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Ruszyła przedsprzedaż nowej Toyoty AYGO
Toyota AYGO po faceliftingu zadebiutuje w Polsce w czerwcu tego roku. Auto
można już dziś zamówić w przedsprzedaży, zarówno w salonach, jak i przez
internet. Jest to okazja do nabycia najpopularniejszego samochodu segmentu A
w atrakcyjnej formie finansowania, m.in. w limitowanej edycji Prime dostępnej
wyłącznie w przedsprzedaży.
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•
•
•
•
•

Ruszyła przedsprzedaż Toyoty AYGO po faceliftingu;
Możliwość zamówienia przez internet;
W przedsprzedaży cena od 37 900 zł za wersję x z nadwoziem 5drzwiowym;
Edycja specjalna Prime dostępna wyłącznie w czasie przedsprzedaży;
AYGO Prime o unikalnym designie i topowym wyposażeniu za 399 zł
netto w Leasingu SmartPlan;
Nowa Toyota AYGO zadebiutuje w polskich salonach w czerwcu.

Światowa premiera odświeżonej Toyoty AYGO odbyła się na Targach
Motoryzacyjnych w Genewie w marcu tego roku. Samochód otrzymał nowy
design z trójwymiarowym znakiem X na przodzie, mocniejszy silnik o lepszych
parametrach i nowe elementy wyposażenia, w tym tylne światła LED w
standardzie, które wyróżniają AYGO na tle segmentu A. Oferowane bez dopłaty
we wszystkich wersjach wyposażenia światła do jazdy dziennej LED zostały
zintegrowane z przednimi reflektorami.
Najtańsza odmiana nowego AYGO dostępna w przedsprzedaży to wersja x z
nadwoziem 5-drzwiowym, dostępna od 37 900 zł. Obok świateł tylnych i do jazdy
dziennej LED, jest ona wyposażona w projektorowe reflektory główne, tylny
spojler, 14-calowe stalowe felgi z kołpakami i oponami 165/65 R14,
monochromatyczny wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, 6 poduszek powietrznych
oraz system wspomagający pokonywanie podjazdów.
Nowy pakiet Style dla wersji x-play obejmuje teraz nowy wzór aluminiowych
obręczy kół, system multimedialny x-touch z 7-calowym kolorowym
wyświetlaczem i kamerą cofania, przyciemniane tylne szyby i lampy
przeciwmgielne.
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Dostępna wyłącznie w przedsprzedaży limitowana edycja Prime z
pięciodrzwiowym nadwoziem i bardzo bogatym wyposażeniem jest oferowana w
programie Leasing SmartPlan za 399 zł netto miesięcznie. AYGO Prime występuje
w dwóch odmianach kolorystycznych – Prime x-cite z metalizowanym lakierem
Magenta i czarnym dachem oraz czarnej Prime x-treme ze sportowymi
zdobieniami w kolorze Cyan.
Odmiana Prime to najwyższa wersja wyposażenia, która zawiera m.in. system
multimedialny Toyota x-touch z 7-calowym, kolorowym ekranem dotykowym,
kamerą cofania oraz interfejsem Android Auto i Apple CarPlay oraz światła
przeciwmgielne, klimatyzację manualną, skórzaną kierownicę czy elektrycznie
regulowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne. Wersja Prime x-treme jest
dodatkowo wyposażona w tapicerkę z elementami skóry. W obu odmianach
edycji Prime cena obejmuje dwukolorowe nadwozie z lakierem metalik.
Nowa Toyota AYGO to drugi po Toyocie C-HR model marki, który można zamówić
przez internet. Tą formą objęta jest limitowana edycja Prime. Formularz
zamówienia jest dostępny na stronie toyota.pl.
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