


Εμπνευσμένο από τη σύγχρονη αστική ζωή, 
το νέο Aygo X ξαναγραφεί τους κανόνες 
της κατηγορίας του αυτοκινήτου πόλης, 
προσφέροντας την αυτοπεποίθηση ενός 
crossover υψηλής οδήγησης, αλλά με τα 
αποκλειστικά χαρακτηριστικά και την ευελιξία 
ενός συμπαγούς αυτοκινήτου. 

Το Aygo X είναι το νέο compact crossover 
μοντέλο στην προϊοντική οικογένεια της 
Toyota, που βασίζεται στην επιτυχημένη 
πλατφόρμα GA-B της αρχιτεκτονικής 
Toyota Global New Architecture (TNGA), 
προσδίδοντας χαρακτηριστικά και οφέλη 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Είτε κινείται στην πόλη, είτε στον 
ανοιχτό δρόμο μεταδίδει μία αίσθηση 
αυτοπεποίθησης. Διαθέτει ένα εκπληκτικά 
άκαμπτο πλαίσιο και χαμηλότερο κέντρο 
βάρους, για πιο αιχμηρή και σπορ οδήγηση.  
Σχεδιασμένο για τους πιο στενούς δρόμους 
της πόλης, το Aygo X έχει εξαιρετικά μικρό 
κύκλο στροφής με ακτίνα μόλις 4,7m, 
προσφέροντας παράλληλα μια πιο άνετη 
και ευρύχωρη καμπίνα.  Επιπλέον, το νέο, 
μοναδικό στην κατηγορία, αυτόματο κιβώτιο 
S-CVT προσφέρει κορυφαία απόκριση και 
γραμμικότητα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ CROSSOVER 

KAINOTOMIA 
         CROSSOVER 2 3



Το νέο Aygo X ξεχωρίζει με τον μοντέρνο 
crossover σχεδιασμό του και τις μεγάλες 
ζάντες αλουμίνιου ενώ η νέα τολμηρή bi-tone 
σχεδίαση αγκαλιάζει το αυτοκίνητο από 
την οροφή έως τους τροχούς και συνθέτει 
ένα μοναδικό προφίλ που εντυπωσιάζει 
και μαγνητίζει τα βλέμματα.

Οι εντυπωσιακοί εμπρός προβολείς LED, 
αγκαλιάζουν το πάνω τμήμα του καπό 
δημιουργώντας ένα σήμα φτερού, ενισχύοντας 
την δυναμική του εικόνα, και αποπνέοντας 
πρωτοτυπία και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. 
Ο σχεδιασμός των πίσω φώτων διατηρεί το 
εμβληματικό σχήμα της υπογραφής Aygo 
που το κάνει αμέσως αντιληπτό στους 
δρόμους της πόλης.

Συνδυάστε το απόλυτο crossover στιλ με την 
απόλυτη ηρεμία και νιώστε ένα μοναδικό 
αίσθημα ελευθερίας με την προαιρετική 
αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, 
η οποία σχεδιάστηκε με ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις ανοίγματος και γωνίας.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
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To εσωτερικό του Aygo X προσφέρει ένα 
μοντέρνο, άνετο σαλόνι, γεμάτο τεχνολογία 
και κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής 
υλικά.

Το συνολικό πλάτος του αμαξώματος έχει 
αυξηθεί, φτάνοντας στα 1.740mm και το μήκος 
στα 3.700mm με αποτέλεσμα, τα εμπρός 
καθίσματα να απέχουν περισσότερο μεταξύ 
τους προσφέροντας βελτιωμένη ευρυχωρία 
και προτρέποντας την εύκολη αλληλεπίδραση 
μεταξύ οδηγού και επιβατών.

Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης έχουν 
προστεθεί ενώ ο χώρος αποσκευών έχει 
αυξηθεί κατά 63 λίτρα, φτάνοντας συνολικά 
τα 231 λίτρα.

Με το νέο Aygo X, η άνεση σας είτε σε 
διαδρομές μέσα στην πόλη, είτε σε ταξίδια 
στον αυτοκινητόδρομο είναι δεδομένη.

ΑΝΕΣΗ
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Το Aygo X είναι κάτι περισσότερο από ένα 
αυτοκίνητο πόλης, είναι μια προέκταση του 
τρόπου ζωής σας. Εξοπλισμένο με το νέο, 
διαισθητικό σύστημα πολυμέσων Toyota Smart 
Connect, προσφέρει απρόσκοπτη, ασύρματη 
σύνδεση με το smartphone σας μέσω Android 
Auto και Apple CarPlay, ενώ η η οθόνη 9.0’’ 
υψηλής ανάλυσης και το κορυφαίας ποιότητας 
ηχοσύστημα JBL κάνει τις διαδρομές σας 
απολαυστικές. 

Το Toyota Smart Connect ενσωματώνει μια 
σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών όπως το 
Cloud σύστημα πλοήγησης, που παρέχει 
πληροφορίες διαδρομής σε πραγματικό 
χρόνο μέσω των διαρκώς συνδεδεμένων 
υπηρεσιών και συνεχείς, Over The Air,  
ανανεώσεις λογισμικού. Αποφύγετε, λοιπόν, 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση, κρατήστε τα 
μάτια σας στο δρόμο και παραμείνετε στην 
καρδιά της τεχνολογίας με τις νέες λειτουργίες 
πολυμέσων. Συνδεθείτε στο ΜyT και ρυθμίστε 
απομακρυσμένα τη θερμοκρασία της 
καμπίνας, το κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
των θυρών και μια σειρά πληροφοριών 
μέσα από το smartphone σας. Απολαύστε 
την νέα εποχή συνδεσιμότητας που 
ξεδιπλώνεται μπροστά σας.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
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Το Aygo X έρχεται εξοπλισμένο με την πιο 
ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων ενεργητικής 
ασφάλειας Toyota Safety Sense και Advanced 
Driver Assistance. Συστήματα ενεργητικής 
ασφάλειας όπως το προηγμένο σύστημα 
Αποφυγής Πρόσκρουσης με ανίχνευση 
πεζών ανεξαρτήτως συνθηκών φωτισμού 
και ανίχνευση ποδηλάτων κατά την ημέρα, 
σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας, 
σύστημα Αυτόματης Λειτουργίας Προβολέων, 
Intelligent Adaptive Cruise Control, σύστημα 
Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας και 
σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ελιγμό 
σε χαμηλές ταχύτητες. Το Τ-Mate παρέχεται 
standard σε όλες τις εκδόσεις προστατεύοντας 
πάντα εσάς και τους γύρω σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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To Aygo X διαθέτει τον πολυβραβευμένο 
3-κύλινδρο κινητήρα 1.0P 72hp, με την 
επιλογή του νέου μοναδικού στην κατηγορία 
αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων, τεχνολογίας 
CVT, προσφέροντας υψηλά επίπεδα 
αξιοπιστίας και επιδόσεων. 

ΚΙΒΩΤΙΟ
ΤΥΠΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑXΥΤΗΤΑ (χλμ./ώρα)

ΕΠΙΤΑXΥΝΣΗ 0-100  χλμ./ώρα (δευτ.) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(λίτρα/100 χλμ.)
WLTP - ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΕΜΠΟΜΠΕΣ CO2 (γρ./χλμ.) - WLTP ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (λίτρα)

EURO CLASS

CVT
S-CVT (773K)

CVT
151

15.5

CVT
4.9

110

35

EURO6D

MT
MT (C554)

MT
158

15.6

MT

EURO6D

4.7

107

35

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ 1KR-FE, 1 ΛΙΤΡΟΥ, 3-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΣΕΙΡΑ

ΜΗXΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 12-VALVE DOHC, ΚΑΔΕΝΑ ΜΕ VVT-I

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (CM3) 998

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X ΔΙΑΔΡΟΜΗ (MM) 71 X 84

ΣXΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (:1) 11.8

ΙΣXΥΣ (DIN HP / KW @ RPM) 72 / 53 @ 6,000RPM

ΡΟΠΗ (NM @ RPM) 93NM / 4,400RPM

*Oι προδιαγραφές υπόκεινται στην έγκριση τύπου και θα επιβεβαιωθούν με το λανσάρισμα του νέου AYGO X.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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Sticky Note
Οι επιδόσεις που αναφέρονται εδώ είναι πριν την έγκριση τύπου. Στο αρχείο Aygo X TECH_GR μπορείτε να δείτε την τελική πληροφόρηση



X-PLAY
(επιπλέον της X)

- Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξωματος
- Piano Black εξωτερικοί καθρέφτες
- 4 ηχεία
- Κάμερα Οπισθοπορίας
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
- Αναλογικό στροφόμετρο
- Καθρέφτης στο σκιάδιο του οδηγού
- Ρύθμιση καθ’ύψος στο κάθισμα οδηγού

X-TREND
(επιπλέον της X-Pulse)

- Σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect
- Οθόνη αφής 9’’
- Cloud σύστημα πλοήγησης
- Ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay & Android Auto
- Ασύρματη φόρτιση κινητού
- Σύστημα έξυπνων φωνητικών εντολών
- Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
- Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
- Αισθητήρες βροχής

X-ENVY
(επιπλέον της X-Trend)

- Zάντες αλουμινίου machine faced 18’’
- Εμπρός γρίλια με ένθετα χρωμίου
- Εμπρός φώτα Parabola LED
- Φώτα ημέρας με οδηγούς LED (light signature)
- Καθίσματα από συνδυασμό δέρμα/ύφασμα

X-LIMITED
(επιπλέον της X-Envy)

- Zάντες αλουμινίου 18’’ μαύρο ματ με πορτοκαλί 
- Premium ηχοσύστημα 9 ηχείων JBL
- Σύστημα Έξυπνης Εισόδου (Smart Entry)
- Σύστημα Έξυπνης Εκκίνησης (Smart Start)
- Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
- Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
- Καθίσματα από συνδυασμό δέρμα/ύφασμα με πορτοκαλί ραφές
- Εξωτερική διακόσμηση σε απόχρωση ματ πορτοκαλί 
- Εσωτερική διακόσμηση σε απόχρωση κάρδαμο με πορτοκαλί  
  ένθετα χρωμίου

X-PULSE
(επιπλέον της X-Style)

- Bi-tone οροφή
- Πίσω φιμέ τζάμια
- Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

X-STYLE
(επιπλέον της X-Play)

- Ζάντες Αλουμινίου 17’’
- Προβολείς ομίχλης
- Οθόνης αφής 8’’
- Δερμάτινο τιμόνι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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- Ατσάλινες ζάντες 17’’
- Φώτα ημέρας LED
- Πίσω φωτιστικά σώματα LED
- Οθόνη αφής 7’’ με Android Auto & Apple CarPlay
- Οθόνη TFT πολλαπλών πληροφοριών, 4,2’’
- 2 ηχεία
- Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
- Air-condition
- Σύστημα Stop & Start
- Σύστημα ασφαλείας Toyota T-Mate
- Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών
- Διακοσμητικά μαρσπιέ με λογότυπο AYGO X
- Κιτ πρώτων βοηθειών
- Φορητή λυχνία έκτακτης ανάγκης



NEO AYGO X
www.toyota.gr

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους 
Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο 
ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών 
χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. @ 2022 by Toyota Motor Europe (*NV/SA). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος 
φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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