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Belangrijkste uitrusting AYGOBelangrijkste uitrusting AYGO
AYGO x (Standaarduitrusting)

EXTERIEUR
• Bumpers in kleur van de carrosserie
• LED-dagrijverlichting en stadslicht
• LED verlichting achter
• Klapramen achter (alleen op 5-deurs)

VELGEN
• 14” stalen velgen met wieldoppen

INTERIEUR
• 12V aansluiting vóór
• Bekleding, stof-antraciet
• Opbergvakken met flessenhouders in de portieren
• Neerklapbare achterbank met instelbare hoofdsteunen 

(2x)
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• Van binnenuit bedienbare buitenspiegels en tankdopklep
• Walk-in systeem met geheugenfunctie op voorstoelen 

(alleen op 3-deurs)
• Zonnekleppen met spiegel en lampje

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• Instrumentenpaneel met o.a. buitentemperatuurmeter, 

schakelindicator, waarschuwing vergeten gordel 
voorstoelen en achterbank

VEILIGHEID
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Airbag bestuurder, airbag passagier, zij-airbags en 

gordijnairbags
• Airbag passagierszijde uitschakelbaar
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Brake Assist (BA)
• Hill-start Assist Control (HAC)
• Traction Control (TRC)
• Vehicle Stability Control (VSC)
• Elektrische stuurbekrachtiging
• Snelheidsbegrenzer
• Thuiskomer reservewiel
• Uitschakelbaar Stop & Start systeem
• ISOFIX kinderstoelbevestiging (2x)

RIJKLAAR VANAF € 12.195,-

AYGO x-fun (extra t.o.v. x-uitvoering)

INTERIEUR
• Airconditioning
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Inklapbare sleutel

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• 4 speakers
• Radio met AUX en USB-aansluiting
• Bluetooth® connectiviteit (handsfree bellen én 

muziekstreaming)
• Stuurwiel met bediening voor audio en telefoon

RIJKLAAR VANAF € 13.645,-
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Belangrijkste uitrusting AYGO

AYGO x-play (extra t.o.v. x-fun-uitvoering)

EXTERIEUR
• Achterbumperinsert in pianozwart (zilver bij exterieurkleur 

zwart 211)
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd
• Buitenspiegels in kleur carrosserie
• Deurgrepen in kleur carrosserie
• Zwarte B-stijl

VELGEN
• 15” stalen velgen met wieldoppen

INTERIEUR
• 50/50 neerklapbare achterbank
• Bekleding, stof antraciet/wit/zilver
• Centraal instrumentenpaneel en omlijsting console box 

grijs
• Dashboardpanelen grijs
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Omlijsting ventilatieroosters in kleur carrosserie
• Lederen pookknop
• Lederen stuurwiel met pianozwarte delen

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• Smartphone Integration by Pioneer, 7” multimedia scherm 

met spraakbediening, Android Auto, Apple CarPlay en 
MirrorLink™

VEILIGHEID
• Achteruitrijcamera
• Toerenteller

RIJKLAAR VANAF € 14.645,-

AYGO x-joy (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• Privacy glass 
• Mistlampen vóór

VELGEN
• 15” lichtmetalen velgen ‘zwart-gepolijst’

INTERIEUR
• Airconditioning, automatisch
• Schemersensor

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• DAB+ tuner

Waarde extra uitrusting € 1.895,-
U betaalt € 700,-

Uw voordeel is € 1.195,-

RIJKLAAR VANAF € 15.695,-
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Belangrijkste uitrusting AYGO

AYGO x-cite (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• Privacy glass 
• Metallic lak ‘Pure Orange’ (4Y2)
• A-stijl ornament zwart
• Dak en A-stijl zwart
• Mistlampen vóór

VELGEN
• 15” lichtmetalen velgen ‘zwart’ 

INTERIEUR
• Centraal instrumentenpaneel en omlijsting console box 

zwart metallic 
• Bekleding, stof antraciet met oranje zijwangen en stiksels
• Vloermatten met oranje bies
• Dashboardpanelen zwart metallic 
• Omlijsting ventilatieroosters oranje

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• DAB+ tuner

RIJKLAAR VANAF € 16.045,-

AYGO x-clusiv (extra t.o.v. x-play-uitvoering)

EXTERIEUR
• A-stijl ornament zwart 
• Privacy glass 
• Metallic lak
• Mistlampen vóór

VELGEN
• 15” lichtmetalen velgen ‘zwart-gepolijst’

INTERIEUR
• Airconditioning, automatisch
• Centraal instrumentpaneel grijs
• Omlijsting console box zwart
• Bekleding, stof antraciet met lederlook zijwangen
• Vloermatten met zwarte bies
• Dashboardpanelen grijs
• Schemersensor

MULTIMEDIA & INFORMATIE
• DAB+ tuner

VEILIGHEID
• Toyota Safety Sense®: Pre Collision System en 

Lane Departure Alert

RIJKLAAR VANAF € 17.145,-
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Belangrijkste uitrusting AYGO5 JAAR GARANTIE EN 
GRATIS ONDERHOUD
Nieuw bij Toyota: 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud*. Daarmee weet u dus altijd
precies waar u aan toe bent. U rijdt en geniet maximaal van een Toyota in topconditie. 
Nu en in de toekomst. U bent 60 maanden lang verzekerd van de zorgeloze betrouwbaarheid 
van uw Toyota en hoeft u helemaal nergens aan te denken.

*5 jaar garantie bestaat uit 3 jaar Toyota fabrieksgarantie en twee jaar Toyota Extra Care met een maximum van 200.000 kilometer. Extra Care is gelijk aan de fabrieksgarantie, exclusief slijtagegevoelige onderdelen, 
body- en lakwerk,  interieur, accessoires en ornamenten. Vraag naar de voorwaarden bij uw Toyota dealer. Onderhoudsbeurten en controles conform het standaard onderhoudspakket en de voorschriften van de fabriek 
en Louwman & Parqui B.V.  voor 5 jaar of maximaal 75.000 kilometer (wat als eerste wordt bereikt). Niet inbegrepen in het 5 jaar onderhoud via het Toyota Service Plan is het vervangen en/of repareren van (slijtage)
onderdelen inclusief de kosten die buiten het standaard onderhoudspakket vallen. Bijvoorbeeld: banden, ruitenwissers en remmen. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden. Deze aanbieding geldt niet in 
combinatie met andere kortingen en/of acties.
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Prijzen AYGO 1 februari 2020

3-DEURS HANDGESCHAKELD Consumenten- 
adviesprijs (€)

Fiscale  
waarde (€)

Bedrag  
BTW (€)

Bedrag 
BPM (€)

Netto Cat.prijs 
ex. BTW (€)

kW/pk CO2 
uitstoot $

Energie- 
label

1.0 VVT-i x 12.195,- 11.445,- 1.714,88 1.564,- 8.166,12 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-fun 13.645,- 12.895,- 1.966,54 1.564,- 9.364,46 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-play 14.645,- 13.895,- 2.140,09 1.564,- 10.190,91 53/72 86 B

3-DEURS AUTOMAAT

1.0 VVT-i x-play met x-shift 16.195,- 15.445,- 2.268,35 2.375,- 10.801,65 53/72 95 C

5-DEURS HANDGESCHAKELD

1.0 VVT-i x 12.545,- 11.795,- 1.775,63 1.564,- 8.455,37 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-fun 13.995,- 13.245,- 2.027,28 1.564,- 9.653,72 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-play 14.995,- 14.245,- 2.200,83 1.564,- 10.480,17 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-joy 15.695,- 14.945,- 2.322,32 1.564,- 11.058,68 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-cite 16.045,- 15.295,- 2.383,07 1.564,- 11.347,93 53/72 86 B

1.0 VVT-i x-clusiv 17.145,- 16.395,- 2.573,98 1.564,- 12.257,02 53/72 86 B

5-DEURS AUTOMAAT

1.0 VVT-i x-play met x-shift 16.545,- 15.795,- 2.329,09 2.375,- 11.090,91 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-joy met x-shift 17.245,- 16.495,- 2.450,58 2.375,- 11.669,42 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-cite met x-shift 17.595,- 16.845,- 2.511,32 2.375,- 11.958,68 53/72 95 C

1.0 VVT-i x-clusiv met x-shift 18.695,- 17.945,- 2.702,23 2.375,- 12.867,77 53/72 95 C

Prijzen AYGO 1 februari 2020

Consumentenadviesprijs is inclusief € 750,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 668,11 voor afleverbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 40,70 leges, 
€ 6,19 registratiekosten en € 35,- recyclingbijdrage.

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO2 
gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op het 
moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto 
catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij 
de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend 
worden.

$ De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 5 jaar garantie§ (max. 200.000 km, waarbij in het eerste jaar 
géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen 
doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt.

§ : 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere 
informatie over onze garantiebepalingen. 
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Prijzen AYGO 1 februari 2020

EXTERIEURKLEUREN Consumentenadviesprijs  
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs  
excl. BTW (€)

Cool White (068) geen meerprijs –

Signaallak ‘Fire Red’ (3P0) 150,- 123,97

Metallic lak (diverse kleuren, geen meerprijs op x-cite) 475,- 392,56

MEERPRIJS OPTIEPAKKETTEN

x-pakket 
- Radio met AUX en USB-aansluiting 
- Bluetooth® connectiviteit (handsfree bellen én muziekstreaming)
- Stuurwiel met bediening voor audio en telefoon 
- 4 speakers
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening 
- Inklapbare sleutel
- Elektrisch bedienbare ramen vóór 
(alleen op x uitvoering)

795,- 657,02

Elektrisch bedienbaar cabriodak (niet op 3-deurs)
- Cabriodak
- Bandenreparatieset (vervangt de thuiskomer)
(alleen op x-play en x-joy uitvoering)

995,- 822,31

Toyota Safety Sense® *
- Lane Departure Alert (LDA); rijstrookbegeleiding
- Pre Collision System (PCS); noodremassistent
- Toerenteller

395,- 326,45

x-smart pakket
- Smart Entry
- Startknop
- Kofferbakverlichting
(alleen op x-clusiv uitvoering)

325,- 268,60

* Op de x-uitvoering verplicht i.c.m. het x-pakket
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Prijzen AYGO 1 februari 2020

MEERPRIJS DEALEROPTIES** Consumentenadviesprijs  
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs  
excl. BTW (€)

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers én 160W Subwoofer (niet beschikbaar op x-uitvoering) 555,- 458,68

Design dak, diverse kleuren en uitvoeringen (vanafprijs) 535,- 442,15

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer, 5x veiligheidsvest, EHBO kit, gevarendriehoek) 50,- 41,32

Meerprijs luxe kentekenplaten 25,- 20,66

SERVICES

Toyota Service Plan standaard inbegepen 0,- 0,00

Toyota Service Plan:
- 60 maanden, 15.000 km per jaar
- Onderhoudsbeurten
- Gratis pechhulp in heel Europa
- Inclusief APK en Hybride Zekerheid Controle
- Zekerheid en gemak

Kom langs bij de officiële Toyota dealer of erkend reparateur voor meer informatie of uw persoonlijke aanbod.

** De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na 
aanvraag kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in 
leather look / kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.
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Prijzen accessoires

PAKKETTEN Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Lichtmetalen velgenset 15” Turbine hoogglans zwart
-  Lichtmetalen velg 15” Turbine, hoogglans zwart  

(4 stuks excl. banden)
- Naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)
- Ring voor naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)

595,-  (Alleen bij Aygo X-joy, X-xite  
of X-clusiv)**

680,- (Alleen bij Aygo X-play)**

Lichtmetalen velgenset 15” Turbine hoogglans 
zwart gepolijst
-  Lichtmetalen velg 15” Turbine, hoogglans zwart gepolijst  

(4 stuks excl. banden)
- Naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)
- Ring voor naafkap groot, kleur naar keuze (4 stuks)

595,-  (Alleen bij Aygo X-joy, X-xite  
of X-clusiv)**

680,- (Alleen bij Aygo X-play)**

Style Pack Satin Silver
- Voor- en achterbumper detailstriping Satin Silver (1E7)
- Spiegelkappen Satin Silver (1E7)
- A-stijl ornament Satin Silver (1E7)
- Ornamentenset zijkant Satin Silver (1E7)

Actieprijs 560,- (normale prijs 806,-)
Klantvoordeel 246,-

OUTglow exterieurpakket (alleen op 5 deurs)
- Voor- en achterbumper detailstriping Fire Red (3P0)
- Ornamentenset zijkant Fire Red (3P0)
- Spiegelkappen Fire Red

Actieprijs 440,- (normale prijs 590,-) 
Klantvoordeel 150,-

OUTshield pakket 
- Laadvloerbescherming kunststof
- Stootlijstenset zwart 
- Dorpelinstaplijstset aluminium, design “elegant”

Actieprijs 295,- (normale prijs 365,-) 
Klantvoordeel 70,-

Chroom Pack
- Ornament achterklep chrome
- Ornamentenset zijkant chrome

Actieprijs 265,- (normale prijs 407,-)
Klantvoordeel 141,-

Protection Pack exterieur
- Spatlapset voor en achter
- Stootlijstenset zwart 5drs

Actieprijs 250,- (normale prijs 324,-)
Klantvoordeel 74,-

INspire-plus interieurpakket  
(leverbaar in 7 verschillende kleuren)
- Centraal instrumentenpaneel
- Dashboard omlijsting set

Actieprijs 150,- (normale prijs 235,-) 
Klantvoordeel 85,-

INspire interieurpakket  
(leverbaar in 7 verschillende kleuren)
- Versnellingsbak omlijsting 
- Ventilatierooster omlijsting set

Actieprijs 115,- (normale prijs 161,-) 
Klantvoordeel 46,-

PAKKETTEN (vervolg) Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Protection Pack interieur
- Rubberen mattenset
- Laadvloerbeschermer kunststof

Actieprijs 115,- (normale prijs 160,-)
Klantvoordeel 45,-

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

Actieprijs 50,- (normale prijs 70,-)
Klantvoordeel 20,- 

LEDEREN BEKLEDING Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Kunstlederen bekleding 945,-

Kunstlederen bekleding incl. stoelverwarming 1.165,-

Lederen bekleding 1.165,-

Exclusive lederen bekleding 1.395,-

Exclusive nappa lederen bekleding 1.595,-

Aanvullende opties (alleen i.c.m. lederen bekleding):

Stoelverwarming voorstoelen 300,-

Prijzen accessoires

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel  1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

**  Alleen bij inlevering van ongebruikte originele velgen.
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Prijzen accessoires

VELGEN EN BANDEN

Lichtmetalen velg 15” Turbine (4 stuks excl. banden, naafkap, naafring)

- Hoogglans zwart 625,-

- Hoogglans zwart gepolijst 625,-

- Zilver 878,-

Lichtmetalen velg 15” dubbele 10 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap, naafring)

- Hoogglans zwart 930,-

- Hoogglans zwart gepolijst 996,-

- Mat zwart gepolijst 996,-

Lichtmetalen velg 15” 10 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap)

- Hoogglans zwart 1.128,-

- Hoogglans zwart gepolijst 1.128,-

- Matzwart gepolijst 1.128,-

- Zilver 1.128,-

Lichtmetalen velg 15” 5 spaaks (4 stuks excl. banden, naafkap en ringen) 

- Hoogglans zwart 1.128,-

- Hoogglans zwart gepolijst 1.128,-

Naafkap groot, leverbaar in diverse kleuren (excl. ring) (4 stuks) 70,-

Ring voor naafkap groot, leverbaar in diverse kleuren (4 stuks) 35,-

Naafkap klein, leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen (4 stuks) 40,-

VELGEN EN BANDEN (vervolg)

Slotset t.b.v. lichtmetalen velg 64,-

Winterwielenset 14” (stalen velgen en  Nokian winterbanden 165/65R14) 555,-
Winterwielset 14” (stalen velgen en Bridgestone winterbanden 
165/65R14) 595,-

Winterwielenset 15” (stalen velgen en  Nokian winterbanden 165/60R15) 645,-
Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen Turbine zilver en Nokian 
winterbanden 165/60R15) 1.085,-

Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen Turbine zilver en Continental 
winterbanden 165/60R15) 1.145,-

YOKOHAMA Winterband 165/60R15 77T W.drive V903 F.C.70.2** (4 stuks) 489,-

YOKOHAMA Winterband 165/65R14 79T W.drive F.C.70.2** (4 stuks) 399,-

Bandenpechset 95,-

Reparatieset band 26,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Automatische ritregistratie CL1010 256,-

Dashcam 253,-

Apple Lightning naar USB laadkabel 18,-

Bluetooth carkit Parrot MKi-9100 315,-

Pioneer subwoofer TS-WX130DA incl. Toyota kabelboom 364,-

x-nav navigatiesysteem  
(vanaf x-play. In combinatie met Smartphone Integration by Pioneer 
vervalt de mogelijkheid voor Apple Carplay & Android Auto.  
DAB + functionaliteit blijft wel bestaan indien van toepassing)

495,-

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers én 160W Subwoofer  
(niet beschikbaar op x-uitvoering) 558,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

TRANSPORT

Fietsendrager t.b.v. 2 fietsen, 13-polig 251,-

Fietsendragerbeugel incl. afneembare trekhaak 558,-

Opklapbare fietsendrager t.b.v. 2 fietsen (13-polig) 537,-

Fietsendrager draagtas 43,-

Verloopstekker 7-polig naar 13-polig 16,-

Verloopstekker 13-polig naar 7-polig 14,-

Sneeuwkettingen v.a. 49,-

SPORT EN STYLING

A-stijl ornament, leverbaar in diverse kleuren 186,-

Achterbumperinsert, leverbaar in diverse kleuren 281,-

Dakspoiler in kleur 395,-

Chroom ornament achterklep 165,-

Chroom ornamentenset zijkant 252,-

Sportuitlaat chroom 128,-

Ornamentenset zijkant, leverbaar in diverse kleuren 252,-

Spiegelkappen, leverbaar in diverse kleuren 100,-

Voor- en achterbumper detailstriping, leverbaar in diverse kleuren 268,-

Center console, leverbaar in diverse kleuren 83,-

Dashboard omlijsting set, leverbaar in diverse kleuren 152,-

Ventilatierooster omlijsting set, leverbaar in diverse kleuren 94,-

Versnellingsbak omlijsting, leverbaar in diverse kleuren 68,-

Designdak Carbon of Titanium 595,-

Designdak, leverbaar in diverse kleuren 535,-

Rearskirt Zilvergrijs 176,-

Pookknop, leverbaar in diverse kleuren 150,-

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak 22,-

Bagagenet verticaal 70,-

Opvouwbare boodschappenkrat 59,-

Cruise control met speedlimiter 676,-

Dorpelinstaplijstset design “elegant” (nieuw design) 103,-

Dorpelinstaplijstset design “sport” 106,-

Laadvloerbescherming kunststof 61,-

Mattenset rubber 88,-

Mattenset dilour 51,-

Mattenset velours, leverbaar in verschillende piping kleuren 70,-

Middenarmsteun met Qi draadloze telefoonoplader 351,-

Middenarmsteun met opbergvak 241,-

Aan/uit schakelaar parkeersensoren achter 23,-

Parkeersensorset achter, in kleur 344,-

Spatlapset achter 100,-

Spatlapset voor 65,-

Stootlijstenset in kleur 434,-

Stootlijstenset zwart 159,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Alarminstallatie klasse 2 AA04 (één-knops afstandsbediening) 
incl. certificeringskosten 956,-

Alarminstallatie klasse 3 AA04 (één-knops afstandsbediening) 
incl. certificeringskosten 1.128,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) 407,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) 303,-

Voertuigvolgsysteem PREMIUM PLUS TT04 766,-

Transponder PREMIUM PLUS 73,-

GEZIN

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13 kg) 217,-

Kinderzitje DUO Plus G1 (9 tot 18 kg) 344,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 300,-

CAR CARE

Toyota ProTect exterieurbescherming 419,-

Toyota ProTect interieurbescherming 108,-

Toyota ProTect velgenbescherming 66,-

VEILIGHEID

Brandblusser 1kg 20,-

EHBO kit 15,-

Gevarendriehoek 8,-

Reservelampenset HiR2- 52,-

Reservelampenset HiR2-1 40,-

Reservelampset LED Toyota 44,-

Safety Hammer Plus 11,-

Safety Hammer Evolution 16,-

Safety Torch Synergy Veiligheidslamp 30,-

Veiligheidstas 29,-

Veiligheidsvest 5,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)



AYGO 12 | 19

Uitrusting

EXTERIEUR x x-fun x-play x-joy x-cite x-clusiv

Achterbumperinsert, zwart carbonlook ●● ●● – – – –

Achterbumperinsert, pianozwart – – ●● (m.u.v. 211 zwart) ●● (m.u.v. 211 zwart) ●● ●● (m.u.v. 1E0 donkergrijs)

Achterbumperinsert, zilver – – ●● (i.c.m. 211 zwart) ●● (i.c.m. 211 zwart) – ●● (i.c.m. 1E0 donkergrijs)

A-stijl ornament, matzwart ●● ●● – – – –

A-stijl ornament, zwart metallic – – ●● ●● ●● ●●

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmd, in kleur 
carrosserie – – ●● ●● ●● (zwart) ●●

Buitenspiegels, zwart, van binnenuit handmatig verstelbaar ●● ●● – – – –

Bumpers, in kleur carrosserie ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cabriodak, elektrisch bedienbaar (niet op 3-deurs) – – ● ● – –

Dak en A-stijl zwart – – – – ●● ●● (m.u.v. 1E0 donkergrijs)

Dak en A-stijl zilver – – – – – ●● (i.c.m. 1E0 donkergrijs)

Dakantenne ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Deurgrepen, in kleur carrosserie – – ●● ●● ●● ●●

Deurgrepen, zwart ●● ●● – – – –

LED dagrijverlichting vóór ●● ●● ●● ●● ●● ●●

LED verlichting achter ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Metallic lak ● ● ● ● ●● ●●

Mistlampen vóór – – – ●● ●● ●●

Privacy glass – – – ●● ●● ●●

Projector koplampen met hoogteverstelling ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Signaallak Fire red ● ● ● ● – –

Sleutel, inklapbaar ● (p1) ●● ●● ●● ●● ●●

Voorbumper insert, zwart carbonlook ●● ●● – – – –

Voorbumper insert, pianozwart – – ●● (m.u.v. 211 zwart) ●● (m.u.v. 211 zwart) – ●● (m.u.v. 1E0 donkergrijs)

Voorbumper insert, zilver – – ●● (i.c.m. 211 zwart) ●● (i.c.m. 211 zwart) – ●● (i.c.m. 1E0 donkergrijs)

Voorbumper insert, oranje – – – – ●● –

Zwarte B-stijl – – ●● ●● ●● ●●

(p1) onderdeel x pakket  ●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar

Uitrusting
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BANDEN EN VELGEN x x-fun x-play x-joy x-cite x-clusiv

165/65R14 banden ●● ●● – – – –

165/60R15 banden – – ●● ●● ●● ●●

Reservewiel, thuiskomer (niet i.c.m. elektrisch bedienbaar 
cabriodak) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Bandenreparatieset (enkel i.c.m. elektrisch bedienbaar cabriodak) – – ● ● – –

14” stalen velgen met wieldoppen ●● ●● – – – –

15” stalen velgen met wieldoppen – – ●● – – –

15” lichtmetalen velgen – – – ●● ●● ●●

INTERIEUR

Achterbank, neerklapbaar ●● ●● – – – –

Achterbank, rugleuning 50/50 neerklapbaar – – ●● ●● ●● ●●

Airconditioning, automatisch met interieurfilter – – – ●● – ●●

Airconditioning, handbediend met interieurfilter – ●● ●● – ●● –

Bekleding, stof antraciet met oranje zijwangen en stiksels – – – – ●● –

Bekleding, stof antraciet ●● ●● – – – –

Bekleding, stof antraciet met lederlook zijwangen – – – – – ●●

Bekleding, stof antraciet met lichtgrijze en witte zijwangen – – ●● ●● – –

Hoogte verstelling bestuurdersstoel – – ●● ●● ●● ●●

Consoleboxomlijsting zwart zwart matgrijs matgrijs zwart metallic zwart metallic

Dashboardkastje, met flessenhouder (flessenhouder vervalt bij 
x-nav) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Dashboardpaneel links en rechts zwart zwart matgrijs matgrijs zwart metallic matgrijs

Instrumentenpaneel centraal zwart zwart matgrijs matgrijs zwart metallic matgrijs

Luchtroosteromlijsting links en rechts zwart zwart kleur carrosserie kleur carrosserie oranje zwart metallic

Mattenset velours ‘black’ piping – – – – – ●●

Mattenset velours ‘orange’ piping – – – – ●● –

Instrumentenpaneel ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Portiergrepen, chroom – – ●● ●● ●● ●●

Ramen achter, openklapbaar (alleen 5-deurs) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ramen vóór, elektrisch bedienbaar ● (p1) ●● ●● ●● ●● ●●

(p1) onderdeel x pakket  ●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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(p1) onderdeel x pakket  ●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar

INTERIEUR (vervolg) x x-fun x-play x-joy x-cite x-clusiv

Smart Entry met startknop – – – – – ●

Stuurbekrachtiging, elektrisch ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Stuurwiel, in hoogte verstelbaar ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Stuurwiel, kunststof ●● – – – – –

Stuurwiel, kunststof met bediening voor audio en telefoon – ●● – – – –

Stuurwiel, leder met pianozwarte accenten en bediening voor 
audio en telefoon – – ●● ●● ●● ●●

Tankdopklep, van binnenuit te openen ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Toerenteller – – ●● ●● ●● ●●

Verlichting interieur ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Versnellingspookknop, kunststof ●● ●● – – – –

Versnellingspookknop, leder met chromen ring – – ●● ●● ●● ●●

Walk-in systeem met geheugenfunctie op voorstoelen 
(alleen 3-deurs) ●● ●● ●● – – –

Zonnekleppen met make-up spiegels ●● ●● ●● ●● ●● ●●

VEILIGHEID

ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Airbag, bestuurders- en passagierszijde ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Airbag, passagierszijde uitschakelbaar ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Airbags, side vóór ●● ●● ●● ●● ●● ●●

BA (Brake Assist) en Hill holder ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Bandenspanningscontrolesysteem ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● (p1) ●● ●● ●● ●● ●●

Curtain airbags ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Gordels achter, 3-punts (2x) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Gordelwaarschuwing voorstoelen en achterbank ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Hoofdsteunen achter (2x), in hoogte verstelbaar ●● ●● ●● ●● ●● ●●

ISOfix kinderstoelbevestiging (2x), achter ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Kinderslot op achterportieren (alleen 5-deurs) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Noodstopverlichting achterlichten ●● ●● ●● ●● ●● ●●
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VEILIGHEID (vervolg) x x-fun x-play x-joy x-cite x-clusiv

Ruitenwisser achter ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ruitenwisser vóór met interval ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Schakelindicator ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Schemersensor – – – ●● – ●●

Schijfremmen vóór ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Snelheidsbegrenzer (alleen op handgeschakelde transmissie) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Stop & Start systeem, uitschakelbaar (alleen op handgeschakelde 
transmissie) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Toyota Safety Sense® (Pre Collision System en Lane Daparture 
Alert) ● (p1) ● ● ● ● ●●

Waarschuwing vergeten verlichting ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Vehicle Stability Control (VSC) met Traction Control (TRC), 
uitschakelbaar ●● ●● ●● ●● ●● ●●

MULTIMEDIA & INFORMATIE

12V aansluiting vóór ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Audiovoorbereiding ●● – – – – –

Achteruitrijcamera – – ●● ●● ●● ●●

Radio met AUX en USB-aansluiting, 4 speakers en Bluetooth® met 
audiostreaming* ● (p1) ●● ●● ●● ●● ●●

Smartphone Integration by Pioneer, 7" multimediascherm met 
spraakbediening, Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink™ – – ●● ●● ●● ●●

DAB+ tuner – – – ●● ●● ●●

x-beat audiosysteem met 4 premium speakers en 160W 
Subwoofer – ● ● ● ● ●

BERGRUIMTE

Bekerhouders (3x) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Hoedenplank ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Opbergvakken met flessenhouders in portieren ●● ●● ●● ●● ●● ●●

*  De functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifieke informatie.
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MOTOR 1.0 VVT-i M/T 1.0 VVT-i x-shift (M-MT)

Kleppenmechanisme VVT-i 12 kleppen DOHC VVT-i 12 kleppen DOHC

Cilinderinhoud (cc) 998 998

Boring x slag (mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Compressieverhouding 11,8:1 11,8:1

Maximaal vermogen (kW/tpm) 53 (72 pk) / 6.000 53 (72 pk) / 6.000 

Maximaal koppel (Nm/tpm) 93 / 4.400 93 / 4.400

TRANSMISSIE

Aandrijving Voorwielen Voorwielen

Aantal versnellingen 5 5

REMMEN

Voor Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen

Achter Trommelremmen Trommelremmen

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang

Achter Schroefveren met torderend achteraslichaam Schroefveren met torderend achteraslichaam

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 160 160

Acceleratie 0-100 km/h (sec) 13,8 15.2

M/T = Manuele Transmissie  
M-MT = Multi-Mode Transmissie

Technische specificaties
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BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE 1) 1.0 VVT-i M/T 1.0 VVT-i x-shift (M-MT)

Verbruik 2)

Richtlijn EU 2018/1832 AM EU 2018/1832 AM

Gecombineerd (CO2 emissie (g/km)) 86 95

Stad (l/100km) 4,3 (1 op 23,3) 4,8 (1 op 20,8)

Buitenweg (l/100km) 3,5 (1 op 28,6) 3,8 (1 op 26,3)

Gecombineerd (l/100km) 3,8 (1 op 26,3) 4,2 (1 op 23,8)

Emissie 2)

Emissienorm Euro 6d ISC Euro 6d ISC

Richtlijn EU 2018/1832 AM EU 2018/1832 AM

CO (mg/km) 197,1 245,9

THC (mg/km) 29,9 25,7

NMHC (mg/km) 27,1 18,4

NOx (mg/km) 19,0 29,5

Deeltjes PM (mg/km) – –

Deeltjes PN (10E11/km) – –

1) De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

2) Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).
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GEWICHTEN 3) 1.0 VVT-i M/T 1.0 VVT-i x-shift (M-MT)

Massa rijklaar (kg) 4) 915 (14” velgen), 930 (15” velgen) 935

Massa ledig voertuig (kg) 4) 815 (14” velgen), 830 (15” velgen) 835

Laadvermogen (wettig) (kg) 4) 425 (14” velgen), 410 (15” velgen) 405

Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg) 1.240 1.240

Maximaal aanhangwagengewicht (kg) 0 0

Maximale kogeldruk bij gebruik fietsendrager (kg) 55 55

AFMETINGEN 1.0 VVT-i

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 9,4 (14” velgen), 10,2 (15” velgen)

Inhoud brandstoftank (liter) 35

Inhoud bagageruimte (liter) 168, 184 5)

Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank, indicatie tot onderkant ruit (liter) 754

Lengte interieur (mm) 2.220

Breedte interieur (mm) 1.250 (3-drs), 1.300 (5-drs)

Hoogte interieur (mm) 1.205, 1.155 5)

Zithoogte vanaf wegdek (indicatief mm) 520

Breedte voor 1.615

Breedte achter 1.615

Hoogte 1.460

Lengte 3.465

Lengte tussen de assen 2.340

Afstand voorzijde tot as voorwiel 1.430

Afstand achterzijde tot as achterwiel 1.420

3) Onder voorbehoud van definitieve homologatie.

4) Dit gewicht kan afhankelijk van diverse factoren variëren.

5) Met cabriodak.



Hiermee komen alle voorgaande AYGO prijs- & specificatie lijsten te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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