 2 tilleggsutstyr på x-play.

Liten senterkopp
1. Piano black 
2. Rich Blue
3. Magenta Splash 
4. White Flash
5. Silver Sparkle
6. Electro Grey
7. Red Pop
8. Orange Twist
9. Cyan Splash

Stor navkopp
 1. Hvit
 2.  Sort
 3.  Mattsort
 4.  Mattsort med        

sort logo
 5. Sølvfarget

Stor dekorring
 6. Piano-sort
 7. Cyan Splash
 8. Electro Grey
 9. Orange Twist
10. Silver Sparkle
11. Red Pop
12. White Flash
13. Rich Blue
14. Magenta Splash
15. Krom
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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

1,0 l VVT-i
bensin 5 man

Drivstofforbruk (etter gjeldende regler)

Blandet kjøring (liter/mil) 4,1

Bykjøring (liter/mil) 4,9

Landeveiskjøring (liter/mil) 3,6

Drivstofftankens volum (liter) 35

Karbondioksid, CO2 (etter gjeldende regler)

Blandet kjøring (g/km) 93

Bykjøring (g/km) 112

Landeveiskjøring (g/km) 82

Avgassutslipp (regultativ EC/715/2007 med tillegg EU 2017/1154AD)

Karbonoksid, CO (mg/km) 155.3

Hydrokarboner, THC (mg/km) 26.3

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 23.9

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 22.2

Lydnivå (ved forbikjøring) (dB(A)) 69

Det oppgitte drivstofforbruket, CO2- og støyverdiene er målt i et kontrollert miljø på en basis produksjonsmodell i overensstemmelse med de gjeldende europeiske reglene publisert av Europa-
kommisjonen. For mer informasjon, eller om du er interessert i å kjøpe en basis produksjonsmodell, vennligst kontakt Toyota Norge. Det faktiske drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan 
avvike fra de som er målt. Kjøreadferd og andre faktorer (slik som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, installert utstyr, last, antall passasjerer, …) påvirker bilenes drivstofforbruk og CO2-utslipp.
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MOTOR
1,0 l VVT-i
bensin 5 man

Motorkode 1KR-FE

Antall sylindre 3 i rekke

Ventilmekanisme 12-ventiler DOHC (doble overliggende kamaksler), kjededrevne med VVT-i

Drivstoffsystem Elektronisk innsprøyting 

Sylindervolum (cm3) 998

Boring x slaglengde (mm x mm) 71 x 84

Kompresjonsforhold 11,8:1

Maksimal effekt (HK) 72

Maksimal effekt (kW / o/min) 53/6.000

Maksimalt dreiemoment (Nm / o/min) 93/4.400

YTELSER
1,0 l VVT-i
bensin 5 man

Maksimal hastighet (km/t) 160

0–100 km/t (sek) 13,8

Luftmotstandskoeffisient 0,28

FJÆRING

Foran MacPherson fjærbein

Bak Torsjonsbjelke
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BREMSER

Foran Ventilerte skiver

Bak Tromler

STYRING

Svingradius - dekk (m) 5,1

INNVENDIGE DIMENSJONER OG LASTEVOLUM

Bagasjekapasitet (opp til bagasjeromsskjuler) (liter) 168

Bagasjekapasitet, opp til taket, baksetet oppe (liter) 198

Innvendig lengde (mm) 2.220

Innvendig bredde (mm) 1.250/1.300*

Innvendig høyde (mm) 1.205

VDA bagasjekapasitet, opp til bagasjeromsskjuler, baksetet oppe (liter) 168

* 5-dørs.

SPESIFIKASJONER
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UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  

UTVENDIGE DIMENSJONER, VEKTER & TILHENGERKAPASITET

Utvendig lengde (mm) 3.465

Utvendig bredde (mm) 1.615

Utvendig høyde (mm) 1.460

Sporvidde foran (mm) 1.430

Sporvidde bak (mm) 1.420

Overheng foran (mm) 685

Overheng bak (mm) 440

Akselavstand (mm) 2.340

Tillatt totalvekt (kg) 1.240

Vekt kjøreklar (kg) 840-910

1.430 mm

1.615 mm

1.
46

0 
m

m

2.340 mm440 mm 685 mm

3.465 mm

1.420 mm

1.615 mm
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1. utfordring
Ny bil – null CO2

Utslippsutfordring

2. utfordring
Livssyklus – null CO2
Utslippsutfordring

3. utfordring 
Produksjonsanlegg – null CO2  

Utslippsutfordring

4. utfordring 
Utfordringen med å 

minimere og optimalisere
Bruk av vann

5. utfordring 
Utfordringen med å 
etablere et samfunn 

basert på resirkulering

6. utfordring 
Utfordringen med å etablere 

et fremtidig samfunn i 
harmoni med naturen

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 
Toyota har formulert 6 miljøutfordringer som skal være fullført innen 2050. Målet er å skape en

bærekraftig utvikling i samarbeid med samfunnet.

Toyota sin analysemetodikk, som brukes 
på alle våre personbiler, er revidert og 
godkjent av TÜV Rheinland og er sertifisert i 
overensstemmelse med ISO14040/14044-
standardene. 

 *  Livssyklusanalysen for den nye Toyota 
AYGO (1KR-FE) viser at sammenliknet med 
foregående modell viser en utslippsreduksjon: 
10% CO2 (karbondioksid), 3% NOx 
(nitrogenoksid), 2% PM (partikler) og 8% 
NMHC (ikke-metanholdige hydrokarboner). 

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter, vennligst se nettsiden:  www.toyota-europe.com/world-of-toyota.

Design & produksjon 
Alle bilens deler er analysert 

for å sikre minst mulig 
miljøpåvirkning gjennom

hele livsyklusen.* 

Logistikk 
Toyota søker alltid etter å bruke 

de mest effektive og mest 
miljøvennlige metodene for 

logistikk og transport.

Forhandleranlegg
Toyotas forhandlere arbeider 
kontinuerlig med å forbedre 

miljøeffektiviteten i sine anlegg. 

Kjøring og service 
Ved å kjøre med omtanke og 

bruke originaldeler kan du 
både spare penger og redusere 

miljøpåvirkningene.

Reduksjon, gjenvinning 
og resirkulering 

95% av hver Toyota AYGO kan 
gjenvinnes eller brukes igjen. 

Gjennom vårt miljøprogram tilbyr 
vi nye og innovative måter for å 
levere bilen din til gjenvinning 
når den tid en gang kommer. 

TOYOTA SIN LIVSSYKLUSTILNÆRMING TIL MILJØSPØRSMÅL

Toyota AYGO blir bygd 
i henhold til de høyeste 
kvalitetsstandarder 
ved Toyotas anlegg i 
Tsjekkia.

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter, vennligst se nettsiden:  www.toyota-europe.com/world-of-toyota.
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Omfattende garanti 
Alle nye Toyota-modeller leveres med 

5-års/160.000 km nybilgaranti. Garantien 
dekker feil som skyldes fabrikasjons- eller 
monteringsfeil. I tillegg har vi lakkgaranti 

som dekker overfl aterust- og lakkfeil i 3 år, 
uansett kjørelengde. 12 års (6 år på varebil)  
gjennomrustingsgaranti (gjennomrusting 
i karosseriet innenfra og ut) som skyldes 

material- eller produksjonsfeil.

Toyota Originaldeler
Vi benytter kun originale deler som 

gir deg tryggheten og den kjente 
Toyota-kvaliteten som vi er så stolte 

av. Det er kun ved bruk av Toyota 
Originaldeler at ansvaret for bilens 

garantier forblir 100% vårt. 

Toyota Originalt tilbehør
Toyota tilbehør er utviklet og 

produsert med samme omtanke, 
kvalitet og fokus på detaljer som 
Toyotas bilmodeller. Det er nøye 

tilpasset hver enkelt modell. 
Tilbehør som leveres sammen med 

bilen, leveres med 5 års garanti*.

Toyota Originalservice 
Din Toyota trenger hovedservice 

annet hvert år eller ved hver 30.000 
km. En mindre omfattende service og 

sikkerhetskontroll skal tas for hver 15.000 
km eller 1 gang i året (det som kommer 

først). Inkludert i Toyota Originalservice 
utføres også Toyota Helsesjekk for 

bensinmodeller.

Toyota Express Service 
Med Toyota Express Service er du 

tilbake på veien innen 60 minutter. 
Dette er en originalservice utført av 

to mekanikere på kun 60 minutter. Du 
kan vente på bilen i vår kundelounge 
mens du nyter en kopp kaff e, jobber 

eller surfer på internett. 

Kvalitet og kompetanse 
På Toyota verkstedene fi nner du 

erfarne fagfolk. Våre mekanikere har 
spesialopplæring på nettopp Toyota 

biler og teknologi. Denne kunnskapen 
nyter du godt av ved bruk av våre 

verksteder.

BEKYMRINGSFRITT BILHOLD MED TOYOTA

Toyota Eurocare – vårt 
veihjelpsprogram

Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos 
autorisert Toyota forhandler i Norge har Toyota 

Eurocare inkludert det første året. Toyota 
Eurocare gjelder i 40 europeiske land. Tar du 

Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota 
verksted i Norge årlig, vil du kunne få nye 12 

måneder med vårt veihjelpsprogram.

* Forhandleren kan gi deg fl ere opplysninger om garantiene og vilkårene.  For mer informasjon om bekymringsfritt bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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DEN NYE TOYOTA AYGO

...til din nærmeste Toyota-forhandler
toyota.no 

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, spesifi kasjoner 
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 AS forbeholder seg retten til og endre spesifi kasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2018 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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