


Prices on the road, including VAT, Registration fees & road tax until the 
end of the year.

The above prices are “on the road” and include VAT, registration fees and annual road tax until 31/12/2021.

Toyota Flex monthly payment based on the Toyota Flex finance programme with free 3 years maintenance & repairs with 25% deposit, 35 monthly payments 

and 40% Guaranteed Future Value. Toyota Flex is subject to Bank approval.

Dickran Ouzounian & Co. Ltd. reserves the right to alter any details of pricing, specifications and equipment without prior notice.
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ALWAYS A 
BETTER WAY



JUST GO
TOYOTA

Η ζωή είναι πιο διασκεδαστική όταν πηγαίνετε όπου σας παίρνει η 
διάθεσή σας. Συμπαγές, ήσυχο και ευέλικτο, το NEO AYGO είναι η 
εύκολη λύση στους στενούς δρόμους της πόλης.

Το NEO AYGO σχεδιάστηκε για να εκπλήσσει με τη λαμπερή, τολμηρή 
και ξεχωριστή του νέα εμφάνιση. Η νέα, ξεχωριστή σχεδίαση εμπρός 
και οι νέοι πρωτότυποι bi-tone χρωματικοί συνδυασμοί τραβούν 
αμέσως την προσοχή. Mε το ΝΕΟ AYGO είσαι ο star της πόλης! 

Πάντα συνδεδεμένο

Έξυπνη, ασφαλής και απλή στη χρήση, η 7 ιντσών οθόνη αφής 
πολυμέσων «x-touch», περιλαμβάνει ψηφιακό ραδιόφωνο 
και κάμερα οπισθοπορείας. Ταυτόχρονα προσφέρει εύκολη 
συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth καθώς 
και των συσκευών iPod και MP3 Player μέσω των υποδοχών  
Aux – in και USB. 

Μοναδικό νέο εσωτερικό

Διακεκριμένo, εκλεπτυσμένo ή αξιοπρόσεκτο; Το ΝΕΟ AYGO 
έχει μια μοναδική εσωτερική εμφάνιση που ταιριάζει σε κάθε 
προσωπικότητα.

‘Ετοιμο για το απροσδόκητο

Συμπαγές και σταθερό, το ΝΕΟ AYGO έχει όλα τα συστατικά για 
να σας κρατήσει ασφαλή. Εξοπλισμένο με σύστημα 
προ-σύγκρουσης (PCS) και σύστημα προειδοποίησης αλλαγής 
λωρίδας κυκλοφορίας (LDA) - το ΝΕΟ AYGO είναι έτοιμο για 
οποιαδήποτε περίπτωση. (περιλαμβάνεται μόνο στο x-clusiv 
πακέτο.)



βασικεσ εκδοσεισ

· Ατσάλινες ζάντες 15’’
· Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
· Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος 
· Πίσω προφυλακτήρας σε Piano Black
· Εμπρός φώτα αλογόνου με φώτα ημέρας και πίσω 
 φώτα LED
· Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος 
 και τηλεφώνου
· Δερμάτινος μοχλός ταχυτήτων
· Ράδιο 4 ηχείων με Bluetooth, USB,  Aux – in
· Κλείδωμα αυτοκινήτου με τηλεχειριστήριο
· Ηλεκτρικά παράθυρα
· Air Condition
· Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο  καθ' ύψος
· Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 50:50
· Υφασμάτινα καθίσματα με γκρί και λευκό χρώμα
· Αερόσακοι SRS οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί &  
 αερόσακοι τύπου κουρτίνας (εμπρός και πίσω)
· Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)
· Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε  Ανηφόρα (HAC)
· Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)

x-play

(διαφορές με x-play)

· Ατσάλινες ζάντες 14’’
· Μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες
· Μαύρες χειρολαβές
· Τιμόνι από ουρεθάνη
· Μοχλός ταχυτήτων από ουρεθάνη
· Μαύρα και γκρίζα υφασμάτινα καθίσματα
· Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα

x x-wave

(επιπλέον εξοπλισμός από x-play)

· Ηλεκτρική, αναδιπλούμενη μαύρη 
 οροφή  (canvas)
· Ζάντες αλουμινίου 15’’ black machined- face
· Προβολείς ομίχλης
· Οθόνη πολυμέσων x-touch 7" με κάμερα   
 οπισθοπορείας

x-play plus
(επιπλέον εξοπλισμός από x-play)

· Προβολείς ομίχλης εμπρός
· Οθόνη πολυμέσων x-touch 7" 
 με κάμερα οπισθοπορείας



ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & ΣΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΤΗΛ. 22 400000 | ΛΕΜΕΣΟΣ: ΤΗΛ. 25713000 | ΛΑΡΝΑΚΑ: ΤΗΛ. 24 636488 | ΠΑΦΟΣ: ΤΗΛ. 26 960600 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΤΗΛ. 23 740200

Μήνας Εκτύπωσης: Οκτώβριος 2019. Τα στοιχεία του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Printed in October 2019. Any data published in this document may change without prior notice.

· Μήκος (mm): 3465
· Πλάτος (mm): 1615
·  Ύψος (mm): 1460
· Μεταξόνιο (mm): 2340

· Κινητήρας: 1.0 VVT-i  12-valve DOHC
· Μέγιστη Ισχύς: 72 bhp
· Κατανάλωση - Συνδ. (λ/100 χλμ): 4.1 (Μ/Τ), 4.2 (x-shift)
· Εκπομπή CO2 - Συνδ. 93g (Μ/Τ), 95g (x-shift)

· 3ετής / 100 000 χλμ πλήρη εργοστασιακή εγγύηση
· 3ετής εγγύηση μπογιάς 
· 12ετής αντιδιαβρωτική εγγύηση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Κινητήρας Εγγύηση


