
SPECIFIKATIONER 
OCH UTRUSTNING



Bilderna avser endast att visa bilen i olika miljöer. Tillgängligheten till en specifi k 

utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- 

och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala 

auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.
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SPECIFIKATIONER

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 

Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i broschyren. Om det fi nns fl era värden i tabellen ovan presenteras minsta fälg-storleken först.       

MILJÖPRESTANDA
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Bränslekvalitet Bensin Bensin

Miljöklass Euro 6.2 Euro 6.2

Blandad körning (l/100 km) 4,1 4,2

Blandad körning WLTP (l/100 km) 5,0 5,2

Landsvägskörning (l/100 km) 3,6 3,8

Stadskörning (l/100 km) 4,9 4,8

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 93 95

Koldioxid CO blandad körning WLTP (g/km) 113 / 114 118

Koldioxid CO landsvägskörning (g/km) 82 87

Koldioxid CO stadskörning (g/km) 112 111

Kväveoxider NOx (mg/km) 22,2 18,4

Bränsletank volym (l) 35 35

Ljudnivå stillastående (dB(A)) 76 76

Ljudnivå under körning (dB(A)) 69 71

MOTOR
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Motortyp 3-cyl. bensin 3-cyl. bensin

Ventilsystem VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja

Bränslesystem Elektronisk insprutning Elektronisk insprutning

Cylindervolym (cm³) 998 998

Maxeff ekt (kW vid varv/min) 53/6000 53/6000

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 93/4400 93/4400

Maxeff ekt (hk) 72 72
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KRAFTÖVERFÖRING
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Typ av kraftöverföring Manuell växellåda x-shift (5-växlad manuell med automatisk växling)

PRESTANDA
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Toppfart (km/t) 160 160

Acceleration 0–100 km/t (sek) 13,8 15,2

VIKTER/DRAGVIKTER
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Totalvikt (kg) 1240 1240

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt 840–965 840–965

Dragvikt bromsat släp (kg) 0 0

Dragvikt obromsat släp (kg) 0 0

BROMSAR
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Bromsar fram Ventilerade skivor Ventilerade skivor

Bromsar bak Trummor Trummor

DÄCK OCH FÄLGAR
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Fälgstorlek 14" / 15" 15" 

Däckstorlek 165/65R14 / 165/60R15 165/60R15

Typ av fälg Stål / Lättmetall Stål / Lättmetall
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SPECIFIKATIONER
LASTKAPACITET 3-dörrars 5-dörrars

Antal platser 4 4

Bagagekapacitet, upp till insynsskyddet (l) 168 168

EXTERIÖRA DIMENSIONER 3-dörrars 5-dörrars

Längd (mm) 3465 3465

Bredd (mm) 1615 1615

Höjd (mm) 1460 1460

Axelavstånd (mm) 2340 2340

Spårvidd fram (mm) 1430 1430

Spårvidd bak (mm) 1420 1420

STYRNING 3-dörrars 5-dörrars

Vändradie, på hjul (m) 5,1 5,1

SÄKERHET
1,0 bensin 
5-växlad manuell

1,0 bensin 
5-växlad x-shift

Antal krockkuddar totalt 6 stycken 6 stycken

Euro NCAP ****2017 ****2017

Säkerhetssystem Toyota Safety Sense – Aktivt krockskyddssystem 

(PCS), Antisladdsystem (VSC), Antispinnsystem (TRC), 

Bromsassistans (BA), låsningsfria bromsar (ABS) med 

elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), hjälpsystem 

vid start i motlut (HAC)

Toyota Safety Sense – Aktivt krockskyddssystem 

(PCS), Antisladdsystem (VSC), Antispinnsystem (TRC), 

Bromsassistans (BA), låsningsfria bromsar (ABS) med 

elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), hjälpsystem 

vid start i motlut (HAC)
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FÄLGAR OCH RESERVHJUL X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Fälgar, 14 tum stål med heltäckande hjulsidor    –  –  – 

Fälgar, 15 tum stål med heltäckande hjulsidor  –   –  – 

Fälgar, 15 tum lättmetall svarta blanka  –  –    – 

Fälgar, 15 tum lättmetall maskinbearbetade  –  –  –   

Reservhjulet ersatt av reparationskit

 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig

1430 mm

1615 mm

1
4

6
0

 m
m

2340 mm440 mm 685 mm

3465 mm

1420 mm

1615 mm
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VÄLJ DIN FÄRG
Med fl era sensationella 
färger att välja på är 
chansen stor att du 
hittar din favorit. 
Väljer du x-cite eller 
x-clusiv får du svart tak.
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8W9 Cyan Metallic§◊

8Y5 Blue ME§ 1E7 Silver Mica Metallic§

211 Black Mica§◊

1E0 Dark Grey Mica§

4Y2 Mandarina CS§

3P0 Super Red*    

1E7 Silver Mica Metallic§068 White*

AYG
O X

-CI
TE

AYG
O X

-CL
US

IV

AYG
O X

 + 
X-P

LAY

Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger.

* Solid lack x, x-play. § Metalliclack. ◊ Ej tillgänglig på x.

LA
CKFÄ

RG
ER
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FÄLGAR 
SOM GÖR 
INTRYCK 
Från blanka svarta 
till maskinbearbetade 
fälgar. Oavsett vad du 
väljer gör du intryck 
på vägen.
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FÄ
LG

A
R

Fälgar, 14 tum stål med 
heltäckande hjulsidor 

Standard på x

Fälgar, 15 tum stål med 
heltäckande hjulsidor 

 Standard på  x-play

Fälgar, 15 tum lättmetall
maskinbearbetade 

Tillval via paket till x-play

Fälgar, 15 tum lättmetall 
maskinbearbetade 
Standard på  x-clusiv 

Fälgar, 15 tum lättmetall 
svarta blanka 

Standard på x-cite
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VÄLJ DIN STIL
Vilken klädsel återspeglar 
bäst din personlighet? 
AYGO:s urval ger dig 
möjlighet att skapa 
en egen stil.
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STA
ND

AR
D K

LÄD
SLA

R

Mörkgrått tyg med detaljer 
i orange (FE21) 

Standard på x-cite

Mörkgrått tyg (FC20) 
Standard på x-play

Mörkgrått halvskinn (FD20) 
Standard på x-clusiv

 Svart/Grått tyg (FA20) 
Standard på x

KLÄ
D

SLA
R
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UTRUSTNING
EXTERIÖR DESIGN X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

B-stolpe svart  –       

Dörrhandtag, yttre, i karossens färg  –       

Mörktonade bakrutor  –  –     

Sidobackspeglar i karossens färg  –    –   

Sidobackspeglar svarta    –  –  – 

Sidobackspeglar svarta, lackade  –  –    – 

Stötfångare bak i karossens färg  –       

Stötfångare fram i karossens färg         

Strålkastare med LED ljusledare         

Tak i svart  –  –     

EXTERIÖR KOMFORT X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start  –  –  –   

Sidobackspeglar eljusterbara  –       

Sidobackspeglar eluppvärmda  –       

Skymningsrelä  –  –  –   
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 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig  

INTERIÖR DESIGN X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Dörrhandtag, inre, kromade  –       

Hastighetsmätare, analog, med kromad kantdekor         

Ratt 3-ekrad i urethane    –  –  – 

Ratt 3-ekrad, läderklädd  –       

Ratt med pianosvarta detaljer  –       

Textilmattor med orange dekor  –  –    – 

Växelspaksknopp läderklädd  –       

Växelspaksknopp med kromat inlägg  –       
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UTRUSTNING
INTERIÖR KOMFORT X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Luftkonditionering, manuell        – 

Luftkonditionering, automatisk (AAC)  –  –  –   

Startknapp  –  –  –   

Analog varvräknare         

Backkameradisplay  –       

Backkameradisplay integrerad i audioskärmen  –       

Backkameradisplay med statiska hjälplinjer  –       

Backspegel, inre, manuellt avbländbar         

Baksätets ryggstöd fällbart    –  –  – 

Baksätets ryggstöd fällbart, 50/50-delning  –       

Barnsäkra lås bak    *        

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)         

Eluttag 12V fram         

Fönsterhissar fram elmanövrerade         

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled  –       

Framsäten eluppvärmda  –       

Hastighetsmätare analog         

Informationsdisplay, orange med siff ror i svart         

Kupébelysning fram         

Ratt manuellt justerbar i höjdled         

Ratt med styrningskontroll för audio         

Ratt med styrningskontroll för telefon         

Solskydd förarsida med spegel         

Solskydd passagerarsida fram med spegel         
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 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig * Ej tillgängligt på 3-dörrars.  

FÖRVARING X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Armstöd bak med förvaring         

Förvaringsfack under bagagerumsgolvet         

Förvaringsfi ckor i bakdörrarna         

Förvaringsfi ckor i framdörrarna         

Handskfack         

Insynsskydd, hård hylla         

Mittkonsol med förvaringsfack         

Mugghållare bak         

Mugghållare fram         

MULTIMEDIA X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

AUX-ingång         

Bluetooth handsfree och streaming         

Högtalare, 4 stycken         

Multimediaskärm 7 tum  –       

Multimediasystem x-touch  –       

Smartphone Integration  –       

USB-uttag         
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UTRUSTNING
SÄKERHET X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Aktivt krockskyddssystem         

Antisladdsystem (VSC)         

Backkamera  –       

Bakljus LED         

Bältespåminnare för baksätet         

Bältespåminnare för framsätena         

Bromsljus högt monterat         

Bromsljus LED         

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna 

bakomvarande fordon         

Dimljus fram  –  –     

Hastighetsbegränsare  –   *   *    *   

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)         

Immobiliser         

Isofi x barnstolsfästen bak         

Körfi lsvarning LDA (Lane Departure Alert)         

Krockkuddar, 6 stycken         

Låsningsfria bromsar (ABS)         

Nackskydd bak på samtliga platser (2 st), justerbara         

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar         

Säkerhetsbälten fram med bältessträckare och kraftbegränsare         

Strålkastare projektor halogen         

Varningssystem för lågt däcktryck         

Varselljus LED         
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 = Standard  = Tillval − = Ej tillgänglig * Ej tillgängligt på x-shift.      

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Spoiler bak         

Textilmattor, förare och passagerare fram  –  –    – 

TILLVAL X X-PLAY X-CITE X-CLUSIV

Style Pack: 

– Fälgar, 15 tum lättmetall maskinbearbetade

– Dimljus fram

– Mörktonade bakrutor  –    –  – 

Colour Pack Red: 

– Sidolister röda

– Backspegelkåpa Röd, vänster sida

– Backspegelkåpa Röd, höger sida

– Röd dekor nedre stötfångare fram och bak

– Instegslist med motiv  –    –  – 
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SÄKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense består av fl era aktiva 
säkerhetssystem där Pre-Collision System 
(PCS), Aktivt Krockskyddssystem är standard 
för de fl esta av Toyotas bilmodeller. Läs mer 
om Toyota Safety Sense och vad som ingår i 
varje bilmodell på www.toyota.se

Tillgängligheten till en specifi k utrustning 
kan variera beroende på bilmodell, 
utrustningsversion, tillverknings- och 
inköpsland och bilar som visas kan vara 
extrautrustade. Be gärna din lokala 
auktoriserade Toyota-återförsäljare om 
detaljerad information.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV
Modellen är konstruerad efter Toyotas 
interna, mycket stränga säkerhetsnorm 
GOA (Global Outstanding Assessment), 
vilket innebär att varje ny modell ska 
överträff a alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST
Euro NCAP är ett femstjärnigt 
säkerhetsbetygssystem för att enklare 
hjälpa konsumenter att kunna jämföra 
fordon till att identifi era det säkraste 
valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms 
genom ett antal fordonstester som 
utformas och utförs av Euro NCAP. 
Olika bilmodeller testas varje år och 
det är Euro NCAP som gör urvalet vilka 
modeller som testas.

ENERGIDEKLARATION

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

Utsläpp av koldioxid för “Medelbilen” i Sverige för 
2018 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och 
underlättar för dig att göra ett energieff ektivt val. 
Jämför koldioxidvärdena i specifi kationstabellen 
under rubriken Miljöprestanda mot energi-
deklarationen ovan.

ÅTERVINNING

I enlighet med reglerna för skrotning av 
uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare 
att kostnadsfritt lämna sina uttjänta 
bilar för återvinning. För information 
om auktoriserade mottagningsstationer 
vänligen gå in på www.toyota.se eller 
direkt på www.bilretur.se

TOYOTA 
BILFÖRSÄKRING

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt 
framtagen för dig som Toyotaägare, där det 
mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs 
mer på www.toyota.se
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TOYOTA EUROCARE

Om du mot förmodan skulle få problem med 
bilen vill vi att du ska få så lite besvär som 
möjligt. Med varje Toyota följer därför en 
3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, 
med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 
40 länder i Europa dygnet runt, året om 
och utan milbegränsning. Toyota Eurocare 
hjälper dig till exempel med bärgning till 
Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, 
vidareresa, hotellövernattning, ersättning för 
hämtning, information och rådgivning m.m. 
Toyota Eurocare ger dig ett svåröverträff at 
skydd som löser de fl esta problem som kan 
uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga 
Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA
Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet 
+46 771 23 50 00.

Larmcentralen för Toyota Eurocare är 
SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget 
fi nansbolag. Vi erbjuder fl era fi nansierings-
alternativ för nya och begagnade bilar både 
för privat- och företagskunder. Vi arbetar 
uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med 
ditt bilköp. När du fi nansierar din bil hos 
oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet 
och dessutom behöver du inte utnyttja 
låneutrymme hos din bank.

* Gäller för material och tillverkningsfel.

GARANTIER

Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil, 
vilket som först 
inträff ar. 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

Serviceintervall 1 år eller 1.500 mil 
vilket som först inträff ar

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad 
information kring garantivillkor och serviceintervaller 
kring respektive bilmodell.
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Bilar som visas 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 specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover 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 trycksaken var aktuella i juni 2019. Kontakta gärna din lokala 
auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

1909/AYG/SE/SPEC

Vill du veta mer om AYGO eller boka en provkörning?

Kontakta din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare. 

Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats 

www.toyota.se Välkommen!




