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*Podrobné informácie a podmienky nájdete na www.toyota.sk

3-dverový hatchback X x + comfort
Akciová cena
x + comfort X-play x-play + touch

Akciová cena
x-play + touch

1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 7 990 € 8 590 € 8 290 € 8 890 € 9 490 € 9 190 €

5-dverový hatchback X x + comfort
Akciová cena
x + comfort X-play x-play + touch

Akciová cena
x-play + touch

1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 8 390 € 8 990 € 8 690 € 9 290 € 9 890 € 9 590 €
1,0 VVT-i (69 k) x-shift – – – 10 090 € 10 690 € 10 390 €

5-dverový hatchback x-travagant x-travagant + smart
Akciová cena

x-travagant + smart
1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 9 990 € 10 790 € 10 390 €
1,0 VVT-i (69 k) x-shift 10 790 € 11 590 € 11 190 €

CENY (EUR vr. DPH) Platnosť cenníka od 29.5.2017   

Čierno lakované 
spätné zrkadlá 

zatmavené okná

k dispozícii aj vo farbe 
Žltá- Žiarivá s interiérom 
so Žltými detailmi (podľa 

skladovej dostupnosti)

Čierno lakovaná strecha

Čierno lakovaná horná linka 
predných blatníkov a Čierno 
lakované stĺpiky

predné hmlové svetlá
15" zliatinové disky 

kolies v špeciálnom 
Čiernom designe

špeciálny lak karosérie 
Červená pop

Limitovaná edícia 

Prvky výbavy navyše 
k výbave x-play 

Čierna stredová konzola

sedadlá s Červenými detailmi 

multimediálny systém x-touch

rohoŽe s Červenými detailmi

Čierna palubná doskaČervené rámČeky výduchov ventilácie

 X-TRAVAGANT

– Získajte teraz financovanie Toyota Garant s 0 % úrokom!

– V prípade platby v hotovosti získate PZP a havarijné poistenie na 1 rok ZADARMO!

– Špeciálne limitované edície  za výhodné ceny!

– Spoznajte množstvo paketov výbav za polovicu ceny na str.6!



Pre-Collision System (PCS)
Predkolízny bezpečnostný systém

Bezpečnostný systém predchádzaniu kolíziám využíva kameru v spojení 
s laserom pre rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel. Pokiaľ systém 
vyhodnotí potenciálne riziko nehody, vodič je akustickým a vizuálnym 
varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje brzdový asistent. 
V prípade, že vodič nezačne včas sám brzdiť, automaticky sa aktivujú 
brzdy s cieľom stretu zabrániť alebo aspoň minimalizovať jeho následky.

Toyota Safety Sense
Lane Departure Alert (LDA)
Systém opustenia jazdného pruhu

Asistent pre jazdu v pruhoch, ako súčasť bezpečnostného 
systému Toyota Safety Sense, sleduje kamerou vodorovné 
značenie vpredu na vozovke, a pokiaľ vozidlo začne vychádzať 
z jazdného pruhu, bez toho aby vodič dal znamenie o zmene 
smeru jazdy, systém ho akustickým a optickým varovaním 
upozorní – vodič potom môže smer jazdy upraviť.

Prvky výbavy navyše k výbave x-play + touch
 – strieborné zliatinové disky kolies
 – modrý stredový kryt kolies
 – čierne kryty zrkadiel
 – metalický lak karosérie - Modrá Cyan

X-PRESSIVE
Akciová cena
X-PRESSIVE

1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 10 290 € 9 990 €
1,0 VVT-i (69 k) x-shift 11 090 € 10 790 €

Prvky výbavy navyše k výbave x-play + touch
 – čierne zliatinové disky kolies (namontované na vozidle)
 – červený stredový kryt kolies
 – červená lišta predného nárazníka
 – červená lišta zadného nárazníka
 – červená bočná lišta dverí
 – čierne kryty zrkadiel
 – 4 x Oceľové disky kolies (bez pneumatík, navyše k vozidlu)
 – lak karosérie - Biela Flash

X-CLUSIVE
Akciová cena

X-CLUSIVE
1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 10 690 € 10 390 €
1,0 VVT-i (69 k) x-shift 11 490 € 11 190 €

Prvky výbavy navyše k výbave x-play + touch
 – čierne zliatinové disky kolies (namontované na vozidle)
 – červený stredový kryt kolies
 – červená lišta predného nárazníka
 – červená lišta zadného nárazníka
 – červená bočná lišta dverí
 – červené kryty zrkadiel
 – 4 x Oceľové disky kolies (bez pneumatík, navyše k vozidlu)
 – metalický lak karosérie - Čierna Bold

X-TREME
Akciová cena

X-TREME
1,0 VVT-i (69 k) 5 M/T 10 690 € 10 390 €
1,0 VVT-i (69 k) x-shift 11 490 € 11 190 €

LIMITOVANÁ EDÍCIA



Bezpečnosť X X-play
Kotúčové brzdy vpredu (odvetrávané) a bubnové brzdy vzadu

ABS/EBD/BA

VSC/TRC (vrátane tlačidla na vypnutie VSC)

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Toyota Safety Sense – Safety

Radenie páčkami pod volantom (iba pre prevodovku x-shift) –

Obmedzovač rýchlosti (nie je pre prevodovku x-shift) –

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

Airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec)

Airbagy hlavové

Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov (predné + zadné sedadlá)

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné sedadlá)

LED svetlá denného svietenia a parkovacie svetlá

Projektorové predné svetlomety

Predné hmlové svetlá – Touch

Imobilizér

Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom

Zadná parkovacia kamera – Touch

VÝBAVA



Interiér X X-play
Chrómované vnútorné kľučky dverí –

Rámčeky výduchov ventilácie – čierne

Stredová konzola a prístrojový panel – tmavo sivý –

Stredová konzola a prístrojový panel – sivý –

Držiaky nápojov (predný 2× a zadný 1×)

Odkladacia schránka u spolujazdca so schránkou na fľašu 

Lampička v interiéri

Dizajn exteriéru X X-play
Rozmer pneumatík 165/65R14  165/60R15

Rozmer diskov kolies 14×4,5J 15×4,5J

Oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi

Súprava na opravu pneumatík

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Predný nárazník „X“ a zadný difúzor - čierny (karbón) –

Predný nárazník „X“ a zadný difúzor - lak klavírny čierny (strieborný pre lak karosérie 211) –

Horná linka predných blatníkov – čierna

Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané, vo farbe karosérie –

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie –

Pohodlie X X-play
Trojramenný uretánový volant a hlavica radiacej páky –

Trojramenný kožený volant a hlavica radiacej páky –

Ovládanie audiosystému a Bluetooth® hands-free na volante –

Výškovo nastaviteľný volant

Klimatizácia manuálna Comfort

Peľový filter Comfort

Elektricky ovládané predné okná –

Dozelena tónované zadné okno

Vyhrievané zadné okno

Otáčkomer –

Multiinformačný displej, rýchlomer a palivomer

Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním (sklápací kľúč) –

Sedadlá X X-play
Čalúnenie sedadiel textilné

Predné polohovateľné sedadlá 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča –

Zadné sklopné sedadlá nedelené (v jednom celku) –

Zadné sedadlá sklopné delené v pomere 50 : 50 –

Zadné opierky hlavy

Audio X X-play
Rádio Comfort

x-touch (slovenský jazyk): 7" displej WVGA s rozlíšením 800×480, príjem a zasielanie SMS správ, 
Bluetooth® hands-free a streaming audia, USB, AUX, iPhone alebo iPod ovládanie, obraz zadnej 
parkovacej kamery, veľké digitálne hodiny

– Touch

Podpora MP3 a WMA

Externý vstup Aux-In/USB

Počet reproduktorov 2 alebo 4 2 4

 štandardná výbava   – nie je k dispozícii



Pakety

Výbava na želanie X X-play
Lak karosérie 068 Biela Flash 110 € 110 €
Metalický / špeciálny lak karosérie 330 € 330 €
Paket Interiér: vertikálna sieť batožinového priestoru, hliníkové lišty prahov Elegant 75 €¹ 75 €¹
Paket Chrom: chrómované rámčeky hmlových svetiel, chrómované lišty prednej masky, 
chrómovaná lišta zadných výklopných dverí – 220 €¹

Paket Protection: ochranné lišty rohov nárazníkov, plastová vaňa do batožinového priestoru, 
ochranné bočné lišty dverí (5D) 180 €¹ 180 €¹

Paket x-nav: navigačný systém v slovenskom jazyku (iba v kombinácii s paketom Touch) – 360 €¹
Alarm 289 € 289 €
Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a sadu žiaroviek) 22 € 22 €

Toyota protect X X-play
5 ročná ochrana laku karosérie (prostredníctvom kremíkovej vrstvy)  
a navyše dokonalá ochrana kolies a interiéru proti znečisteniu 280 € 280 €

¹ - cena bez inštalácie
ABS (Anti-lock Brake System) – protiblokovací systém bŕzd
EBD (Electronic Brake force Distribution) – elektronická distribúcia brzdnej sily
BA (Brake Assist) – brzdový asistent
VSC (Vehicle Stability Control) – kontrola stability vozidla

TRC (Traction Control) – kontrola trakcie pri rozjazde
HAC (Hill-start Assist Control) – asistent rozjazdu do kopca
EPS (Electric Power Steering) – elektrický posilňovač riadenia
Smart Entry & Start – bezkľúčový vstup a štartovanie vozidla tlačidlom

PAKET Comfort 600 € / 300 €
• Klimatizácia manuálna
• Peľový filter
• Rádio, USB/Aux-In, 2ks reproduktorov

PAKET Touch 600 € / 300 €
• Multimediálny systém x-touch (slovenský jazyk):  

7" displej WVGA s rozlíšením 800×480,
• Zadná parkovacia kamera
• Predné hmlové svetlá

PAKET smart 800 € / 400 €
• Smart Entry & Start
• Klimatizácia automatická
• Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
• Lampička v batožinovom priestore

Paket Cool 400 € / 200 €
• Klimatizácia automatická
• Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)

PAKET safety 360 €
(Toyota Safety Sense)

•  Predkolízny bezpečnostný systém 
– systém akustického varovania pred kolízou 
– brzdový asistent 
– samočinné aktívne brzdenie (z 30 km/h na 0 km/h)

• Výstraha pri opustení jazdného pruhu bez použitia smerových svetiel

výbava x 

výbava x-play 

výbava Selection x-travagant

výbava Selection x-travagant

výbava x-play, Selection



Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:

Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, 
čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie 
karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po 
dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 26.5.2017 do vydania nového cenníka. Uvedené ceny vrátane DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte 
u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou , resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek  detail výbavy či cenu. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 25719/B. IČO : 31585973, DIČ : 2020453765.

FARBY LAKU

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA VOZIDLA

068 Biela Flash 1E7 Strieborná 
Sparkle*

3P0 Červená Pop 8W9 Modrá Cyan* 
(nie je pre výbavu X)

1E0 Sivá Electro* 211 Čierna Bold* 
(nie je pre výbavu X)

8R7 Tmavo modrá 
Twinkle*  
(nie je pre výbavu X)

5B9 Žltá žiarivá **  
(nie je pre výbavu X,  
k dispozícii do vypredania zásob)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohonné ústrojenstvo

1,0 VVT-i (69 k)
5 M/T

1,0 VVT-i (69 k)
x-shift

Typ motora / rozvodový mechanizmus radový zážihový trojvalec /  12 ventilov DOHC, VVT-i

Zdvihový objem (cm³) 998

Maximálny výkon [kW (k)/ot.min-1] 51 (69)/6000

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min-1) 95/4300

Prevodovka 5 M/T x-shift

Rýchlosti
Maximálna rýchlosť (km/h) 160 160

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 14,2 15,5

Spotreba paliva a emisie
Mesto / mimo mesta / kombinovaná (l/100 km) 5,0 / 3,6 / 4,1 5,0 / 3,8 / 4,2

Emisie CO₂, kombinované (g/km) (emisná norma Euro 6) 95 97

Objem palivovej nádrže (l) / palivo 35 / benzín

Rozmery a hmotnosti
Exteriér – dĺžka / šírka / výška (mm) 3455 / 1615 / 1460

Interiér – dĺžka / šírka / výška (mm) 2220 / 1300 / 1205

Batožinový priestor – dĺžka / šírka / výška (mm) 500 / 1000 / 545

Objem batožinového priestoru (l) 168

Rázvor (mm) 2340

Rozchod kolies – vpredu / vzadu (mm) 1430 / 1420

Polomer otáčania – stopový / obrysový (m) 4,8 / 5,1

Prevádzková hmotnosť (kg) 915–930 935

Pohotovostná hmotnosť (kg) 840–855 860

Celková hmotnosť (kg) 1240
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadeniu EU alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Pre ďalšie 
informácie alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte, prosím, vášho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty CO₂ 
sa môžu u vášho vozidla mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, hustota premávky, aktuálny 
stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalované zariadenie a výbava, použité pneumatiky, náklad, počet spolujazdcov apod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ vášho vozidla.
M/T = manuálna prevodovka   x-shift = automatizovaná manuálna prevodovka

*  Metalický lak karosérie
** Špeciálny lak karosérie

Ponuka financovania od Toyota Financial Services Slovakia 
Produkt: Toyota Garant – bez navýšenia
Model: Aygo 1,0 VVT-i 5 M/T x
Cena: 7 990 € 
Mimoriadna splátka vopred RPMN Jednorázový poplatok Splátka Poistenie Splátka celkom

2 397 € (30 %) 9,7073 % 139,83 €  66,58 € 27,90 € 94,48 €

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Garant – pre spotrebiteľov s dobou financovania 48 mesiacov: cena vozidla 7 990 €, jednorazový poplatok 139,83 €, celková výška úveru* je 5 593,00 €, mesačná splátka 
havarijného (spoluúčasť 5% min. 150 €, 0% čelné sklo), poistenia GAP a povinného zmluvného (limit 5 mil. €/1 mil. €) Toyota Poistenia Basic + (Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 27,90 €, mesačná splátka bez 
poistenia 66,58 €, celková mesačná splátka 94,48 €. Celková suma splatná dlžníkom** 7 071,87 €, ročná úroková sadzba 0 % p. a., posledná zvýšená splátka 2 397,00 €, počet splátok 48. Viac informácií u predajcov.
* Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku. ** Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov 
spotrebiteľa. Do celkových nákladov spojených s úverom patria úroky, havarijné a GAP poistenie a jednorazový vstupný poplatok.
Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša nájomca.



www.toyota.sk


