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EIGENZINNIG A Y



G O X



Een grote verrassing is soms verrassend klein. Dat de 
Aygo X (je spreekt het uit als “Aygo Cross”) een lekker 

compacte auto is, zie je meteen. Maar wat je ook direct 
ziet, is zijn eigenzinnige karakter. De Aygo X stelt nieuwe 

normen en geeft jou als bestuurder het vertrouwen en 
het stabiele gevoel van een hoge crossover. Maar dan 
met de exclusieve uitrusting en de wendbaarheid van 
een stadsauto. De verhoogde zitpositie en de royale 

voorruit geven je overzicht in de drukke stad. Beleef ‘t 
zelf. Word trendsetter. Bekijk de stad met nieuwe ogen, 

voel het wegdek en zie de straten vanuit een nieuw 
perspectief in de nieuwe Aygo X. 

EIGENZINNIG
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In de stad kom je altijd goed voor de dag met het 
zelfverzekerde en herkenbare design van de Toyota 
Aygo X. Zijn bi-tone kleurstelling maakt hem hip en 

onderscheidend en versterkt zijn speelse karakter. Grote 
18" lichtmetalen velgen en oversized spatborden maken 

de Aygo X optisch breder, terwijl de opvallende LED 
koplampen extra goed zicht geven in het donker.

DE HIPSTE CROSSOVER 
VAN DE STAD
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Slimme innovaties maken het leven in de stad leuker. 
Zijn sportieve karakter en wendbaarheid maken de 
Toyota Aygo X tot de ultieme auto voor stedelijke 

omgevingen en daarbuiten. Met een hogere zitpositie 
heb je altijd goed overzicht van de drukte om je 

heen. En met een lengte van 3,7 meter en de kleinste 
draaicirkel in zijn klasse (9,4 meter) is de Aygo X 

compact en eenvoudig te parkeren, zelfs in drukke, 
smalle straatjes. De automatische transmissie reageert 

moeiteloos op jouw rijstijl, met soepele schakel-
overgangen die rijden in de stad lekker makkelijk 

en relaxed maken.

RIJDEN OP IMPULS
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Zonder problemen overal in de stad parkeren, dankzij 

de achteruitrijcamera en intelligente parkeersensoren. 

Typisch Aygo X.

MAKKELIJK PARKEREN
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Rijden in de open lucht betekent totale vrijheid. Open 
het cabriodak van de Aygo X en beleef de stad met ál je 
zintuigen. Voel de zon op je gezicht, de wind in je haren 
en geniet van het uitzicht en de geluiden van de drukte 
om je heen. Laat extra licht binnen en rijd in stijl door 

de stad. Of naar het strand.

GENIET VAN JE VRIJHEID IN 
DE OPEN LUCHT
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Smaken leren kennen is soms echt een avontuur. Elke 

smaak heeft unieke kwaliteiten om je ziel te voeden - 

van een scherpe chilipeper tot de meer complexe 

smaken van gember. De Toyota Aygo X is leverbaar 

in vier verschillende kleurstellingen waarvoor een 

aantal van ‘s werelds meest geliefde smaken de 

inspiratie vormden. Zo heeft jouw auto voor elke 

rit de juiste ingrediënten. 

WAT IS JOUW SMAAK?
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Het pittige chili is de smaak die past bij een 
avontuurlijke bui. De Aygo X in opvallend Chili Red 
is geïnspireerd op de onverwacht hete smaak van 

de chilipeper. Durf anders te zijn, voel dat je leeft en 
geniet van de weg die voor je ligt.

STOER EN GEWAAGD
CHILI RED
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Deze heldere en levendige kleur staat voor volledige 
focus en versterkt de dynamiek in het design van 

je auto. De Aygo X in fris Juniper Blue stimuleert vrij 
denken en creativiteit en geeft een gevoel 

van optimisme.

COOL EN CREATIEF
JUNIPER BLUE
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Zelfs het meest subtiele snufje gember valt niet te 
missen. Gember heeft een complexe, onderscheidende 

smaak die geest én zintuigen stimuleert. Net als de 
Aygo X. In Ginger Beige straalt de auto vastberadenheid 

uit en geeft je het vertrouwen je eigen weg te gaan.

WARM EN UNIEK
GINGER BEIGE
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Kardemom heeft een uniek aroma en is een 
eigenzinnige smaak die je zintuigen altijd weet te 

verrassen. De Aygo X in Cardamom Green heeft dat 
ook, met een chique en gedistingeerde uitstraling. 

Zo geniet je nóg meer van elke rit.
 

CHIC EN GEDISTINGEERD
CARDAMOM GREEN
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De Aygo X heeft allerlei leuke extra’s die de interactie tussen 
bestuurder en passagiers bevorderen. En accenten in het interieur die 

passen bij de kleur van de auto en die de cockpit, het dashboard en de 
middenconsole een heel eigen uitstraling geven. Bekijk je de stoelen 
van dichtbij, dan zie je het subtiel in de stof gestikte ‘X’ logo. Het slim 
ingedeelde interieur is ruim en comfortabel, ideaal voor een hele dag 
op stap in de stad. En omdat de auto iets breder is geworden, biedt 

deze compacte crossover opvallend veel schouderruimte voor de 
inzittenden voorin, met een perfect overzicht op de weg. 

IDEAAL VOOR DE STAD
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De Aygo X is meer dan alleen een stadsauto. Het is 
een verlengstuk van je leven waarin je altijd ‘aan’ staat, 
altijd connected bent. Daarom verbindt Toyota Smart 
Connect je telefoon met de auto en kun je je telefoon 
draadloos opladen*. Op een groot 9" HD touchscreen 

zie je alle informatie die je nodig hebt. Met cloud-
navigatie en actuele verkeersinformatie heb je geen 
onnodig oponthoud. En gebruik de slimme MyT-app 
om bijvoorbeeld de climate control te activeren en de 

deuren open of op slot te doen. Eigenlijk is de 
Aygo X jouw persoonlijke smartphone op wielen.

IN SYNC MET JEZELF

Ontdek meer over connectivity.

*  Controleer of uw telefoon deze functies ondersteunt. 22



Voorzie elke rit van een persoonlijke 

soundtrack, met vier hoogwaardige JBL 

speakers, een versterker met een vermogen 

van 300W en een krachtige subwoofer 

die alle perfect zijn afgestemd op het 

interieur van jouw Aygo X. Geniet van het 

verbazingwekkend heldere en rijke geluid.

SOUNDTRACK VOOR ELKE RIT
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Met zijn compacte afmetingen en royale interieur 
zit de Aygo X vol verrassingen. Zo heb je met een 

bagageruimte van 231 liter (Envy & Limited: 189) veel 
opbergplek, een van de meeste in zijn klasse, met alle 

fl exibiliteit die je je maar kunt wensen. Slim design 
maakt inladen gemakkelijk, en je kunt ook grotere 

voorwerpen meenemen. Daarmee geeft de Aygo X je 
alle ruimte voor jouw leven in de stad én daarbuiten.

KRACHTIG EN VERRASSEND
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Veilig rijden in de stad vraagt om concentratie. Om je 
daarmee te helpen, is de Aygo X uitgerust met een brede 

reeks aan vooruitstrevende veiligheidsvoorzieningen. 
Die geven je tijdens elke rit maximaal vertrouwen. Toyota 

T-Mate combineert Toyota Safety Sense met andere 
actieve hulp- en veiligheidssystemen en houdt jou en 

je omgeving in de gaten. Zo ben je met de Aygo X 
altijd in veilige handen, op de snelweg, in de stad en 

tijdens het parkeren. 

VERTROUWEN 
IN ELKE BOCHT
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PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) 

Bij kans op een aanrijding word je gewaarschuwd met 

zicht- en hoorbare signalen. Reageer je niet of niet 

snel genoeg, dan activeert het Brake Assist-systeem 

automatisch de remmen om de kans op en de ernst 

van een aanrijding te beperken. Het systeem merkt 

voetgangers (overdag én ‘s avonds) en fi etsers (alleen 

overdag) op. Overdag word je nu extra ondersteund 

door twee nieuwe functies: Intersection Turn Assist 

en Emergency Steering Assist. De eerste bevordert de 

veiligheid op kruisingen, terwijl Emergency Steering 

Assist zorgt voor extra hulp en stabiliteit als je plotseling 

ergens voor moet uitwijken. 

LANE TRACE ASSIST 

Speciaal ontwikkeld om rijden op de snelweg veiliger 

te maken. Lane Trace Assist houd je in het midden van de 

rijbaan. Verlaat je onbedoeld het midden, dan krijg 

je een lichte stuurcorrectie om je op koers te houden. 

Wel zo veilig dus. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 

Bewaart een veilige afstand tot de auto voor je. 

Rijd je te dicht op je voorganger, dan vermindert het 

systeem automatisch je snelheid. Als het nodig is, 

worden ook de remmen en remverlichting daarbij 

gebruikt. AIs je Aygo X uitgerust is met Road Sign 

Assist, herkent het systeem onderweg ook de plaatselijk 

geldende maximumsnelheid, om je rijsnelheid daar 

op aan te passen.

Ontdek meer over Toyota T-Mate.
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Kies de Aygo X die bij je past, met een royale standaarduitrusting. 

STANDAARD

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

– 17" stalen velgen met wieldoppen

– 2 speakers

– 4.2" multi info instrumentarium

– Achterbank neerklapbaar, 50:50

– Achterruitverwarming

– Bekerhouders, twee voor en één achter

– Buitenspiegels, manueel verstelbaar

– Elektrische ramen voor

– Handmatige Airco

– LED dagrijverlichting

– -Monotone exterieurkleur

– Start & Stop

– Stoelbekleding, zwarte stof ‘design Comfort’

– Toyota Safety Sense 2:

– Automatic High Beam; automatische schakeling 

groot- en dimlicht

– Adaptive Cruise Control

– Lane Departure Alert en Lane Trace Assist

– Pre-Collision System met ˜etsers (dag) en 

voetgangers (dag+nacht) detectie

– Road Sign Assist; verkeersbordenherkenning

– Voorstoelen verstelling, leuningen 
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Ontdek de prijzen
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De perfecte combinatie voor de stad – een zelfverzekerd exterieur met multimedia connectiviteit voor een moderne lifestyle. 

PLAY

– 7" multimediasysteem met USB-aansluiting, DAB+ en 4 speakers 

– Achteruitrijcamera 

– Apple CarPlay & Android Auto™* (bedraad)

– Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmd, in piano zwart 

– Lederen stuurwiel 

– Snelheidsmeter, ‘design Tacho’ 

– Stoelhoogte verstelling, bestuurder manueel 

BELANGRIJKSTE UITRUSTING (EXTRA T.O.V. STANDAARD)

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. *  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto™. Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.30



Ontdek de prijzen
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Kies voor de nieuwste technologie en veiligheid dankzij de LED koplampen en knipperlichten.

FIRST

– 17" lichtmetalen velgen ‘design First’ 

–  Automatische airco 

–  LED knipperlichten 

–  LED koplampen 

–  Mistlamp voor 

–  Privacy Glass 

–  Regensensor

BELANGRIJKSTE UITRUSTING (EXTRA T.O.V. PLAY)
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Ontdek de prijzen
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Met een verfi jnd design en een scala aan hoogwaardige, innovatieve functies weet je alle ogen op jou te richten. 

ENVY

*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto™. Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING (EXTRA T.O.V. FIRST)

– 18" lichtmetalen velgen ‘design envy’ 

– 9" multimediasysteem met Toyota Smart Connect 

– Apple CarPlay & Android Auto™* (draadloos) 

– Bi-Tone 

– Draadloos laden telefoon 

– JBL Audio, 4 speakers + subwoofer 

– Sfeerverlichting 

– Stoelbekleding, synthetisch leer ‘design Luxe’

OPTIONEEL

– Cabriodak
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Ontdek de prijzen
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PREMIUM GINGER
Breng je eigen smaak tot uitdrukking met chique accenten in Ginger Beige, gecombineerd met de rijke uitrusting van de Premium uitvoering.

AYGO X PREMIUM (EXTRA T.O.V. AYGO X ENVY)

— 18" lichtmetalen velgen matzwart ‘design Premium’ met ‘Ginger Beige’ accenten

— Design Pack Ginger, i.c.m. exterieurkleur ‘Ginger Beige’ / zwart dak (2VK) 

of ‘Cardamom Green’ / zwart dak (2VK). Exterieur- en interieuraccenten 

in ‘Ginger Beige’ uitgevoerd 

— Parkeersensoren, voor en achter

— Smart Entry

— Stoelbekleding, deels leer ‘design Premium’ met ‘Ginger Beige’ accenten

— Stoelverwarming, beide voorstoelen

36



Ontdek de prijzen
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PREMIUM CHILI
Durf jezelf te laten zien met unieke en opvallende accenten in Chili Red, gecombineerd met de rijke uitrusting van de Premium uitvoering.

AYGO X PREMIUM (EXTRA T.O.V. AYGO X ENVY)

— 18" lichtmetalen velgen matzwart ‘design Premium’ met ‘Chili Red’ accenten

— Design Pack Chili, i.c.m. exterieurkleur ‘Chili Red’ / zwart dak (2VH) of ‘Juniper 

Blue’ / zwart dak (2VL). Exterieur- en interieuraccenten in ‘Chili Red’ uitgevoerd

— Parkeersensoren, voor en achter

— Smart Entry

— Stoelbekleding, deels leer ‘design Premium’ met ‘Chili Red’ accenten

— Stoelverwarming, beide voorstoelen 
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Ontdek de prijzen
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De Toyota Aygo X is leverbaar in acht verschillende kleuren en daarmee altijd beschikbaar in een kleur die past bij jouw persoonlijke smaak. 

SPRANKELENDE KLEUREN

* Parelmoer lak. § Metallic lak.

Bi-tone kleuren beschikbaar op 

de Aygo X envy & Premium

Mono-tone kleuren beschikbaar op 

de Aygo X standaard, play en fi rst
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Het Chrome Pack versterkt subtiele details van het onderscheidende exterieur van de Aygo X. 

CHROME PACK ACCESSORIES

Deze elegante chromen ornament 

geeft de voorbumper en grille extra 

contouren en een opvallende look.

ORNAMENT VOORKANT CHROOM

Benadruk de dynamische contouren 

van jouw Aygo X met perfect 

passende, chromen ornamenten 

voor de zijkant.

ORNAMENT ZIJKANT CHROOM

Een chromen ornament om de 

onderste rand van de achterklep 

een stijlvolle touch te geven.

ORNAMENT ACHTERKANT CHROOM

Afgebeeld met optionele velgen;

18" lichtmetalen velgen – gepolijst zwart.

Afgebeeld met optionele velgen;

18" lichtmetalen velgen – matzwart.
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Het Red Pack maakt je Aygo X extra onderscheidend. De ideale manier 
om de elegante styling van de auto te benadrukken.

RED PACK ACCESSOIRES EXTERIEUR

Maak een even subtiel als duidelijk 

statement door de voorbumper van 

jouw Aygo X te voorzien van dit 

stijlvolle, rode accent (3P0).

ORNAMENT VOORKANT ROOD

Dit rode accent (3P0) versterkt 

de contouren van jouw Aygo X 

en past perfect bij het design 

van jouw auto.

ORNAMENT ZIJKANT ROOD

Rode spiegelkappen voor 

de buitenspiegels versterken het 

unieke karakter van de Aygo X, 

zodat je onderweg nóg meer opvalt.

SPIEGELKAPPEN

Een subtiel en sportief detail voor 

de bagageruimte van de Aygo X.

ORNAMENT ACHTERKANT ROOD

Afgebeeld met optionele velgen;

18" lichtmetalen velgen – hoogglans gepolijst zwart.

Afgebeeld met optionele velgen;

17" lichtmetalen velgen – hoogglans zwart.
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Je Aygo X is een fraaie stadsauto en dat wil je natuurlijk graag zo houden. Het 
Protection Pack houd je nieuwe Aygo X net zo sprankelend als in de showroom.

PROTECTION PACK
Verfraai het interieur met hippe kleuraccenten. 

RED PACK ACCESSOIRES INTERIEUR

Duurzame bescherming om de lak van de 

achterbumper te vrijwaren van krassen 

bij het in- en uitladen. Gemaakt van een 

zelfklevende, transparante folie en op 

maat gemaakt voor je auto.

BESCHERMINGSFOLIE ACHTERBUMPER

Houd je Aygo X in topconditie met spatlappen 

voor de wielkasten voor en achter.

SPATLAPPEN

Geef jouw Aygo X extra bescherming met deze 

stootlijsten voor de fl anken van je auto.

STOOTLIJSTEN

Deze mat met antisliplaag past perfect in 

de bagageruimte van je Aygo X en biedt 

bescherming tegen zand, modder en vocht.

LAADVLOERBESCHERMING

Stoff en vloermatten met rode bies

Rode (3P0) sierlijsten ventilatieopeningen

Rode (3P0) omlijsting voor dashboard

Rode (3P0) pookknop (niet afgebeeld) en omlijsting rond schakelconsole

Rode (3P0) sierlijsten ventilatieopeningen
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Rode (3P0) striping voor dak en motorkap 

Rode (3P0) striping zij- en achterkant

Ga voor de volledige range van accessoires naar de website van Toyota dealer.

Benadruk de krachtige contouren van je auto met stickersets voor de voor- 
en achterzijde en dak en motorkap in opvallend Rood (3P0). 

STRIPING SETS
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DE NIEUWE
TOYOTA AYGO X
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Bij Toyota gaan we verder dan het creëren 
van milieuvriendelijke auto’s. We willen de 
wereld beter achterlaten dan we haar vonden. 
Daarom heeft Toyota voor 2050 een zestal 
milieudoelstellingen geformuleerd. Stuk voor 
stuk uitdagend, maar we zijn vastbesloten om 
positieve en duurzame verschillen te maken. 
Op onze maatschappij en op de wereld 
als geheel.

In 2050 willen we de CO₂-emissies van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke emissies.

NIEUWE VOERTUIGEN – 

NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 1

Kijk voor meer informatie over 
het milieubeleid van Toyota op 
www.toyota.nl/milieu of neem 
contact op met jouw Toyota dealer.

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 
door TÜV Rheinland en gecertifi ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

We werken aan meer milieuvriendelijke designs
– en analyseren en verfi jnen deze modellen
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

LIFE CYCLE – NUL CO₂ EMISSIES

DOELSTELLING 2

We zijn vastbesloten om onze fabrieken 
energiezuiniger te maken en vaker gebruik 
te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 3

We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productlocaties en 
fabrieken. Tevens hebben we nieuwe 
zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat 
we water kunnen hergebruiken of veilig 
terugvoeren in de lokale watervoorraad.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN

VAN WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Ruim 40 jaar werken we aan van het hergebruik 
van materialen. Met als resultaat dat 95% 
van iedere Toyota Aygo X nu herbruikbaar 
is. Daarbij bieden we nieuwe en innovatieve 
methoden om uw voertuig in te leveren, 
wanneer hij uiteindelijk het einde van zijn 
reis bereikt.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE

ECONOMIE EN SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

Toyota wil in harmonie zijn met de natuur. 
Daarom organiseren wij herbebossing, planten 
we bomen en groene stadstuinen en voeren 
we tal van andere groene initiatieven uit, op
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING

IN HARMONIE MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6
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ZORGELOOS RIJDEN 
MET JOUW TOYOTA

ORIGINELE ONDERDELEN

Om de kwaliteit van Toyota te kunnen 
garanderen, worden bij het onderhoud van 
jouw auto alleen originele onderdelen gebruikt.

EXTRA VEILIGHEID

Jouw Toyota is standaard uitgerust met een 
startonderbreker, die de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

TOYOTA SERVICE PLAN 

Wil je precies weten waar je aan toe bent? Kies 
dan voor een Toyota Service Plan en regel in 
één keer het onderhoud van je auto voor de 
komende jaren. Je hebt dan meteen recht op 
alle extra service die wij bieden.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT

Jouw Toyota dealer geeft je advies over het 
noodzakelijke onderhoud van jouw Toyota. 
Je auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de 
30.000 km (afhankelijk van wat het eerst 
aan de orde is) een grote onderhoudsbeurt 
nodig. Een ander onderdeel van het 
serviceprogramma voor ujouw Toyota is een 
kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt jaarlijks of 
na 15.000 km uitgevoerd.

ADDITIONELE GARANTIE 

U kunt vol vertrouwen vooruit met Toyota, 
want we geven op iedere Toyota tot 10 jaar 
garantie, tot maar liefst 200.000 kilometer*. Als 
uw reguliere 3 of 5 jaar§ garantie is verlopen 
(afhankelijk van de eerste registratiedatum 
van de auto) komt u in aanmerking voor een 

additionele garantie tot uw auto 10 jaar is, tot 
maar liefst 200.000 kilometer. Wanneer u het 
fabrieksonderhoudsschema volgt dan ontvangt 
u automatisch additionele garantie. 

LAGE ONDER-HOUDSKOSTEN 

Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd 
om onderhoudskosten tot een minimum te 
beperken.

TOYOTA PECHHULP 

Na de eerste registratie van je Toyota heb je 
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan 
het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd 
en/of kilometers). Bij het eerste onderhoud 
biedt jouw Toyota dealer de mogelijkheid te 
kiezen uit meerdere onderhoudspakketten, 
waarvan een aantal inclusief pechhulp. 
Iedereen met Toyota Pechhulp kan altijd 
een beroep doen op de 24-uurs hulpdienst. 
Daarmee ben je in 40 Europese landen 
verzekerd van doeltreff ende hulp bij pech 
onderweg. Kan je door bijvoorbeeld een 
technisch mankement niet verder rijden, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma meerdere 
mogelijkheden om je weg te vervolgen.

ORIGINELE ACCESSOIRES 

De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als jouw Toyota. 
Voor de accessoires van Toyota geldt een 
garantietermijn van drie jaar, wanneer je deze 
gelijktijdig met jouw Toyota heeft gekocht.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met jouw Toyota dealer.

* Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige voorwaarden op 
toyota.nl/10jaargarantie. § 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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TOYOTA AYGO X
MEER WETEN OVER TOYOTA? 

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE 

VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.
www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-93100, juli 2022.

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale 
normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. 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.

Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige 
voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

07/22/AYGOX/NL/5.000


