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PACK CHROME
Este pack salienta salienta os detalhes subtis e sofisticados do exterior inconfundível do Aygo X.

GUARNIÇÃO DO  
PARA-CHOQUES FRONTAL

Esta guarnição cromada distinta 
confere ao para-choques dianteiro  

e à grelha ainda mais definição  
e um aspeto refinado.

FRISOS LATERAIS INFERIORES
Realce os contornos aerodinâmicos 

do seu Aygo X com um toque 
cromado perfeitamente integrado.

GUARNIÇÃO TRASEIRA 
INFERIOR DA BAGAGEIRA

Uma faixa cromada na parte traseira 
do seu Aygo X que proporciona 
um aspeto único e sofisticado.

Neste caso, complementado com:
 Jantes em liga leve de 18” - preto maquinado.

Neste caso, complementado com:
Jantes em liga leve de 18” - preto mate.
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PACK RED
O Pack Red é distinto e confiante. É a forma ideal de realçar o estilo refinado do Aygo X.

GUARNIÇÃO DO  
PARA-CHOQUES FRONTAL

Exprima-se de forma intensa mas 
subtil acrescentando esta elegante 

guarnição vermelha ao para-choques 
dianteiro do seu Aygo X.

FRISOS LATERAIS INFERIORES
Este toque de vermelho realça 

os contornos do seu Aygo X, 
integrando-se perfeitamente.

CAPAS DOS ESPELHOS 
RETROVISORES EXTERIORES
As capas dos espelhos retrovisores 

exteriores com detalhes em vermelho 
realçam o caráter único do Aygo X, 

ajudando-o a destacar-se na estrada.

GUARNIÇÃO TRASEIRA 
INFERIOR DA BAGAGEIRA

Um detalhe subtil para a bagageira 
do seu Aygo X que lhe confere 

uma aparência desportiva.

Neste caso, complementado com:
Jantes em liga leve de 18” - preto maquinado.

Neste caso, complementado com:
Jantes em liga leve de 17” - preto brilhante
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TOYOTA AYGO X 
CONDUZA NAS ALTURAS

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas têm efeitos publicitários. Devido às constantes 
inovações e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para 
obter mais informações, deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo. A proposta de venda e contrato 
de compra e venda prevalecem sobre qualquer informação constante do presente catálogo. A leitura dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado.  A Toyota 
Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de 
especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.. 
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