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Nou Toyota Aygo X-Style
Toyota refresca la gamma AYGO amb una nova edició especial, de disseny
exclusiu i gran equipament.
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Amb l'objectiu de complir amb el seu compromís de refrescar freqüentment la gamma AYGO,
Toyota llança una nova edició especial: Toyota AYGO x-style. Amb ell es reposiciona el límit de
gamma en AYGO, oferint una nova versió amb un disseny únic i diferenciador, equipament
específic i una nova oferta.
El nou AYGO x-style, disponible únicament amb carrosseria en color x-gris fosc, es diferencia de
la resta de la gamma no només pel seu to exterior sinó també per certs elements de disseny
únics, com el sostre retràctil 'x-sky' a color magenta, les llandes de disseny 'x-style' de 15
polzades, les carcasses dels retrovisors exteriors lacades en magenta o els vinils en aquest
mateix to en els para-xocs.
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A l'habitacle, hi ha diversos elements de personalització també en color magenta. És el cas de les
sortides de sistema de climatització, els repunts de la tapisseria o el pom de la palanca de canvis,
entre d'altres. A més tant la consola central com el quadre de comandament són de color negre
piano.
AYGO x-style reemplaça a AYGO x-wave en la gamma 2020 d'AYGO, oferint davant d'aquest
sostre 'x-sky' en color magenta en lloc de negre, unes llandes específiques, més detalls de
personalització interior i una tapisseria diferent.
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A més, hi ha altres novetats en la gamma AYGO: la variant 3p redueix la seva gamma a un únic
acabat (AYGO 3p x-play) i ara totes les versions porten de sèrie Toyota Safety Sense, el conjunt
de sistemes d'ajuda a la conducció i seguretat de Toyota. En AYGO inclou Sistema de Seguretat
precol·lisió i Avisador de Canvi de Carril.
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