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Miljödeklaration Säkerhetsdeklaration

TiLLVERKNiNG  
Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISo 14001. 

BRÄNsLEFÖRBRuKNiNG      

Redovisat i liter/100 km.  1,0 (Man)  1,0 (M/M)

Blandad körning 4,6 4,6 

Landsvägskörning 4,1 4,1 

Stadskörning 5,5 5,5 

uTsLÄPP AV KOLDiOXiD (cO2)  
Redovisat i g/km.  

Blandad körning 108 109 

Landsvägskörning 97 97 

Stadskörning 129 129 

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att 
jämföra olika bilmodeller. De verkliga värdena kan variera beroende på bl.a. körsätt 
och körförhållanden. 

AVGAsRENiNG     

Redovisat i g/km.  1,0 (Man)  1,0 (M/M)

Kolmonoxid, Co 0,37  0,35 

Kolväten, HC 0,05 0,05 

Kväveoxider, Nox 0,01 0,03

Miljöklass 2005 2005

ÖVRiGT 

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstempe-
ratur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar 
till god avgaskontroll.

Motordiagnos: oBD diagnosutrustning används.  En motor i god kondition och 
rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll. 

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar  
erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. 
För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök  
www.toyota.se.

EuROPEisKA sÄKERhETsKRAV 
Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm goA 
(global outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa 
alla nuvarande säkerhetskrav.

sÄKERhETsuTRusTNiNG  

Aktiv säkerhet: 
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control). 
- Antispinn TRC (Traction Control). 
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).

Passiv säkerhet: 
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.  
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal). 
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin 
  fram och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel. 
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:  
- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor. 
- Högt monterat bromsljus. 
- ISo-fix barnstolsfästen bak (Aygo+ och Aygo+ Music).

FORsKNiNG & uTVEcKLiNG  
Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte 
utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de 
krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

AYGO+ Music har lättmetallfälgar som standard och 
känns även igen på sin blå lackfärg 8R3.

utsläpp av koldioxid  
Medelbilen 2007: 184 g/km  
(källa: Vägverket) 

Toyotas energideklaration för nya bilar följer Konsumentverkets förslag och underlättar 
ett miljömässigt vettigt bilval.

ENERGiDEKLARATiON



Tekniska data

1,0 3-dörrar, Man 1,0 5-dörrar, Man (M/M)

Yttermått / vikt

Längd, mm 3410 3410

Bredd, mm 1615 1615

Höjd, mm 1465 1465

Axelavstånd, mm 2340 2340

Spårvidd fram, mm 1415 1415

Spårvidd bak, mm 1405 1405

Tjänstevikt, kg 930 930 (940)

Totalvikt, kg 1190 1190

Lastkapacitet

Max taklast, kg 50 50

Max last, kg 260 260 (250)

Motor

Typ 3-cyl. VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja

Bränslesystem Elektronisk insprutning

Cylindervolym, cm3 998

Max vridmoment 93 Nm vid 3600 v/min

Max effekt 50 kW/68 hk vid 6000 v/min

Kraftöverföring

Typ Framhjulsdrift, 5-växlad manuell Framhjulsdrift, 5-växlad manuell  
(Framhjulsdrift. MultiMode (M/M), 5-växlad manuell 

med automatisk växling alternativt sekventiell växling)

chassi

Fram Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ

Bak Torsionsaxel med skruvfjädrar

styrning

Servo Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering)

Vänddiameter, m 9,4 på hjul

hjul och däck

Fälgar 14” x 4.5”J stålfälgar, lättmetallfälgar på Aygo+ Music

Däck 155/65R14

Bromsar

Typ Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)

Framhjul Ventilerade skivor

Bakhjul Trummor

Handbroms verkar på Bakhjul

Prestanda

Toppfart km/tim 157

Acc. 0-100 km/tim 14,2 sek 14,2 sek (14,9 sek)

Bränsle

Volym 35 liter

Bränslekvalitet 95 oktan blyfri bensin

Garantier

Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil

Rostskyddsgaranti 12 år

Lackgaranti 3 år

Vagnskadegaranti 3 år

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år

MILJÖMäRKT TRyCKSAK. 
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer 
och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i maj 2008.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare 
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



            

www.toyota.seToyota Sweden AB
Madenvägen 7 
Box 1103
172 22 Sundbyberg
Telefon 08-706 71 00
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AYGO  –  utrustning grundversion
Tillgänglig som 3-dörrars med manuell växellåda

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad

Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare

Hjulsidor, heltäckande

Sidobackspeglar, justerbara inifrån

Skyddslister i karossens färg

Stöldskydd, immobilizer

Stötfångare fram i karossens färg

Tanklucka med låsbart tanklock

Vindrutetorkare med intervallfunktion

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar

Dörrfickor fram

Eluttag fram, 12V

Fällbart baksäte, helt

Insynsskydd, bagage

Integrerad radio/cd med 2 st högtalare samt AUX-
ingång för exempelvis mp3-spelare

Klädsel tyg Aygo

Ratt, justerbar i höjdled

Stolsvärme, fram

Svart instrumentbräda

AYGO+  –  tillkommande utrustning utöver 
grundversionen 
Tillgänglig som 3- och 5-dörrars med manuell växel-
låda samt 5-dörrars med MultiMode (M/M)

EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt

Dörrhandtag i karossens färg

Sidobackspeglar i karossens färg

INTERIÖRT

50/50 delbart baksäte med 2 st ISo-fix fästen

Baksätets ryggstöd fällbart

Mörkgrå instrumentbräda

Fönsterhissar fram, elmanövrerade

Integrerad radio/cd med 6 st högtalare samt AUX-
ingång för exempelvis mp3-spelare

Klädsel tyg Aygo+

Luftkonditionering, manuell

Varvräknare

AYGO+ Music  –  tillkommande utrustning  
utöver AYGO+ 

EXTERIÖRT

Finns endast i den blå lackfärgen 8R3

Lättmetallfälgar, 14 tum

INTERIÖRT

iPod-inkoppling

iPod Nano, 4 gB

Handskfackslucka

Färgade ringar runt hastighetsmätare och ventiler

Utrustning


