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MILJÖDEKLARATION
TILLVERKNING
Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
Redovisat i liter/100 km.

1,0
Manuell

1,0
Stop & Start System

Manuell

1,0 
x-shift

Blandad körning 4,1 3,8 4,2

Landsvägskörning 3,6 3,4 3,8

Stadskörning     5,0 4,5 5,0

KOLDIOXID (CO2) 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 95 88 97

Landsvägskörning 84 79 87

Stadskörning     115 104 115

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
Stop & Start System

Manuell

1,0 
x-shift

Kolmonoxid, CO 590,4 685,1 453,4

Kolväten, HC 33,7 44,0 32,2

Kolväten exkl metan, NMHC 29,9 39,3 29,4

Kväveoxider, NOx   8,6 14,3 13,2

Miljöklass Euro 5 Euro 5 Euro 5

TILLGÄNGLIGHET

3-dörrar x och x-play x och x-play -

5-dörrar samtliga utrustningsalternativ x och x-play x-play och x-cite



    

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).  
• Antispinnsystem TRC (Traction Control).  
• Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system). 
• Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon. 
• Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution). 
• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control). 
• Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System). 
• Varningssystem för lågt däcktryck. 

Passiv säkerhet:
• Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.  
• Bältespåminnare fram (varningslampa och ljudsignal). 
• Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrock-
   gardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden fram är urkopplingsbar med nyckel.
• Nackskydd på samtliga platser. 
• Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar:
I samtliga sidodörrar.

 Övrig säkerhet:
• EuroNCAP krocktest: 4 stjärnor 2014.
• 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 2013 var 133 g/km             
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets  
förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MÅNGA NYA BILAR LIKNAR
VARANDRA. INTE AYGO.
Stick ut från mängden med AYGO:s fräcka former. Vi har 
utvecklat en ny djärv x-front, lekfulla linjer runt om och över 
taket för att ge dig fem olika personliga teman att välja på.



    

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 november 2014.

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

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT
1,0

3-dörrar, Man
1,0

5-dörrar, Man (x-shift)

Längd, mm 3455 3455

Bredd, mm 1615 1615

Höjd, mm 1460 1460

Axelavstånd, mm 2340 2340

Spårvidd fram, mm 1430 1430

Spårvidd bak, mm 1420 1420

Markfrigång, mm 135 135

Tjänstevikt, kg◊ 915-985 915-985

Totalvikt, kg 1240 1240

LASTKAPACITET

Max last, kg◊ 255-325 255-325

MOTOR 

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

Bränslesystem Elektronisk insprutning

Cylindervolym, cm3 998

Max vridmoment 95 Nm vid 4300 v/min

Max effekt 51 kW/69 hk vid 6000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ
 Framhjulsdrift.

5-växlad manuell

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell 
(Framhjulsdrift, x-shift, 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 på hjul 9,6 vid 14” fälg,  10,2 vid 15” fälg 

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 14”x 4,5J,  15”x4,5J

Däck 165/65R14, 165/60R15

Reservhjul Reserhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR

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

Fram Ventilerade skivor

Bak Trummor

Handbroms verkar på Bakhjul

PRESTANDA

Toppfart km/tim 160

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

14,3 sek Stop & Start
14,2 sek, (15,5 sek)

14,3 sek Stop & Start

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.
◊ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.



UTRUSTNING
x x-play x-cite x-clusiv

EXTERIÖRT
Backkamera • •
Bakruta eluppvärmd • • • •
Bakrutetorkare • • • •
Bakspoiler • • • •
B-stolpe i svart • • •
Centrallås fjärrstyrt • • • •
Centrumkåpa, liten, orange •
Centrumkåpa, ring runt, svart •
Centrumkåpa, stor, svart •
Diffuser pianosvart • •
Diffuser, stötfångarinlägg bak, svart • •
Dimljus fram • •
Front-x silver •
Front-x svart • • •
Fälgar, 14 tum stål med heltäckande hjulsidor •
Fälgar, 15 tum lättmetall, svarta •
Fälgar, 15 tum lättmetall, svarta maskinbearbetade •
Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor •
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara • •
Sidobackspeglar och dörrhandtag i karossens färg • •
Sidobackspeglar och dörrhandtag mattsvarta •
Sidobackspeglar och dörrhandtag svarta •
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varsel-
ljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer) •

Strålkastare halogen • • • •
Varselljus LED • • • •
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion • • • •
INTERIÖRT
Backkameradisplay  • •
Backspegel, inre, manuellt avbländbar • • • •
Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50 • • •
Baksätets ryggstöd fällbart, ej delbart •
Bluetooth handsfree  • • •
Eluttag 12V fram • • • •
Fönsterhissar fram elmanövrerade  • • • •
Förarsäte höjdjusterbart • • •
Handskfack • • • •
Hastighetsbegränsare automatisk  • • •
Hastighetsmätare analog • • • •
Högtalare, 2 stycken  •
Högtalare, 4 stycken  • • •
Innerhandtag kromade  • •
Insynsskydd • • • •
Klädsel, tyg • • • •
Luftkonditionering, automatisk  •
Luftkonditionering, manuell  • • •
Mugghållare fram och bak • • • •
Multimediasystem x-touch med multimediaintegration, telefonfunktioner, 
backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth • •

Nackskydd bak, 2 stycken • • • •
Radio med MP3-funktion  • •
Ratt i Urethane, 3-ekrad , justerbar i höjdled •
Ratt läderklädd, 3-ekrad, justerbar i höjdled  • • •
Ratt med audio- och telefonstyrningskontroller • • •
Solskydd med spegel • • • •
Stolsvärme förare och passagerare fram • • •
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån • • • •
USB-uttag och AUX-ingång • • • •
Varvräknare  • • •
Växelspaksknopp i Urethane  •
Växelspaksknopp läderklädd  • • •
Växelspaksknopp med kromade inlägg • •
Växlingsindikator • • • •

TILLVALSPAKET
TOUCH
-  Multimediasystem x-touch med multimediaintegration, telefonfunktioner, 

backkamera samt anslutningsfunktioner med bluetooth
- Lättmetallfälgar 15 tum
- Dimljus fram
- Backkameradisplay

•

COMFORT PACK
- Automatisk luftkonditionering (AAC)
-  Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus 

och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer)
- Nyckelfritt lås- och tändningssystem (Smart Start/Smart Entry)

•

SKINN
- Klädsel, svart skinn
- Nyckelfritt lås- och tändningssystem (Smart Start/Smart Entry) •



UTRUSTNINGSVARIANTER 14
06

LINEpack Red/Silver
Paket med 3 exteriöra delar. Lister i främre och bakre 
stötfångare samt nedre dörrlist. Det finns två färgvarianter, 
rött eller silver. Som tillval till Red LINEpack kan du också  
komplettera med röd takdekal.  
Eller varför inte följa upp med röda  
detaljer inne i bilen.

Red LINEpack interiör, tillval.  
Rött runt växelspak och luftintag.  
Pianosvart instrumentpanel  
och mittkonsol.

INpack
Paket med interiöra delar i samma 
färg som bilens lack. Runt växel-
spaken samt på instrumentpanel
och mittkonsol. (Den cyanblå 
lackfärgen finns ej som alternativ)

STYLINGPAKET till x-play 
OUTpack 
Variera x-play med 3 exteriöra delar. x-fronten, nedre A-stolpe 
och diffusern bak (bakre stötfångarinlägg). Kombinations-
möjligheterna blir många med fem lackfäger på bilen och lika många 
färger på paketen. Som tillval  
kan du också komplettera  
med takdekal i samma färg.

Nedre A-stolpe
Stötfångarlist 
fram

Bakre 
stötfångarinlägg

Nedre stöt-
fångarlist bak

Nedre
dörrlist

Främre x

rödsilver

Tillval Takdekal

x

x-play x-clusiv

x-cite

silver mörkgrå mörkblå rödvit

Hos din ÅF kan du personifiera din x-play ytterligare.

* Ej metallicklack

068 White*  1E7 Silver 1E0 Dark Grey 8R7 Dark Blue 3P0 Super Red * 4W5 Pop Orange 211 Black Mica 
     Endast till x-cite, standard Endast till x-clusiv, standard


