Zapamiętane samochody
TQQpUG7hh

x-play

Model

x-play

Kolory zewnętrzne

068 White Flash

Tapicerki

Tapicerka materiałowa

48 200 zł
51 200 zł

Cena ostateczna

48 200 zł

51 200 zł


Potwierdź cenę u sprzedawcy.

* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy
pakietów akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 202106-29:
Promocje

Aygo - Promocja
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Dane techniczne
Zużycie paliwa**

Poziom hałasu na postoju (dB(A))

76

Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))

71

Średnio (l/100 km, wartość minimalna)

5.2

Średnio (l/100 km, wartość maksymalna)

5.5

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna)

118

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość maksymalna)

124

**
Silnik

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk paliwa

Pojemność skokowa (cm³)

998

Moc maksymalna (KM)

72

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
Osiągi

Zawieszenie

Hamulce

93/-4400

Prędkość maksymalna (km/h)

160

0-100 km/h (sek)

15.2

Zawieszenie przód

kolumny MacPhersona

Zawieszenie tył

Belka skrętna

Hamulce przód

Tarczowe wentylowane

Hamulce tył
Koła i opony

Rozmiar opon

Masa i holowanie

Masa własna pojazdu (kg)

bębnowe
165/60 R15
860-910

Wymiary zewnętrzne
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Długość całkowita

3465

Szerokość całkowita (mm)

1615

Wysokość całkowita (mm)

1460

Rozstaw osi (mm)

2340

Wymiary wewnętrzne Liczba miejsc
Ładowność
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Pojemność bagażnika (litry)

168

Wygląd zewnętrzny
Styl

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Przedni zderzak w kolorze nadwozia
Tylny zderzak w kolorze nadwozia
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Środkowy słupek w kolorze czarnym
Listwy okienne drzwi w kolorze czarnym

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon
15" felgi stalowe z kołpakami (8 podwójnych szprych)

Komfort

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
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Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła główne w technologii projektorowej
Tylne lampy w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Immobilizer

Wygląd wewnętrzny
Multimedia

Port AUX-IN
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
4 głośniki
Port USB
System audio z wyświetlaczem
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

Ochrona

Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń

Styl

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Trójramienna kierownica obszyta skórą
Chromowane wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów
Wykończenie kierownicy w kolorze fortepianowej czerni

Komfort

Klimatyzacja manualna
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Analogowy prędkościomierz
Centralny zamek
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Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Manetki zmiany biegów
Manualna regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra - dół
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Analogowy obrotomierz
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50
Bezpieczeństwo

6 poduszek powietrznych w systemie SRS
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach
(ISOFIX)
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aplikacja Konﬁgurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby informacje zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione
błędów. Jednakowoż, specyﬁkacje modeli i ceny mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej gwarancji na aktualność i dostępność
specyﬁkacji oraz cen w Konﬁguratorze, a także na dostępność konkretnych modeli aut w
krajach, w których Konﬁgurator jest dostępny. Dodatkowo, zdjęcia i ilustracje produktów mogą
zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, które nie jest dostępne w standardowej wersji
auta. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i specyﬁkacji należy
skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie zamówienia modeli u Sprzedawców są
regulowane przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.
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