
Toyota Aygo X Cirkaprislista

#

1,0 Bensin
72 hk

5-dörrar

Play, 5-växlad manuell 179 900 kr

Play, s-CVT automatlåda 194 900 kr

Pulse, s-CVT automatlåda 224 900 kr

Pulse Air (med Canvastak), s-CVT automatlåda * 239 900 kr

CO2-utsläpp, blandad körning ** 108-114 g/km
Bränsleförbrukning, blandad körning * 4,8-5,0 l/100 km
Fordonsskatt år 1-3 (per år) ***  3 891-4 533 kr
Fordonsskatt år 4- (per år) *** 360-426 kr

Tillval för Play
Metalliclack 6 900 kr

Tillval för Pulse
Premium-lack (Chilli Red bi-tone) 3 000 kr

Tillvalspaket för Play
Comfort & Style pack 15 000 kr
- parkeringssensorer fram och bak
- automatisk klimatanläggning
- LED-strålkastare (halv- och helljus) och dimljus (halogen)
- 8" multimediaskärm
- regnsensor för vindrutetorkare
- varvräknare
- lättmetallfälgar (17")
- mörktonade bakrutor

Tillvalspaket för Pulse (obligatoriskt tillval för Pulse Air)
Custom packs 15 000 kr
- JBL premium ljudsystem inkl subwoofer
- 18" lättmetallfälgar, mattsvarta med inlägg i dekorfärg
- Uppgraderad klädsel med sidostycken i läder och kontrastsöm i dekorfärg
- Exteriörpaket med inlägg i dekorfärg i nedre stötfångare (fram/bak) och i dörrarnas nederkant
- Interiörpaket med inlägg i dekorfärg i golvmattor och i växelväljarknopp
- Pianosvart sarg runt luftintag, multimediaenhet och växelväljare
Custom packs erbjuds med dekorfärgerna Chili (till exteriörfärgerna Chili Red och Juniper Blue) 

och i  Ginger Beige (till exteriörfärgerna Ginger Beige och Cardamom Green)

*) Pulse Air erbjuds endast med tillvalspaketet Custom packs

**) Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) 

kan bli högre eller lägre beroende på bl a utrustning, körsätt och körförhållanden. 

***) Angiven fordonsskatt gäller vid registrering fr o m 2022-06-01. Tillvalsutrustning kan medföra högre fordonsskatt.

Priserna är rek. cirkapriser från generalagent och gäller fr o m 2022-09-30 med reservation för ändringar och lokala avvikelser. 

För mer teknisk data och information - gå in på www.toyota.se eller kontakta din Toyota-återförsäljare.
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