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LESS
LIVE
MORE...
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...AYGO
JUST
GO

INTRODUCTIE
Afgebeeld: AYGO x-joy.
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GEMAAKT OM
TE VERRASSEN
Actief en klaar voor vertrek. Met een
nieuw, scherp design, een opvallend
front en een breed palet van
sprankelende kleuren. Met de AYGO
laat je zien wie je bent.
Afgebeeld: AYGO x-clusiv.
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5

ANDERS
BEKEKEN

DESIGN

LICHTEND
VOORBEELD

Met zijn expressieve styling springt de
AYGO direct in het oog. Dat geldt ook
voor de LED dagrijverlichting en de LED
achterlichten. Zo kom je in het donker ook
goed voor de dag.

De stijlvolle velgen van de AYGO zijn
ultrahip, zeker wanneer je kiest voor
geborsteld lichtmetaal. Met zwarte
dorpels* als finishing touch maak je
jouw AYGO echt áf.
* Optioneel.
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Afgebeeld: AYGO x-clusiv.

DESIGN
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NIEUWE WEGEN
BEWANDELEN

Afgebeeld: AYGO x-JBL.
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RIJDEN

Het leven is leuk als je doet wat je hart je ingeeft.
Het compacte design maakt de AYGO heerlijk
wendbaar en met zijn stille, soepele rijgedrag
is hij in de stad helemaal op zijn plek. Van kleine
straatjes achteraf tot een druk winkelgebied.
Volg je impulsen.
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KLAAR VOOR HET
ONVERWACHTE

Als slimme stadsauto heeft de AYGO
alles in huis om jou en je passagiers te
beschermen. Met functies als het PreCollision System* en Lane Departure
Alert* is hij overal op voorbereid.
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* Onderdeel van Toyota Safety Sense. Standaard voor de
AYGO x-clusiv, optioneel voor alle overige uitvoeringen.

§

Lane Departure Alert
Registreert met behulp van een
camera de wegmarkering in
het wegdek, en geeft een hooren zichtbaar waarschuwingssignaal wanneer je onbedoeld
en zonder richting aan te
geven je rijbaan verlaat.

Hill-start Assist Control (HAC)
HAC voorkomt dat de auto achteruit rolt en helpt je om ook op een
steile helling soepel weg te rijden.

Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Met dit systeem is elk wiel voorzien van
een sensor die continu de druk in de
band meet. Het systeem geeft je een
waarschuwing zodra een van de banden
te zacht wordt.

VEILIGHEID

Pre-Collision System§
Bij een potentieel gevaarlijke
situatie hoor en zie je
waarschuwingssignalen
en treedt automatisch het
remsysteem in werking.b

Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

Afgebeeld: AYGO x-clusiv.
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WEES JEZELF
Strak, elegant of opvallend?
Geef de AYGO het unieke
interieur dat bij je past.

Afgebeeld: AYGO x-play.
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INTERIEUR

Maak een duidelijk statement met
de moderne AYGO x-clusiv, of kies
voor de meer elegante AYGO x-play.

AYGO x-JBL

AYGO x-clusiv
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EEN ECHTE
ENTERTAINER
De compacte AYGO zit vol slimme
technologie. Met het Smartphone
Integration 7" multimediascherm heb
je entertainment binnen handbereik.
Functies als navigatie via Apple Maps,
spraakbediening, Bluetooth® en een
parkeerhulpcamera maken het leven
onderweg eenvoudig.
Afgebeeld: AYGO x-play.
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INTERIEUR

Parkeerhulp
Op het display van de
parkeerhulpcamera wordt
duidelijk de ruimte achter de
AYGO in beeld gebracht, zodat
je gemakkelijk kunt parkeren.

Navigatie
Upgrade de AYGO vanaf x-play*
naar x-nav en je profiteert van
een navigatiesysteem, waarop
je gemakkelijk je routes in meer
dan 30 Europese landen kunt
plannen.

Audio
Op het display van de AYGO
bedien je gemakkelijk het
audiosysteem: zoek andere
nummers, stel het volume in en
vind je favoriete artiest of album.

* Bij keuze voor x-nav vervalt Apple CarPlay™ & Android Auto™.
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ALTIJD CONNECTED
Met Apple CarPlay™ of Android Auto™ koppel
je eenvoudig je smartphone aan je Toyota*.
Zo kan je op een veilige en slimme manier
gebruikmaken van al jouw favoriete apps
via het touchscreen. Telefoongesprekken
voeren, apps bedienen via stembediening,
route-informatie ontvangen of muziek luister
je zorgeloos via bijvoorbeeld Spotify. Met
Apple CarPlay™ of Android Auto™ bedien je
eenvoudig je smartphone via het scherm in
jouw auto waardoor je volledig zicht houdt
op de weg.
* De smartphonekoppeling is ontwikkeld door Pioneer en
compatibel met Apple Carplay™ en Android Auto™. Apple CarPlay™
is compatibel met een iPhone 5 en daarboven. Jouw toestel moet
via USB aangesloten zijn. Apple CarPlay™ is een geregistreerd
handelsmerk van Apple Inc., Android Auto™ is een geregistreerd
handelsmerk van Google Inc. Android Auto™ is in Nederland nog
niet oﬃcieel beschikbaar in de Google Play Store.

Apple CarPlay™

Android Auto™

Scan deze QR-code
voor meer informatie
over Apple CarPlay™
en Android Auto™.
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CONNECTIVITEIT

De weg vinden
Duidelijke route-aanwijzingen,
real-time verkeersinformatie, je
geschatte aankomsttijd en Apple
Maps worden weergegeven op
het touchscreen van de AYGO.

Geniet van je muziek
Luister naar al je favoriete albums
en nummers. Via het touchscreen
of Siri spraakbediening heb je
toegang tot je volledige
muziekcollectie.

Contact houden
Houd je ogen altijd op de weg,
wat er elders ook gebeurt. Met
Siri spraakbediening voer je in
de AYGO telefoongesprekken
en schrijf en lees je tijdens het
rijden zelfs SMS-berichten.

Android Auto™
Blijf geconcentreerd in het
verkeer, terwijl je via het
touchscreen van de AYGO toch
beschikt over je favoriete apps
op je Android Smartphone.

Apple CarPlay™ is compatibel met de iPhone 5 en daarboven.
Je toestel moet via USB aangesloten zijn. Apple CarPlay™
is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., Android
Auto™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.
De smartphonekoppeling is compatibel met Apple CarPlay™
en Android Auto™.
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EEN AYGO
VOOR IEDEREEN

Afgebeeld: AYGO x-clusiv, x,
x-play, x-JBL en x-clusiv.
18

UITVOERINGEN
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AYGO X EN X-FUN
De AYGO x en x-fun zijn compact
en eﬃciënt, met een complete
standaarduitrusting.
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UITVOERINGEN

Belangrijkste kenmerken x
— 14" stalen velgen met wieldoppen
— LED dagrijverlichting en stadslicht
— LED verlichting achter
— 12V aansluiting vóór
— Bekleding, stof-antraciet
— Opbergvakken met flessenhouders
in de portieren
— Elektrische stuurbekrachtiging
— Snelheidsbegrenzer
— Thuiskomer reservewiel
— ISOFIX kinderstoelbevestiging (2x)
— Klapramen achter (alleen op 5-deurs)
— Stuurwiel in hoogte verstelbaar
— Neerklapbare achterbank met
instelbare hoofdsteunen (2x)
— Instrumentenpaneel met o.a.
buitentemperatuurmeter,
schakelindicator, waarschuwing
vergeten gordel voorstoelen en
achterbank
Opties
— x-pakket
— Toyota Safety Sense
Belangrijkste kenmerken x-fun
— Airconditioning
— Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
— Elektrisch bedienbare ramen vóór
— Inklapbare sleutel
— 4 speakers
— Radio met AUX en USB-aansluiting
— Bluetooth® connectiviteit (handsfree
bellen én muziekstreaming)
— DAB+ tuner
Opties
— Toyota Safety Sense
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AYGO X-PLAY EN X-JOY
Met een strak design, elegant interieur en achteruitrijcamera
laten de AYGO x-play en x-joy geen wens onvervuld.
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Belangrijkste kenmerken x-play
— 15" stalen velgen met wieldoppen
— Deurgrepen in kleur carrosserie
— Zwarte B-stijl
— Achterbumperinsert in pianozwart
(zilver bij exterieurkleur zwart 211)
— Bekleding stof-antraciet/wit/zilver
— Centraal instrumentenpaneel en
omlijsting console box grijs
— Dashboardpanelen grijs
— Lederen pookknop
— Lederen stuurwiel met pianozwarte delen
— Achteruitrijcamera
— Toerenteller
— 50/50 neerklapbare achterbank

UITVOERINGEN

— Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd,
in kleur carrosserie
— In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
— Smartphone Integration powered by
Pioneer (ApplebCarPlay™, Android Auto™),
7"bmultimediascherm
— DAB+ tuner
Opties
— Elektrisch bedienbaar cabriodak
— Toyota Safety Sense

Belangrijkste kenmerken x-joy
— 15" lichtmetalen velgen,
zwartgepolijst
— Privacy glass
— Mistlampen vóór
— Airconditioning, automatisch
— Smartphone Integration powered by
Pioneer (Apple CarPlay™, Android
Auto™), 7" multimediascherm
— DAB+ tuner
Opties
— Elektrisch bedienbaar cabriodak
— Toyota Safety Sense
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AYGO x-JBL
Met zijn opvallende kleurstelling en onderscheidende
kenmerken is de AYGO x-JBL dé manier om op te vallen
in de menigte.

Belangrijkste kenmerken x-JBL
— 15" lichtmetalen velgen ‘zwart’
— Metallic lak ‘Charcoal Grey’ (1E0)
— Dak en A-stijl oranje
— A-stijl ornament oranje
— Buitenspiegels, oranje, elektrisch verstelbaar en
verwarmd
— Privacy glass
— Mistlampen vóór
— JBL premium audio met 5 speakers
— Airconditioning, automatisch
— Lichtsensor
— Bekleding, stof antraciet met oranje zijwangen
— Vloermatten met oranje bies
— Lederen pookknop met oranje inleg
— Omlijsting ventilatieroosters oranje
— Smartphone Integration powered by Pioneer (Apple
CarPlay™, Android Auto™), 7" multimediascherm
— DAB+ tuner
Opties
— Toyota Safety Sense
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UITVOERINGEN
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AYGO X-CLUSIV
Met Toyota Safety Sense, een optioneel Smart Entry & Start
System en het gedeeltelijk met leder afgewerkte interieur heeft
de elegante AYGO x-clusiv alles wat je zoekt.

Afgebeeld interieur
toont het optionele
Smart Entry systeem
inclusief startknop.
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Belangrijkste kenmerken x-clusiv
— 15" lichtmetalen velgen, zwart gepolijst
— Buitenspiegels, zwart metallic, elektrisch verstelbaar
en verwarmd, in kleur carrosserie
— Dak en A-stijl zwart metallic
— A-stijl ornament zwart metallic
— Metallic lak
— Mistlampen vóór
— Privacy glass
— Airconditioning, automatisch
— Lichtsensor
— Bekleding, stof antraciet met lederlook zijwangen
— Dashboardpanelen zwart metallic
— Vloermatten met zwarte bies
— Lederen pookknop
— Omlijsting ventilatieroosters kleur carrosserie
— Smartphone Integration powered by
Pioneer (Apple CarPlay™, Android Auto™),
7" multimediascherm
— DAB+ tuner
— Toyota Safety Sense

UITVOERINGEN

Opties
— Smart Entry inclusief startknop
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LAAT ZIEN WIE
JE BENT
Van hippe bestickering tot op
maat gemaakte covers; met de
AYGO laat je zien wie je bent.

OUTglow pakket
Het OUTglow pakket geeft invulling
aan jouw persoonlijke uitstraling. Dit
pakket bestaat uit rode detailstriping
voor de voor- en achterbumper, rode
ornamenten onderaan de deuren en
rode buitenspiegelkappen.
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ACCESSOIRES

Chrome Pack
Stem je AYGO af op
je persoonlijke stijl
met sierlijsten voor de
achterklep en dorpels
en een stoere diﬀuser
achter.

x-nav
Dit uitgebreide
multimedia systeem is
beschikbaar vanaf de
AYGO x-play*. Je krijgt
de beschikking over
een gebruiksvriendelijk
navigatiesysteem
met routegegevens
voor heel Europa,
waarschuwingen voor
snelheidsbeperkingen
en flitscamera’s en
handige functies als
text-to-speech.

* Bij keuze voor x-nav vervalt Apple CarPlay™
& Android Auto™.
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GEMAAKT VOOR
DE STAD
Je AYGO volladen voor een kleine
verhuizing? Het interieur net wat
beter beschermen? De originele
accessoires van Toyota maken je
auto nog praktischer.

Laadvloerbescherming
Bescherm het tapijt in de
bagageruimte met deze
stevige rubberen mat.
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Opvouwbare box
Met deze box bewaar je benodigdheden
voor onderweg netjes op één plek. Heb
je hem even niet nodig? Dan kun je hem
volledig plat opvouwen.

Instaplijsten en
vloermatten
Deze stijlvolle instaplijsten
en vloermatten geven
je interieur extra flair
en bieden ook nog eens
duurzame bescherming.

Protection Pack
Maak je AYGO nóg stijlvoller
met deze stoere 15" zwarte
lichtmetalen velgen. Met
stootlijsten en spatlappen
houd je de lak van je auto zo
goed als nieuw.

ACCESSOIRES

Verticaal bagagenet
Een net van stevig geweven nylon
met twee compartimenten. Je kunt
het stevig bevestigen aan de al
aanwezige haken. Ideaal om kleine
items tijdens je ritten door de stad
veilig op hun plek te houden.
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STIJL DIE
OPVALT
Met een keuze uit meerdere
sprekende kleuren geeft de
AYGO je alle vrijheid om je
eigen smaak te volgen.
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AYGO X-CLUSIV

AYGO X, X-FUN, X-PLAY EN X-JOY

1E0 Charcoal Grey*

LAKKLEUREN

068 Cool White

8Y5 Rich Blue* met zwart dak

1E7 Satin Silver*

211 Midnight Black*§

AYGO x-JBL

3U5 Emotional Red**
met zwart dak

3P0 Fire Red◊

* Metallic lak.

§

Niet beschikbaar voor x en x-fun.

§

Signaal lak.

** Premium metallic lak.

1E0 Charcoal Grey* met oranje dak
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STATEMENT
OP WIELEN
Van naafkappen tot geborsteld of
glanzend lichtmetaal. Met de fraaie
velgen van de AYGO maak je een
statement op de weg.

14" stalen velgen met
wieldoppen (9-spaaks)
Standaard op AYGO x
en x-fun
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15" stalen velgen met
wieldoppen (8-spaaks)
Standaard op AYGO x-play

15" lichtmetalen
velgen, zwart, gepolijst
(8-spaaks)
Standaard op AYGO x-joy

15" lichtmetalen
velgen, zwart, gepolijst
(10-dubbelspaaks)
Standaard op AYGO
x-clusiv

15" lichtmetalen velgen
Standaard op AYGO x-JBL

MIX & MATCH

15" lichtmetalen
velgen (Turbine)
Zwart

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

11.
15" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks)
Zwart, gepolijst

15" lichtmetalen
velgen (Turbine)
Zwart, gepolijst

12.

13.

14.

15" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks)
Zwart

15" lichtmetalen
velgen (Turbine)
Zilver

15.

VELGEN

15" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks)
Matzwart, gepolijst

1.

Grote naafkap
1. Wit met chroom
embleem
2. Hoogglans zwart
met chroom
embleem
3. Matzwart met
chroom embleem
4. Matzwart met
hoogglans
embleem
5. Zilver met chroom
embleem
Grote sierringen
6. Zwart
7. Metallic cyan
8. Metallic donkergrijs
9. Metallic oranje
10. Silver Sparkle
11. Red Pop
12. White Flash
13. Rich Blue
14. Magenta Splash
15. Chroom

Mix & Match optioneel op x-play.
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STOELEN
MET STIJL
Met moderne stoﬀen en chique
lederen bekleding geeft de
AYGO je alle vrijheid om het
interieur naar eigen smaak
af te werken.
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KIES JOUW STOEL

MATERIALEN

FA20 Bekleding, stof antraciet
Standaard op AYGO x en AYGO x-fun

FC20 Bekleding, stof antraciet met
lichtgrijze zijwangen
Standaard op AYGO x-play en x-joy

FD20 Bekleding, stof antraciet
met lederlook zijwangen
Standaard op AYGO x-clusiv

FE21 Bekleding, stof zwart met
oranje zijwangen en stiksels
Standaard op AYGO x-JBL
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Zorgeloos rijden met Toyota

Service van topkwaliteit

Lage onderhoudskosten

Originele onderdelen

Jouw Toyota dealer geeft je advies over
het noodzakelijke onderhoud van jouw
auto. Jouw 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 jouw Toyota is een tussentijdse
kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt
jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.

Onze Toyota’s zijn ontworpen en
gebouwd om onderhoudskosten tot een
minimum te beperken. Er zijn minder
onderdelen die onderhoud nodig hebben,
terwijl er bovendien steeds duurzamere
materialen worden gebruikt. Minstens zo
belangrijk is dat technologische snufjes
in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn
gemaakt om de tijd die aan onderhoud
wordt besteed zo kort mogelijk te maken.
Dit alles in combinatie met een gunstige
prijsstelling maakt dat jouw Toyota
tegen de laagst mogelijke kosten altijd in
optimale conditie blijft.

Om de geruststellende kwaliteit van
Toyota te kunnen garanderen, worden
bij het onderhoud van jouw auto
alleen originele onderdelen gebruikt.
Bij beschadiging helpt het ontwerp
van de betreﬀende onderdelen de
reparatiekosten zo laag mogelijk te
houden. Dure en moeilijk te vervangen
onderdelen zijn daarom zover mogelijk
bij schadegevoelige zones vandaan
gehouden. Dit resulteert in lagere
onderhoudskosten voor onderdelen
en arbeidsloon.

Voor meer informatie over zorgeloos rijden kijk op: www.toyota.nl.
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Originele accessoires

Uitgebreide garantie

Toyota Pechhulp

Extra veiligheid

De accessoires van Toyota worden
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen
en met hetzelfde oog voor detail als jouw
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt
voor jouw Toyota, zodat je alle vrijheid
hebt om jouw Toyota een persoonlijke
touch te geven. De accessoires worden
onder de zwaarste omstandigheden
getest, zodat je er volledig op kunt
vertrouwen. Voor originele accessoires
van Toyota geldt dan ook een
garantietermijn van 3 jaar, wanneer
je deze gelijktijdig met jouw Toyota
hebt gekocht*.

Voor elke Toyota geldt een garantietermijn
van 5 jaar/200.000 km*. De garantie
dekt elk defect dat voortkomt uit een
productiefout. Ook sleepkosten naar
de dichtstbijzijnde Toyota dealer vallen
onder de garantie. Voor oppervlakteroest
en lakschade op carrosseriedelen geldt
3 jaar volledige garantie wanneer de
schade voortkomt uit een productiefout.
De garantietermijn voor roesten van
binnenuit als gevolg van een productieof materiaalfout voor elke Toyota
(bedrijfsauto’s uitgezonderd)
bedraagt 12 jaar.

Na de eerste registratie van jouw 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.
Indien je recht hebt op Toyota Pechhulp,
dan kun je altijd een beroep doen op
de 24-uurs hulpdienst. Daarmee ben
je in 40 Europese landen verzekerd van
doeltreﬀende hulp bij pech onderweg.
Kun je door bijvoorbeeld een technisch
mankement niet verder rijden, dan
biedt het Toyota Pechhulpprogramma
meerdere mogelijkheden om jouw weg
te kunnen vervolgen.

Jouw Toyota is standaard uitgerust met
een veiligheidssysteem, dat de zwaarste
tests van verzekeringsmaatschappijen
weerstaat. De startonderbreker is
goedgekeurd door alle grote Europese
verzekeringsmaatschappijen.

Toyota Service Plan
Wil je precies weten waar je aan toe
bent? Kies dan voor een Toyota Service
Plan en regel in één keer voordelig het
onderhoud en de services van jouw auto
voor de komende jaren.

* 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met jouw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
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Toyota Environmental Challenge 2050
Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd.
Het belangrijkste doel hierachter is om samen met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 1

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Doelstelling 4

Doelstelling 5

Doelstelling 6

Nieuwe Voertuigen –
Nul CO-emissies.

Life Cycle –
Nul CO-emissies.

Fabriek –
Nul CO-emissies.

Het minimaliseren
en optimaliseren van
waterverbruik.

Het ontwikkelen van een
op recycling gebaseerde
samenleving.

Werken aan een toekomst
in harmonie met de
natuur.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact op met jouw Toyota dealer.
40

Toyota’s circulaire benadering van het milieuvraagstuk
Toyota werkt al jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit.
Deze komen voort uit onze visie op de volledige reductie van emissies en afval.

Ontwerp & Productie

Logistiek

Verkoop

Rijden & Onderhoud

Elk designdetail van onze
voertuigen is geanalyseerd
om de milieubelasting over de
gehele levenscyclus* zoveel
mogelijk te beperken.

Toyota zoekt en streeft altijd
naar de meest eﬃciënte en
milieubewuste logistieke
methodes.

Duurzaamheid en het
verbeteren van de milieu
eﬃciency zijn belangrijke pijlers
onder het wereldwijde netwerk
van showrooms van Toyota.

Door eﬃciënter te rijden en
door gebruik te maken van
originele onderdelen kun je
geld besparen en verminder
je de milieubelasting van
jouw mobiliteit.

* Ten opzichte van het voorgaande model (motortype 1KR-FE) toont
de Lifecycle analyse voor de nieuwe AYGO (motortype 1KR-FE) een
reductie in emissies van de volgende schadelijke stoﬀen: 10% CO
(Kooldioxide), 3% NOx (Stikstofoxide), 2% in PM (deeltjes) en 8% in
NMHC (Niet-methaangebonden koolwaterstoﬀen).

De LCA-methodiek van Toyota, van toepassing op al
onze personenauto’s, is beoordeeld en goedgekeurd
door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens de
ISO14040/14044 normen.

Reduceren, Hergebruik
& Recycling
De AYGO is voor 95%
recyclebaar. Als onderdeel van
ons milieubeleid bieden
we bovendien nieuwe en
innovatieve manieren om
jouw auto aan het eind van zijn
levensduur te retourneren.

De Toyota AYGO wordt volgens
de hoogste kwaliteitsnormen
gebouwd in onze fabriek
in Tsjechië.
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WAT IS JOUW
BESTEMMING?

Afgebeeld: AYGO x-clusiv en x-joy.
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AYGO
JUST
GO

MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE
VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-02000, mei 2020.
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.
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