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Till AYGO finns ett stort utbud av tillbehör! Ovanstående är exempel, för mer information kontakta din auktoriserade Toyota återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

AYGO Produktinformation



MiLJöDeKLArAtiOn

TILLVERKNINg
Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
  

BRÄNSLEfÖRBRuKNINg 
Redovisat i liter/100 km.

1,0
Manuell

1,0 
MultiMode (M/M)

Blandad körning 4,3 4,5

Landsvägskörning 3,8 4,0

Stadskörning     5,1 5,4
 

KOLdIOXId (CO2) 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 99 104

Landsvägskörning 88 93

Stadskörning     118 124

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 mg/km.

1,0
Manuell

1,0 
MultiMode (M/M)

Kolmonoxid, CO 418,5 441,8

Kolväten, HC 35,4 31,3

Kolväten exkl metan, NMHC 33,0 28,7

Kväveoxider, NOx   5,8 6,4

Miljöklass Euro 5 Euro 5

aYgO älskar stadens puls. 
flexibel, dynamisk och bränslesnål.



    

sÄKerhetsDeKLArAtiOn
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). 
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).

Passiv säkerhet:
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.  
-Bältespåminnare fram (varningslampa och ljudsignal). 

- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrock-
   gardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden är urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser. 
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar:
I samtliga sidodörrar.

 Övrig säkerhet:
- Högt monterat bromsljus. 
- Isofix barnstolsfästen bak.

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.

ENERgIdEKLaRaTION CO2
Toyota är först i Sverige med energideklaration  för alla nya personbilar.

ÖVRIgT: 
 

Katalysator: 
3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa  
arbetstemperatur.  

Syresensor:
Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur 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.

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2012 var 136 g/km             
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets  
förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

Aygo är en populär stadsbil med sportig profil, lätt att 
parkera och manövrera. Toyotas prisbelönta 1,0-liters 
VVT-i bensinmotorn är pigg och rolig att köra. 

Även om Aygo bara är 3,4 meter lång finns det gott om 
plats, med fyra bekväma säten och ändå plats över.



    

teKnisKA DAtA

YTTERMÅTT/VIKT
1,0

3-dörrar, Man
1,0

5-dörrar, Man (M/M)

Längd, mm 3430 3430

Bredd, mm 1615 1615

Höjd, mm 1465 1465

Axelavstånd, mm 2340 2340

Spårvidd fram, mm 1415 1415

Spårvidd bak, mm 1405 1405

Tjänstevikt, kg AYGO: 911, AYGO+: 915 AYGO: 915, AYGO+/AYGO Colour Line: 921 (926)

Totalvikt, kg 1180 1190

LaSTKaPaCITET

Max taklast, kg 50 50

Max last, kg AYGO: 269, AYGO+: 265 AYGO: 275, AYGO+/AYGO Colour Line: 269 (264)

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  

(MultiMode (M/M), 5-växlad manuell med automatisk 
växling alternativt sekventiell växling)

CHaSSI

Fram Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ

Bak Torsionsaxel med skruvfjädrar

Stötdämpare/fjädring     Sprialfjädrar med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare

STYRNINg

Servo Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering)

Vänddiameter, m 9,4 på hjul

HJuL OCH dÄCK

Fälgar 14” x 4,5”J

Däck 155/65R14

Reservhjul Full storlek

BROMSaR

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

Fram Ventilerade skivor

Bak Trummor

Handbroms verkar på Bakhjul

PRESTaNda

Toppfart km/tim 157

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

BRÄNSLETaNK

Volym 35 liter

Bränslekvalitet 95 oktan blyfri bensin

gaRaNTIER

Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)

Garanti mot genomrostning av karossen* 12 år utan milbegränsning

Garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning

Vagnskadegaranti 3 år utan milbegränsning

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.

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 september 2013 .

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

ISO 14001 certifierat



AYGO
I kombination med 3- eller 5-dörrars med manuell 
växellåda.
EXTERIÖRT
Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare.
Dörrhandtag svarta. 
Fälgar 14’’ stålfälg med heltäckande hjulsidor.
Sidobackspeglar, svarta, justerbara inifrån.
Stöldskydd, immobilizer.
Stötfångare i karossens färg.
Tanklucka med låsbart tanklock.
Varselljus, LED. 
Vindrutetorkare med intervallfunktion.
INTERIÖRT
Backspegel avbländbar.
Baksätets ryggstöd fällbart, ej delbart. 
Dörrfickor fram.
Eluttag fram, 12V.
Insynsskydd, bagage.
Radio/cd med 2 st högtalare. AUX-ingång.
Klädsel tyg.
Ratt, i Urethane, justerbar i höjdled.
Stolsvärme fram.
Växelspaksknopp i Urethane.
 

AYGO+
(utöver gRuNduTfÖRaNdET) 
I kombination med 3- eller 5-dörrars med manuell 
växellåda samt 5-dörrars med MultiMode (M/M).
EXTERIÖRT
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Sidobackspeglar i karossens färg.
INTERIÖRT
Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Radio/cd med 4 st högtalare. USB-uttag.  
Bluetooth handsfree.
Klädsel tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Varvräknare.

AYGO Colour Line
(utöver aYgO+)
I kombination med 5-dörrars med manuell  
växellåda eller MultiMode (M/M).
EXTERIÖRT
Finns endast i en unik lackfärg .
Fälgar, 14’’ lättmetall.
Sidoskyddslister i karossens färg. 
INTERIÖRT
Färgade ringar i karossens färg, runt hastighetsmätare, 
varvräknare och ventiler.
Ratt och växelspaksknopp läderklädda.

AYGO Colour Line C1
(utöver aYgO Colour Line) 
I kombination med 5-dörrars med manuell  
växellåda eller MultiMode (M/M).
Klädsel, Alcantara.

UtrUstninG

aYgO

aYgO+

aYgO Colour Line
Ett utrustningspaket med lite extra detaljer t ex andra 
fälgar och inredning samt unik lackfärg.



 068 White 1E0 Dark Grey 1E7 Silver Mica 211 Black Mica

Lackfärger

 3P0 Super Red V* 8V7 Cool Soda 4T3 Bronze Mica 8U7 Blue Metallic

Lättmetallfälgar

Att bygga bra bilar, det kan nästan varje bilföretag. Att 
bygga de bästa bilarna, det kan bara ett fåtal. Men det 
svåraste av allt, är att bygga bättre bilar – för människor 
som lever vanliga liv där bilen är central men aldrig viktigast. 
Vår utgångspunkt är alltid att göra din vardag som bilägare 
lite enklare och bättre. 
Du märker det när du ska finansiera din nya bil med en ny, 
innovativ finansieringslösning. 
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Till AYGO finns ett stort utbud av tillbehör! Ovanstående är exempel, för mer information kontakta din auktoriserade Toyota återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

Du märker det när din bil behöver service, och upp täcker 
att det faktiskt finns 110 Toyota-verkstäder över hela 
landet att välja mellan. Och du märker det när du sätter dig 
bakom ratten. För hur avancerad  tekniken än är så är det 
alltid enkelt att köra en Toyota. Precis så självklart enkel  
som din vardag som bilägare ska vara.

*Ej metalliclack.

tiLLbehör

Tillbehörspaket Style Pack

Tillbehörspaket Protection Pack

Applikation instrumentpanelens mitt

Bagagerumsmatta

Instegsskydd i aluminium

Svarta instegsskydd

Kromlist bak

Sidoskyddslist och stötfångarskydd bak

Ragno 14" Antibes 14" Helix14" Polaris 14" Atletes 14"-antracit




