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Chromovaná lišta zadních výklopných dveří
Zdůrazňuje svěží, čisté linie prosklených 
zadních dveří vašeho hatchbacku.

1002

Chromované lišty předního nárazníku „X“
Výrazný prvek, který zdůrazní 
charakteristický „X“ tvar čelní masky.

Chromované rámečky předních 
mlhových světel
Výrazný prvek zdůrazňující neotřelý 
design přední části vozu.

Ať už si vyberete svoje Aygo v jakékoli barvě, 
stanou se pečlivě tvarované doplňky z paketu 
Chrom skvělým pomocníkem pro zvýraznění 
půvabu vozu a zdůraznění jeho městské elegance.

PAKET CHROM
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PAKET PROTECTION
Jízda s Aygem zvyšuje radost z moderního života. Paket Protection rozšiřuje 
možnosti praktického využití vozu tím, že mu poskytuje další ochranu proti 
drobnému poškození a pomůže tak udržet vzhled vozu na vysoké úrovni po 
dlouhou dobu. 

1. a 2. Boční lišty
Stylová ochrana proti 
drobnému poškození bočních 
dveří. K dispozici v černé barvě 
s možností lakování do barvy 
karoserie.

Příslušenství z paketu je k dispozici i jednotlivě. Více informací 
obdržíte u autorizovaných prodejců Toyota. 

3. a 4. Ochranné lišty 
nárazníků
Umístěné ideálně na rozích 
předních a zadních nárazníků 
zajišťují ochranu jejich 
povrchu před drobným 
poškozením. K dispozici 
v černé barvě s možností 
lakování do barvy karoserie.

5. Plastová rohož 
zavazadlového prostoru
Pružný plast s protiskluzovým 
povrchem a zvednutými okraji 
spolehlivě ochrání 
zavazadlový prostor před 
špínou, pískem a tekutinami.

Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Pevná tkaná černá nylonová síť s kapsami pro bezpečné uložení 
menších předmětů v zavazadlovém prostoru.

Hliníkové prahové lišty
Hliníkové lišty jsou elegantním detailem interiéru vozu 
a současně ochranou laku prahů dveří před poškrábáním.
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PAKET INTERIÉR
Praktické i elegantní, takové jsou doplňky paketu Interiér, který vám ještě víc 
zpříjemní cestování vaším Aygem.



Vymezovací kroužky 
pro velké středové krytky 
Typické barevné kroužky kolem středových 
krytek 15˝ litých kol Aygo s 5 paprsky:
 9. Červená Pop
10. Šedá Electro
11. Stříbrná Sparkle
12. Černá Bold
13. Bílá Flash
14. Tmavě modrá Twinkle
15. Azurová Splash
16. Oranžová Twist
17. Chrom

Velké středové krytky 
Nabízejí se ve výběru několika barev pro 15˝ litá 
kola Aygo s 5 paprsky:
18. Lesklá černá s chromovaným emblémem
19. Matná černá s chromovaným emblémem
20. Matná černá s lesklým černým emblémem
21. Stříbrná s chromovaným emblémem
22. Bílá s chromovaným emblémem
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Malé středové krytky 
Různě barevné středové 
krytky vytvořené speciálně 
pro Aygo, pro 15˝ litá kola 
s 10 paprsky a 15˝ litá kola 
s 5 dvojitými paprsky:
1. Červená Pop
2. Šedá Electro
3. Stříbrná Sparkle
4. Černá Bold
5. Bílá Flash
6. Tmavě modrá Twinkle
7. Azurová Splash
8. Oranžová Twist
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Zámky litých kol 
Pojistné šrouby jsou vyrobeny 
z tvrzené oceli a jsou 
tvarované tak, aby doplňovaly 
ostatní šrouby kol. Jejich 
zaoblený profil a kódovaný klíč 
na maximum zvyšují ochranu 
vašich litých kol před krádeží.

1
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EXTERIÉR
Výběr některého typu litých kol je skvělou cestou jak dát najevo svůj vkus 
a osobitost. Příslušenství pro Aygo jde ještě o krok dál tím, že nabízí i barevné 
středové krytky kol nebo barevné vymezovací kroužky.
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Dekorační sada, střecha, kapota, blatník a boky – Černé pruhy 
Dekorační sada, střecha, kapota, blatník a boky – Bílé pruhy 

Dekorační sada, střecha, kapota a boky – Grafit 
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Dekorační sada, střecha a blatník – Hexagon 
Dekorační sada, střecha a blatník – Štít 

Dekorační sada, střecha – Karbon 
Dekorační sada, střecha a boky – Květy 
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1 – 5. Boční ozdobné lišty
Pečlivě tvarované lišty 
integrálně splývají s bočními 
liniemi vozu. Jsou k dispozici 
v provedení:  
1. Chrom 
2. Černá Piano 
3. Stříbrná Shiny 
4. Bílá Flash 
5. Červená Pop 

6. Chromované lišty 
předního nárazníku „X“ 
Tvarované na míru tak, aby 
zdůrazňovaly typický „X“ 
design nového Ayga.

7. Lišta zadních výklopných 
dveří
Chromovaný prvek 
zvýrazňující svěží, čisté linie 
prosklených zadních dveří 
vašeho hatchbacku.

8. Chromované rámečky 
předních mlhových světel 
Chromované rámečky jsou 
výrazným designovým prvkem 
mlhových světel vašeho Ayga.

10
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Aygo x-nav 
Systém Aygo x-nav je ideální upgrade, pokud je váš vůz vybaven Toyota audiosystémem s obrazovkou 
a vy si k němu chcete přidat navigaci. Systém Aygo x-nav je chytrý v tom, že byl od samého začátku 
vyvíjen s ohledem na potřeby uživatele. Každé zobrazení je vytvořeno tak, aby se snadno ovládalo. 
Každá funkce naplňuje nějakou potřebu. 

Ať už se na svých cestách dostanete kamkoli, systém Aygo x-nav vás po nich provede bez problémů 
a poskytne vám navíc i velké množství informací týkajících se okolí cesty.

Plné mapové pokrytí 
Přívětivá navigace s plným mapovým pokrytím a displejem pro znázornění rozcestníků, křižovatek 
a jízdních pruhů.

Přehledná navigace 
Hlasová navigace před každým odbočením s hlasovým převodníkem textu využívajícím stávající 
audiosystém.

Celoevropská 
Navigace pokrývá 33 evropských zemí. Umožňuje podávat informace ve 20 evropských jazycích.

Aktuální mapy 
Mapová grafika obsahuje i 3D efekt. Při jízdě v noci se změní barvy obrazovky tak, aby byl obraz 
přehlednější a sledování obrazovky pohodlnější.

Popis trasy 
Namísto zobrazení mapy si na displeji můžete nechat zobrazit seznam všech odbočení a přímých úseků 
na celé trase. Navigace ve městě se tak výrazně usnadní.

Plánování trasy 
Svoji trasu můžete naplánovat zadáním adresy, směrovacího čísla, názvem města či přímo 
zeměpisných souřadnic.

Navigace domů 
Z kteréhokoli místa své cesty si můžete naplánovat nejrychlejší trasu domů pouhým dotekem na ikonu 
„home“.

Oblíbená místa 
Oblíbená místa a pravidelné cíle cesty můžete uložit do paměti a rychleji je pak použít při plánování 
trasy.

Zajímavá místa 
Systém je schopen nalézt a upozornit vás na zajímavá místa, která se nacházejí podél vaší cesty.

Omezení rychlosti a varování před radary 
Bezpečné jízdě napomáhá zobrazení omezení rychlosti a výstraha jejího překročení. Varovný signál vás 
rovněž upozorní na přítomnost radaru (v zemích, kde je to povoleno).

Ovládání pomocí dotekové obrazovky 
Pro snadné ovládání systému se používá doteková obrazovka s funkcí zoomování a tažení.
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Toyota Hotspot
Toyota Hotspot účinně změní váš vůz na mobilní hotspot (WiFi vysílač). Využívá SIM karty dle vašeho 
výběru a pokud se budete nacházet v oblasti s 2G/3G pokrytím, může k němu být připojeno pomocí 
WiFi sítě až pět mobilních zařízení včetně mobilních telefonů, tabletů či laptopů, přičemž systém 
umožňuje jejich vzájemnou interakci. Důležité je, že systém Toyota Hotspot je propojen s elektrickým 
systémem vozu, který zajišťuje jeho stálé napájení.

- Zkonstruován speciálně pro použití v automobilu a s ohledem na požadavky na odolnost vůči 
vibracím a změnám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenční duální anténa zlepšující mobilní příjem a minimalizující Dopplerův 
jev.

- Spolupracuje s jakýmkoli GSM operátorem, což umožňuje použít jakoukoli SIM kartu. Systém bude 
akceptovat tu kartu, která se pro přenos dat vyžaduje, a když budete cestovat v zahraničí, můžete 
použít místní kartu, abyste se vyhnuli poplatkům za roaming, nebo použít roaming pomocí své karty.

- Aktualizace softwaru přes satelit (OTA) probíhá téměř úplně automaticky.

- Uživatelsky přívětivý ovládací web umožňuje individuální nastavení funkcí systému Toyota Hotspot, 
jakými jsou například parametry pro připojení.

- Snadné použití s jednoduchým vypínačem zapnuto/vypnuto a barevnými diodami, které informují 
o stavu zařízení a jeho činnosti.

- Bezpečně umístěný jako součást vozu bez volně visících kabelů.

- Bez technických problémů spojených s použitím chytrého telefonu pracujícího jako hotspot nebo 
s omezeními způsobenými poskytovatelem internetu. Systém Toyota Hotspot vás například 
neomezuje v tom, že surfovat na netu by mohl jen jeden uživatel.

- Toyota poskytuje na systém svoji záruku. 

MULTIMÉDIA
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PRO POHODLNÉ CESTOVÁNÍ
Příslušenství zvyšuje celkovou flexibilitu a pohodlí při užívání vašeho Ayga. 
Zadní nosič jízdních kol se například používá tak snadno, že budete v pokušení 
brát si svoje jízdní kolo stále s sebou. Nebo si vyberte takové detaily, které 
mohou způsobit velké rozdíly v pocitu radosti, jaký budete při jízdě prožívat.

Hliníkové prahové lišty – Elegant
Kombinace stylovosti a praktičnosti. Elegantní hliníkové lišty 
jsou designovým detailem interiéru vozu a současně ochranou 
laku prahů dveří před poškrábáním a poškozením.

Hliníkové prahové lišty – Premium
Skvělý vzhled hliníkových prahových lišt Premium zvyšuje 
eleganci interiéru vašeho Ayga a zároveň chrání prahy dveří 
před poškrábáním a poškozením.

1

3

2

4

1. Zadní nosič jízdních kol
Bezpečný způsob jak převážet 
1 nebo 2 kola. Jediným klíčem 
můžete zamknout svoje kola 
k nosiči a nosič k vozu. 
Součástí nosiče jsou i zadní 
světla a držák registrační 
značky.

2. Popelník / úložná nádobka
Zapadá přesně do prostoru 
držáku nápojů ve středové 
konzole. Můžete jej používat 
jako popelník nebo další 
úložný prostor. Zavírací víčko 
s pružinou je ideální pro oba 
účely.

3. Vertikální síť do 
zavazadlového prostoru
Pevná tkaná černá nylonová 
síť s kapsami pro bezpečné 
uložení menších předmětů 
v zavazadlovém prostoru.

4. Lapače nečistot
Účelný tvar zástěrek brání 
odlétávání vody, bláta 
a kamínků přímo na karoserii. 
K dispozici pro přední i zadní 
kola.
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2. a 3. Opravný lak
Na opravu drobných 
poškození laku, 
k dispozici v provedení 
tužka nebo ve spreji.

4. - 6. Toyota ProTect*
Profesionálně aplikovaná ochrana laku Toyota ProTect působí na molekulární úrovni tak, že vytvoří 
ochranný film, který pomůže udržet lak karoserie v té kvalitě, jakou měl při koupi vozu, po dobu alespoň 
5 let. Balíček Toyota ProTect obsahuje prostředky také pro ochranu povrchu litých kol a vnitřního čalounění.

*Máte-li zájem o více informací, obraťte se na vašeho autorizovaného prodejce Toyota.

4 5 6

1. Prostředky pro péči o vůz
Kompletní sada čisticích a lešticích prostředků, olejů 
a provozních kapalin je k dostání u vašeho místního prodejce 
vozů Toyota.

1 2 3
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9. Gumové podlahové rohože
Mimořádně pevné rohože 
schopné ochránit interiér před 
znečištěním blátem, špínou či 
pískem. Rohož pro místo řidiče 
je vybavena fixací, která ji 
udrží ve správné poloze.

Textilní podlahové koberce
Textilní koberce v antracitové 
barvě s volitelnou barvou 
obšití. Koberec pro místo 
řidiče je vybaven fixací, která 
ho udrží ve správné poloze.

1. Antracitová
2. Bílá
3. Tmavě modrá
4. Tmavě šedá
5. Oranžová
6. Červená
7. Stříbrná
8. Azurová

1 2 3 4
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10. Standardní textilní 
podlahové koberce
Odolné textilní koberce 
v elegantní antracitové barvě. 
Koberec pro místo řidiče je 
vybaven fixací, která ho udrží 
ve správné poloze.
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Autosedačka BabySafe Plus
Pro děti od narození do věku 
přibližně 9 měsíců (váha 
do 13 kg). Je vybavena 
plátěnou stříškou jako 
ochranou před sluncem 
a větrem.

Autosedačka Duo Plus ISOfix
Určená pro děti ve věku od 
9 měsíců do 4 let (váha 
přibližně od 9 do 18 kg). 
Upevnění ISOfix a horní úvaz 
zaručují stabilní polohu, 
zatímco boční čalouněné 
opěrky zvyšují ochranu před  
nárazy zboku.

Autosedačka Kid
Pro děti ve věku od 4 do 12 let 
(váha přibližně od 15 do 
36 kg). Sedák a nastavitelná 
opěrka hlavy umožňuje 
starším dětem větší volnost 
pohybu. K dispozici jak pro 
uchycení bezpečnostním 
pásem tak systémem ISOfix.

Lékárnička a výstražný 
trojúhelník
Povinná výbava pro 
nepředvídatelné situace, které 
vás mohou potkat za příští 
zatáčkou ( jednotlivé prvky se 
prodávají zvlášť).

Reflexní vesta
Vidět a být viděn – základní pravidlo osobní bezpečnosti.

Ocelová kola
Speciálně pro použití se zimními 
pneumatikami. Při změně počasí 
můžete jednoduše vyměnit 
zimní ocelová kola za letní litá 
a vyhnout se zbytečně drahému 
přezouvání pneumatik.
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BEZPEČNOST
Každý z nás má rád pocit bezpečí. Příslušenství Toyota pro vůz Aygo reaguje 
na tuto potřebu a nabízí takové prvky, které vám ulehčí život a zvýší vaši 
bezpečnost a pohodlí.

Mlhová světla
Umístěním mlhových světel Toyota do svého Ayga zlepšíte 
osvětlení silnice před vozem, což oceníte zejména při jízdě za 
špatného počasí a snížené viditelnosti.

Pomocný parkovací systém
Dokonce i u takového vozu jakým je Aygo, se kterým se parkuje 
snadno i v úzkém prostoru, člověk ocení pohodlí a ochranu vozu 
před poškozením, které mu přináší parkovací systém Toyota. Je 
vybaven ultrazvukovými senzory umístěnými v zadním nárazníku 
a vnitřní zvukovou signalizací, jejíž tón zvyšuje hlasitost, pokud se 
vůz přibližuje k pevné překážce. V případě potřeby je možné 
zvukový signál vypnout.

Zabezpečení vozidla
Zabezpečovací systém vozidla Toyota poskytuje mimořádnou 
úroveň ochrany zaparkovaného vozu. Obsahuje výkonný alarm, 
který doplňuje standardně dodávaný imobilizér. Volitelně je 
k dispozici i senzor náklonu jako ochrana před pokusem o krádež 
kol nebo odtažení vozidla.



Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100 000 km dle toho, co nastane dříve, není-li v samostatném záručním listě záruka delší. Uvedené platí 

u instalace na nové vozidlo při jeho zakoupení. Toyota Motor Czech si vyhrazuje právo změnit jakýkoliv detail ve specifikacích příslušenství bez předchozího oznámení. Žádná část této 

publikace nesmí být reprodukována v žádné formě ani žádným prostředkem bez předchozího písemného svolení společnosti Toyota. 

Upozornění: Vyobrazená vozidla a detailní specifikace se mohou lišit od nabízených specifikací vozidel a příslušenství v ČR. Více informací naleznete na www.toyota.cz nebo navštivte 

nejbližšího autorizovaného prodejce Toyota.


