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TOYOTA AYGO X 
VARFÖR SMÄLTA IN NÄR  

DU KAN STICKA UT? A Y G



G O X



Stora upplevelser kan komma i ett litet format. Aygo X är den lilla bilen 
med storslagen attityd. Den trotsar normen och lovar dig en körkänsla 

som du kan förvänta dig av en crossover, i kombination med de exklusiva 
detaljerna och smidigheten av en kompakt stadsbil. En upphöjd 

förarposition, stora lättmetallfälgar och den maximerade vindrutan ger 
dig bättre sikt än någonsin. 

 
Den avancerade, automatiska växellådan, S-CVT, gör stadskörningen 

responsiv, smidig och rolig medan den kompakta karossen, backkamera 
och sensorer gör det enkelt att parkera på den minsta av ytor. Känn 

dig självsäker bakom ratten med full kontroll var du än kör. Upptäck en 
smidig körtur som du aldrig upplevt den förut.

AYGO X
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AYGO X 
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DESIGN 

DEN HETASTE  
CROSSOVERN I STAN 

Aygo X gör att det hettar till, med en kraftfull och 
kaxig design. Med tvåtonslack förstärks designen 
ytterligare och gör att den originella och lekfulla 

karaktären kommer fram. Iögonfallande LED-
strålkastare lyser upp vägen framför dig och designen 
av baklyktorna har ikoniska Aygos signaturform. Med 
18-tums lättmetallfälgar under överdimensionerade 

stänkskärmar får Aygo X en bredare väghållning med en 
cool och självsäker närvaro, var du än kör.

Låt inte storleken lura dig – inuti Aygo X finns det gott 
om plats för allt du vill ha med dig. Bagageutrymmet 

rymmer klassledande 231 liter och är byggt för en 
flexibel livsstil. Den smarta designen gör det enkelt att 

lasta, med möjlighet till att både få in en resväska  
och en kabinväska.  
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LÅT IMPULSEN STYRA 
Toyota Aygo X är den ultimata bilen för att navigera 

sig fram i både storstadstrafik och på breda 
landsvägar. Tack vare sin omedelbara responsivitet, 
sin lättmanövrerade storlek och uppsättningen av 
innovativa funktioner låter Aygo X dig ta alla vägar 
med storm. Med en högre förarposition kan du luta 

dig tillbaka och känna dig som ett med trafiken. Med 
sina 3,7 meter och en klassledande snäv svängradie 
är den kompakt, smidig och enkel att parkera – även 
på den smalaste av bakgator tack vare backkamera 

och parkeringssensorer. Den responsiva, automatiska 
växellådan reagerar sömlöst till din körstil och 

den mjuka växlingen gör stadskörning enkel och 
njutningsfull. 
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KÖRKÄNSLA

ATT PARKERA I STAN HAR BLIVIT ENKLARE 
Parkera självsäkert var som helst i stan med hjälp av 

backkamera och parkeringssensorer.
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I SYNK MED DIG  
OCH DIN STAD 

Aygo X är designad med människan i fokus och förenklar interaktionen 
mellan förare och passagerare. Interiöra detaljer matchar de exteriöra 

kryddstarka färgerna för att ge kupén en distinkt känsla, inklusive 
instrumentpanel och mittkonsol. Med sin rymliga och bekväma kupé 

med smart utformning har du gott om plats för en hel dag med din Aygo 
X. Tack vare den ökade bredden har den ett generöst sätesutrymme fram 

med exceptionell sikt över vägen. 

Med alla sina intuitiva och sömlöst uppkopplade funktioner kommer 
Aygo X att kännas som din smartphone på hjul. Toyota Smart Connect 

erbjuder trådlös uppkoppling för din telefon till bilens multimedia. 
Lyssna på alla dina favoritspellistor med premiumljud i högtalarsystemet 

från JBL. En 9-tums skärm i HD visar allt du behöver ha koll på under 
resans gång - från navigation med realtidsuppdateringar till smart 

parkering. Aygo X finns nära till hands för att hjälpa dig; från att undvika 
trafikköer och läsa upp eller tala in meddelanden medan du kör, till att 
förvärma eller förkyla kupén eller låsa/låsa upp dörrarna hemifrån via 

appen MyT.
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INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK

TONSÄTT DIN RESA 
Tonsätt varje resa med fyra premiumhögtalare 
från JBL, en 300W förstärkare och en kraftfull 
subwoofer som är noga avstämd för att passa 
Aygo X interiör. Förhöj varje resa med otrolig 

klarhet och djup i musiken. 

11



AYGO X AIR 
Känn dig som ett med omvärlden när du drar tillbaka 

canvastaket på Aygo X Air. Det finns helt enkelt 
ingenting som går upp emot att kunna ta in världen runt 
omkring dig med alla fem sinnen. Solen som värmer ditt 
ansikte. Vinden i ditt hår. Synerna och ljuden av en stad 

som sjuder av liv runtomkring dig. Låt ljuset flöda in  
och njut av en åktur med Aygo X Air. 
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INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK
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SJÄLVSÄKRA FÄRGER
Toyota Aygo X är skräddarsydd för att matcha din smak. Välj mellan åtta olika färger. 

* Premiumlack. § Metalliclack

TvåtonslackMonokroma färgval 
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LACKFÄRGER 
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VILKEN KRYDDA  
ÄR DIN SMAK?

Förbered dig för kryddstarka äventyr i nya Aygo X. 
Varje kombination erbjuder unika kvaliteter för att 

ge dig energi – från en hettande chili med sting i, till 
sofistikerade noter hos den mer komplexa ingefäran. 

Färgerna för Toyota Aygo X har hämtat inspiration 
från några av världens mest älskade smaker och tillför 

oändliga möjligheter till varje resa.
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CHILI RED 
STARK OCH VÅGAD

Chili Red är inspirerad av de heta tonerna i den 
starkaste kryddan som vi vänder oss till när vi känner 

oss vågade. Aygo X i Chili Red utmanar dig till att 
vara annorlunda, får dig att känna dig levande och 
uppmuntrar till att omfamna glädjefyllda äventyr  

ute på öppna vägar.
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JUNIPER BLUE
COOL OCH KREATIV

Skarp, klar och full av liv – med inspiration från den 
starka blå färgen hos enbär manar Juniper Blue till ett 

laserdrivet fokus. Färgen banar väg för tankefrihet, 
uppmuntrar till kreativitet och känslan av optimism.
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GINGER BEIGE
VARM OCH SÄRSKILJANDE 

Oavsett hur subtil smaken är, kan tonerna av ingefära 
aldrig misstas. Med sin komplexa och egna karaktär har 
ingefära en unik förmåga att värma själen och inspirera 

sinnena. Aygo X i Ginger Beige tänder en känsla av 
beslutsamhet och ger dig självförtroendet att köra din 

egen väg.
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CARDAMOM GREEN
SOFISTIKERAD OCH 

DISTINKT 
Kardemumma är en av de mest distinkta kryddorna 
och med sin unika arom misslyckas den aldrig med 

att överraska och glädja sinnena. Aygo X i Cardamom 
Green reflekterar dessa karaktärsdrag och inspirerar till 

en mjuk sofistikerad och originell känsla.  
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PLAY
Perfekt komponerad för att ta dig säkert och smidigt genom stadstrafiken. Stilpoängen får du på köpet.

 

STANDARDUTRUSTNING (Exempel)
Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängar- och cyklistdetektion • Adaptiv farthållare (iACC) • Intelligent körfilsassistans (LTA) 

Vägskyltsigenkänning (RSA) • Automatiskt helljus (AHB) • Luftkonditionering • Ljudsystem med DAB, 4 högtalare och 7-tums multimediaskärm
Elmanövrerade fönsterhissar fram • Backkamera • Smartphone Integration (Apple CarPlay och Android Auto) • Läderklädd ratt

17-tums stålfälgar med heltäckande hjulsida

TILLVAL
S-CVT automatlåda 

Comfort & Style pack: Parkeringssensorer fram/bak • Automatisk klimatanläggning • LED-strålkastare (halv- och helljus)  
8-tums multimediaanläggning • Vindrutetorkare med regnsensor • Varvräknare • Mörktonade bakrutor • Lättmetallfälgar 17-tums
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UTRUSTNINGSNIVÅER 
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PULSE
Mer av komfort, stilsäkra detaljer och uppkopplad multimedia. Välbefinnande i en snygg form. 

STANDARDUTRUSTNING (Exempel, utöver Play med Comfort & Style pack)
Tvåtons lackering, inkl metallicfärg • 9-tums multimediaanläggning, Toyota Smart Connect • Molnbaserat navigationssystem

Trådlös Apple CarPlay & Android Auto • Trådlös mobilladning • Dimstrålkastare, halogen • Nyckellöst låssystem med knappstart 
Uppgraderad klädsel, med inlägg som matchar exteriörfärg • S-CVT automatlåda 
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UTRUSTNINGSNIVÅER 
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På toyota.se kan du läsa mer om Aygo X, bygga och beställa din bil  
eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en provkörning. 
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

LIMITED
En helt egen stil med en unik färgkombination och canvastak som tillval. Nytänkande för dig som vågar sticka ut. 

STANDARDUTRUSTNING (Exempel, utöver Pulse)
JBL Premium ljudsystem (4 högtalare + subwoofer). • Växlingspaddlar för CVT automatlåda • Erbjuds endast i tvåtons 

exteriörfärgen Cardamom Green • Exteriörpaket med inlägg i Mandarina orange • Interiörpaket med inlägg i Mandarina 
orange • Uppgraderad klädsel, sidostycken i läder och kontrastsömmar Mandarina orange • 18-tums lättmetallfälgar, 

mattsvarta med  Mandarina-dekor (175/60 18) 

TILLVAL
Aygo X Air: Canvastak, elektriskt öppningsbart
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SNYGGA DETALJER TILL DIN BIL

TILLBEHÖR CHROME
Betonar de subtila och sofistikerade höjdpunkterna i Aygo X omisskännliga exteriör.

DEKOR PÅ FRÄMRE 
STÖTFÅNGARE

Den distinkta dekoren i krom 
adderar ännu mer konstrast och stil 

till den främre stötfångaren  
och grillen..

SIDOLISTER
Betona Aygo X aerodynamiska 
konturer med detaljer i krom. 

DEKOR PÅ NEDRE DEL  
AV BAKLUCKA

En kromad list längs bakluckans 
nederkant adderar pricken över i. 

Visas med fälgar som finns tillgängliga som tillval;  
18-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i svart.

Visas med fälgar som finns tillgängliga som tillval; 
 18-tums lättmetallfälgar i matt svart. 
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TILLBEHÖR 

TILLBEHÖR RED
Distinkt och självsäker. Det är det ideala sättet att förstärka Aygo X förfinade stil. 

DEKOR PÅ FRÄMRE 
STÖTFÅNGARE

Gör ett diskret men kraftfullt intryck 
genom att addera en röd dekor till 

den främre stötfångaren. 

SIDOLISTER
Med sidolister i rött betonar du 

konturerna av din Aygo X. 

BAKSPEGELDEKALER
Spegeldekor i rött förstärken Aygo 

X unika karaktär och hjälper den att 
sticka ut ännu mer på vägen. 

DEKOR PÅ NEDRE DEL AV 
BAKLUCKA

Addera en subtil signatur för 
bagageluckan på din Aygo X med 

sportig framtoning. 

Visas med fälgar som finns tillgängliga som tillval;  
18-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i glanssvart 

Visas med fälgar som finns tillgängliga som tillval;  
17-tums lättmetallfälgar i glanssvart 
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SKYDD
Din Aygo X hör hemma i stadsmiljöer och du kommer att vilja behålla det på 
det sättet. Protection Pack hjälper dig att undvika skador vid kollisioner i låga 

hastigheter och skyddar din bil från parkeringsrepor. 

INTERIÖR
Addera smarta accenter i färg till din bils interior med det här stilrena paketet. 
Textilmattor med en röd kant ger en lyxig känsla. Säkerhetsfixeringarna håller 
golvmattan på förarsidan säkert på plats. Vrid upp värmen genom att addera 

inlägg runt om i kupén i en röd färg. 

SKYDDSFILM BAKRE STÖTFÅNGARE 
Pålitligt skydd mot mindre repor på lacken 
runt bilens bakre stötfångare när du lastar 
eller lastar ut ur bagageluckan. Skyddet är 

tillverkat av en tålig, självhäftande film som är 
formad för att passa perfekt på din bil. 

STÄNKSKÄRMAR
Håll din Aygo X snygg med stänkskydd för 

både de främre och bakre hjulhusen. 

SIDOLISTER
Med en sidolist skyddar du din Aygo X 

sidopaneler och ger den ett extra skyddslager.

MATTA FÖR BAGAGELUCKA 
En matta med anti-slipfunktion passar perfekt 
i din Aygo X bagageutrymme och skyddar mot 

smuts, grus och leriga tassar. 

Golvmattor i textil med röd kant 
Ram runt luftkonditionering i Chili Red 
Inlägg i instrumentbrädan i Chili Red 

Ram runt växelspak i Chili Red

Ram runt luftkonditionering i Chili Red 
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TILLBEHÖR 

Besök toyota.se eller din närmaste återförsäljare för att upptäcka hela vårt utbud av 
tillbehör till din Aygo X.

DEKALSET 
Betona din bils kraftfulla konturer med dekaler i Chili Red för sidor & baksida och tak & motorhuv. 

Dekaler i Chili Red för tak & motorhuv

Dekaler i Chili Red för sidor & baksida
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Aygo X är utrustad med en mängd förbättrade säkerhetsfunktioner för att se till att du alltid håller 
dig på den säkra sidan när du är ute på vägarna. Med Toyota Safety Sense* som standard, är Aygo X 

 utrustad med säkerhets- och förarassistansfunktioner som bl.a. Aktiv farthållare (ACC), Intelligent 
körfilsassistans (LTA) och Aktivt krockskyddssystem (PCS) för extra sinnesro under körning. Oavsett 

om du kör på motorvägen, i staden eller på en parkering är du alltid i säkra händer med Aygo X. 
  

Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA SAFETY 
SENSE 

SÄKERHET 

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, 
vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och 

inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information. 35

https://www.toyota.se/om-toyota/sakerhet/toyota-safety-sense.json?utm_source=brochure&utm_medium=qr-code&utm_campaign=Aygo-x&utm_term=crm


UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla 
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster. 
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med bilen, 
oavsett var du är. Aygo X finns nära till hands för att hjälpa dig. 
Allt från att undvika trafikköer och läsa upp eller tala in medde-
landen medan du kör, till att förvärma eller förkyla kupén – eller 
låsa/låsa upp dörrarna hemifrån via appen MyT.

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Hitta din närmaste  
Toyotaåterförsäljare

Boka provkörning

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE

Läs mer om Aygo X
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TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota Läs mer om elbilar 

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre.

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online showroom, ha ett videomöte med en av 
våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.
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NYA
TOYOTA AYGO X
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Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB 
förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är 
exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i 
denna broschyr var aktuella vid utformingen i juni 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och 
utrustning. 

06/22/AYGOX/SWE/

Läs mer om Aygo X

TOYOTA AYGO X 
VARFÖR SMÄLTA IN NÄR DU KAN STICKA UT?

S k a n n a  k o d e n  f ö r  a t t  f o r t s ä t t a  d i n  r e s a  p å  t o y o t a . s e

https://www.toyota.se/bilar/aygo-x



