


Compact en wendbaar. Verbeterde 
rijeigenschappen en een stoere 
look waarmee je gezien wordt. Een 
ruim interieur met de nieuwste 
multimedia. Geknipt voor het leven 
in de stad. De nieuwe AYGO.



... AYGO JUST GO
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DESIGN



... AYGO
X-FIRST

AYGO X-FIRST



Heb je altijd als eerste de nieuwste gadgets? En ben  
je graag als eerste weg bij het stoplicht? Zorg er dan 
voor dat je ook nu weer de eerste bent en kies voor  
de AYGO x-first. Standaard uitgerust met 15” licht-
metalen velgen en een x-beat audiosysteem met 
150W subwoofer. Ook standaard: Android Auto, Apple 
Carplay én MirrorLink. Er worden slechts 500 
exemplaren gemaakt, dus wees er snel bij. Just Go!

AYGO x-first
• Slechts 500 exemplaren
• 15” lichtmetalen velgen
• Privacy glass
• x-beat audiosysteem met DAB+  

en 150W subwoofer
• x-connect met 7" touchscreen

- Apple Carplay
- Android Auto
- MirrorLink

• Optioneel:
- OUTglow Pakket
- Elektrisch bedienbaar canvas dak

5



Opvallen in de massa? Laten zien dat je gevoel hebt voor 
stijl en design? Dat doe je met de AYGO x-cite. Dankzij zijn 
sprankelende metallic kleur ‘Reddish Purple’ ziet niemand 
je over het hoofd. Zwarte lichtmetalen velgen, een zwart 
‘Bi-Tone’ dak en accenten in hoogglans zwart maken 
het geheel compleet. Ook de premium uitrusting in het 
interieur komt aan al je wensen tegemoet. Just Go!

AYGO x-cite
• Metallic lak Reddish Purple
• Zwarte 15” lichtmetalen velgen
• Mistlampen vóór
• Bi-Tone zwart dak
• Handgeschakelde of  

automatische transmissie

• x-connect met 7" touchscreen
- Apple Carplay
- Android Auto
- MirrorLink

• Optioneel
- Toyota Safety Sense



... AYGO
X-CITE
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AYGO X-CITE



... AYGO
X-CLUSIV

AYGO X-CLUSIV



Ga je voor pure luxe? Met alle opties die je maar kunt bedenken? Kies dan de AYGO x-clusiv. 
Standaard voorzien van stijlvolle lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en half lederen 
stoelbekleding. Hij is er in de kleuren New Blue, Satin Silver of Midnight Black. Dit kun je naar keuze 
combineren met een Bi-Tone dak in zwart of zilver. Zo geef je je auto de look die bij jou past. Just Go!

AYGO x-clusiv
• Lakkleuren New Blue,  

Satin Silver of Midnight Black
• Zwart gepolijste 

15” lichtmetalen velgen
• Half lederen bekleding
• Toyota Safety Sense
• Lichtsensor
• Bi-Tone dak zwart of zilver  

(alleen bij Midnight Black)
• Automatische airconditioning
• x-connect met 7" touchscreen

- Apple Carplay
- Android Auto
- MirrorLink



 BENZINE  
1.0 liter VVT-i 72   
53kW / 72pk / 93 Nm

Beschikbare exterieurkleuren x-first x-cite x-clusiv

068 Cool White  o  
 solid  

3P0 Fire Red  o  
 signaallak

1E7 Satin Silver  o  o 
 metallic

1E0 Charcoal Grey o   
 metallic

211 Midnight Black o  o 
 metallic

8Y5 New Blue   o 
 metallic

9AC Reddish Purple  S  
 metallic

8W9 Cyan Splash Blue O   
 metallic
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KLEUREN & MOTOR



04/18/AYGOPSB/NL/6.000
flickr.com/
toyotanederland 

youtube.com/
toyotanederland

facebook .com/
toyotanederland twitter.com/toyotanl

Meer informatie over de AYGO? Bel dan gratis 0800-0369  
(op werkdagen van 8-21 uur en op zaterdag van 9-17 uur) 
of bezoek www.toyota.nl. Wilt u op de hoogte blijven van  
het laatste nieuws over de AYGO? Schrijft u zich dan in 
voor de nieuwsbrief op www.toyota.nl.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze 
brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure 
voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

IMPORTEUR LOUWMAN & PARQUI B.V. Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-02150, april 2018
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instagram.com/
toyotanederland


