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AYGO 
 
NOVA VZNEMIRLJIVA DIMENZIJA OSEBNE IZBIRE Z 
ORIGINALNO TOYOTINO DODATNO OPREMO ZA VAŠ AYGO. 

Toyotina dodatna oprema je tako posebna in navdihujoča kot sam AYGO. 
Dodate lahko pridih elegance, praktičnosti in inovativnih novih tehnologij, kot 
sta x-nav in Toyota Hotspot. Bistvo ponudbe je v svobodi. S Toyotino dodatno 
opremo za AYGO ste lahko to, kar ste, in živite s svojim avtomobilom, kot ste si 
vedno želeli. 
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AYGOPaleta Toyotine dodatne opreme vam omogoča, da 
paket OUTstand svojega AYGA x-play še bolje 
izkoristite. Barvni sredinski pokrovčki ali obročki 
na platiščih in drzen barvni strešni okras lahko 
dopolnijo “X” na sprednjem delu vozila, liniji 
x-tension, ki se nadaljujeta prek sprednjih bokov, 
in difuzor.
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Dodatna oprema za PAKET OUTstand
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Manjši sredinski 
pokrovček

Sredinski obroček

Sredinski pokrovčki ali obročki 
na platiščih 
Na različna platišča lahko 
dodate barvno usklajene 
sredinske pokrovčke ali 
obročke:
1. Električno siva
2.  Sijoča bela
3. Iskriva temnomodra
4.  Svetleča srebrna
5.  Kričeča rdeča
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Strešni okras 
Strešni okras za vaš AYGO x-play je na 
voljo v različnih barvah:
1. Električno siva streha
2.  Sijoča bela streha 
3.  Kričeča rdeča streha
4.  Svetleča srebrna streha
5.  Iskriva temnomodra streha
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Z bočnim okrasjem vrat in sprednjega ter zadnjega 
odbijača v paketu OUTglow bo vaš AYGO x-play 
videti drznejši. 

Če se odločite za rdeči paket OUTglow, lahko 
barvno tematiko dopolnite s strešnim okrasom, 
sredinskimi pokrovčki na platiščih, obrobami 
zračnih rež in prestavne ročice v enaki kričeči rdeči 
barvi ter kontrastno sredinsko konzolo in 
armaturno ploščo v drzni črni barvi.

Strešni okras 
Strešni okras v kričeči 
rdeči barvi.

Obrobe zračnih rež 
Barvno usklajene obrobe zračnih 
rež v kričeči rdeči barvi.

Armaturna plošča 
Značilna armaturna plošča v 
drzni črni barvi.

Sredinska konzola 
Drzna črna barva poudari gumbe za upravljanje 
avdiosistema in klimatske naprave.

Obroba prestavne ročice 
Obroba vaše prestavne ročice 
v kričeči rdeči barvi. 

Manjši sredinski pokrovček 
Barvno usklajena kričeča rdeča. 
Za 15-palčna desetkraka in 
15-palčna petkraka lita platišča 
z dvojnimi kraki.

Večji sredinski pokrovček 
Pokrovčki v kričeči rdeči barvi 
za 15-palčna petkraka lita 
platišča.

Dodatna oprema za PAKET OUTglow
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S paketom INspire bo notranjost vašega AYGA 
x-play dobila svoj značaj, saj vključuje barvne 
obrobe prestavne ročice in zračnih rež. Če dodate 
še sredinsko konzolo in armaturno ploščo v sijoči 
beli, drzni črni ali svetleči srebrni barvi, bo učinek 
še bolj spektakularen.

Kot dodatno opremo lahko k armaturni plošči, 
sredinski konzoli in obrobi prestavne ročice paketa 
INtense dodate obrobe zračnih rež v sijoči beli, 
drzni črni ali svetleči srebrni barvi. S celotno 
kombinacijo bo notranjost vašega avtomobila 
videti drzno oblikovana.

Obrobe zračnih rež  
Na voljo v sijoči beli, drzni črni 
ali svetleči srebrni barvi.Armaturna plošča 

Značilen dizajn v sijoči beli, 
drzni črni ali svetleči srebrni 
barvi.Sredinska konzola 

V sijoči beli, drzni črni ali 
svetleči srebrni barvi, ki 
poudarijo gumbe za 
upravljanje avdiosistema in 
klimatske naprave. 

Dodatna oprema za PAKET INspire Dodatna oprema za PAKET INtense  
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Kromirana letev na bočnih vratih
Estetsko oblikovana tako, da se zlije 
z linijami vašega avtomobila..
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Kromirana letev na spodnjem robu 
zadnjih vrat
Poudari elegantno čisto linijo 
steklenih zadnjih vrat vašega AYGA.

Kromiran okras sprednjega x.
Drzen poudarek značilnega 
sprednjega dela v obliki črke x.

AYGONe glede na to, katera je vaša najljubša barva, s 
paketom skrbno oblikovanih kromiranih detajlov 
bo vaš AYGO še privlačnejši, elegantnejši in poln 
urbane prefinjenosti.  

PAKET Chrome



Manjši sredinski pokrovček 
Sredinski pokrovčki različnih 
barv, zasnovani posebej za 
AYGOVA 15-palčna desetkraka 
in 15-palčna petkraka platišča  
z dvojnimi kraki:
1. Kričeča rdeča
2.  Električno siva
3.  Svetleča srebrna
4. Drzna črna
5.  Sijoča bela
6.  Iskriva temnomodra
7.  Zelenomodra
8.  Oranžna

Večji sredinski obročki 
Opazni barvni obročki, ki jih 
namestite okrog sredinskih 
pokrovčkov AYGOVIH 15-palčnih 
petkrakih litih platišč:
9.  Kričeča rdeča
10. Električna siva
11. Svetleča srebrna
12. Drzna črna
13. Sijoča bela
14. Iskriva temnomodra
15. Zelenomodra
16. Oranžna
17. Kromirana

Večji sredinski pokrovčki 
Na izbiro imate naslednje barvne sredinske pokrovčke 
za AYGOVA 15-palčna petkraka lita platišča:
18. V sijajni črni barvi s kromiranim logotipom
19. V matirani črni barvi s kromiranim logotipom
20. V matirani črni barvi s sijajnim črnim logotipom
21. V srebrni barvi s kromiranim logotipom
22. V beli barvi s kromiranim logotipom

1312

Pestra izbira za lita platišča
Celotno ponudbo litih platišč si 
lahko ogledate v brošuri AYGO, 
ki jo dobite pri prodajalcu 
Toyotinih vozil, na spletni strani  
www.toyota-europe.com/aygo 
ali če posnamete zgornjo hitro 
odzivno kodo QR.

 Varnostne kolesne matice 
Matice iz kaljenega jekla in z 
okroglim profilom ter kodiranim 
ključem zagotavljajo varnost 
vaših dragocenih platišč. 
Dopolnijo videz obstoječih 
kolesnih matic.
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DODATNA OPREMA ZA PLATIŠČA
Z izbiro litih platišč lahko izrazite svoj značaj. Paleta dodatne opreme za model 
AYGO še dodatno nadgradi to izbiro, saj imate na voljo tudi barvne sredinske 
pokrovčke ali obročke za platišča.
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Sprednji x in podaljšani liniji 
x-tension
Tako sprednji x kot podaljšani 
liniji x-tension so oblikovani 
tako, da se zlijejo z dinamično 
obliko vašega AYGA. Na voljo 
so v pestri barvni paleti.

Barvna paleta
Oblecite svoj AYGO v barvo 
sprednjega x, podaljšanih linij 
x-tension in difuzorja po lastni 
izbiri: 
1. Iskriva temnomodra
2.  Zelenomodra
3.  Drzna črna
4.  Električno siva
5.  Oranžna
6.  Klavirsko črna*
7.  Kričeča rdeča
8.  Srebrna*
9.  Svetleča srebrna
10. Sijoča bela

*Ni na voljo za sprednji x in 
difuzor.

Oblikujte svoj AYGO
Enostavno posnemite kodo in 
sledite povezavi do 
zanimivega konfiguratorja 
AYGO, s katerim boste lahko 
oblikovali svoj videz.
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ZUNANJOST
Toyotini zunanji okrasni dodatki dopolnijo AYGOV edinstven zabavni značaj z 
dodatnimi oblikovnimi elementi. Vsak posamezen dodatek ali kombinacija 
vseh skupaj nadgradi že tako izjemen videz vašega avtomobila.
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Strešni okras 
Če želite še bolj poudariti 
individualnost svojega AYGA, 
lahko dodate strešni okras, ki je 
barvno usklajen s sprednjim x, 
podaljšanima linijama x-tension 
in difuzorjem.

1. Zelenomodra streha
2. Kričeča rdeča streha
3. Sijoča bela streha
4. Električno siva streha
5. Oranžna streha
6. Iskriva temnomodra streha
7. Drzna črna streha
8. Svetleča srebrna streha

Oblogi sprednjega in 
zadnjega odbijača
Na voljo v kričeči rdeči in 
svetleči srebrni barvi.

1. Kričeča rdeča
2.  Svetleča srebrna
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Okrasni komplet, streha in blatnik - Šestkotnik
Okrasni komplet, streha in blatnik - Ščit

Okrasni komplet, streha, pokrov motorja, blatnik in boki - Črna proga
Okrasni komplet, streha, pokrov motorja, blatnik in boki - Bela proga

Okrasni komplet, streha, pokrov motorja in boki - GrafitOkrasni komplet, streha - Ogljik
Okrasni komplet, streha in boki – Cvetlice
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1-5. Letev na bočnih vratih 
Premišljeno oblikovana tako, 
da se zlije z linijami vašega 
avtomobila.  
Na voljo v naslednjih barvah:  
1.Kromirana  
2. Klavirsko črna  
3. Svetleča srebrna  
4. Sijoča bela  
5. Kričeča rdeča 

6. Kromiran okras 
sprednjega x. 
Drzen kromiran poudarek za 
AYGOVO samosvojo masko v 
obliki črke x. 

7. Okrasna letev na 
spodnjem robu zadnjih vrat 
Kanček kroma, ki poudari čiste 
linije AYGOVIH steklenih 
zadnjih vrat. 

8. Kromirana obroba 
meglenk
Kromirana obroba znatno 
polepša videz AYGOVIH 
meglenk. 

7

3
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Obrobe zračnih rež
Še zadnji detajl, ki pokaže, da vam 
videz vašega avtomobila nekaj 
pomeni.

Sredinska konzola
Z barvno sredinsko konzolo 
postanejo gumbi za 
upravljanje avdiosistema in 
klimatske naprave 
oblikovalska posebnost.

Armaturna plošča
Designed to give your car’s interior an extra touch of style. 
Available in a wide choice of colours.

Obroba prestavne ročice
Obroba dopolni barvno usklajeno osrčje 
notranjosti vašega AYGA.
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NOTRANJOST
S paleto AYGOVE notranje dodatne opreme imate na izbiro veliko možnosti za 
izražanje svoje osebnosti. Z različnimi dodatki in barvami lahko ustvarite 
osebni prostor po lastnem okusu.

Oblikujte svoj AYGO
Enostavno posnemite kodo in 
sledite povezavi do 
zanimivega konfiguratorja 
AYGO, s katerim boste lahko 
oblikovali svoj videz.

10

Barvna paleta
Izrazite svojo individualnost s 
sredinsko konzolo, armaturno 
ploščo in obrobami prestavne 
ročice in zračnih rež v barvah 
po lastni izbiri.

1. Kričeča rdeča
2. Zelenomodra
3. Iskriva temnomodra
4. Električno siva
5. Oranžna
6. Sijoča bela
7. Svetleča srebrna
8. Srebrnobela*
9. Kovinsko siva
10. Drzna črna
*Ni na voljo za obrobe  
zračnih rež. 
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Aluminijasti ščitniki vratnih pragov - elegantni 
Kombinacija elegance in praktičnosti. Elegantni aluminijasti 
ščitniki vratnih pragov predstavljajo dodaten notranji 
oblikovalski detajl in hkrati ščitijo lak na vratnih pragovih pred 
praskami in odrgninami. 

Aluminijasti ščitniki vratnih pragov - luksuzni 
Vrhunski videz luksuznih aluminijastih ščitnikov vratnih pragov 
dopolni elegantno notranjost vašega AYGA in zaščiti vratne 
pragove pred praskami in odrgninami. 
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Toyota Hotspot
Tehnologija Toyota Hotspot učinkovito spremeni vaš avtomobil v mobilno vročo točko WiFi. Sistem 
uporablja kartico SIM po vaši izbiri in ko ste na območju, ki je pokrito z omrežjem 2G/3G, omogoča 
brezžično povezavo WiFi s petimi napravami, kot so telefoni, tablični in prenosni računalniki, ter 
podpira interakcijo med njimi v avtomobilu. Velja omeniti tudi to, da je sistem Toyota Hotspot 
priključen neposredno na akumulator, kar pomeni, da ima neprekinjeno napajanje.

- Zasnovan je posebej za uporabo v avtomobilu, kar pomeni, da je odporen na temperaturna nihanja  
in vibracije.

- Dvojna avtomobilska antena s hitrim prenosom skrbi za boljši mobilni sprejem in zmanjša težave,  
povezane z Dopplerjevim učinkom.

- Omogoča uporabo kartic SIM poljubnih operaterjev mobilne telefonije GSM. Sistem sprejme 
namenske kartice za prenos podatkov, tako da lahko na potovanjih v tujini vanj vstavite lokalno 
kartico in se tako izognete stroškom gostovanja.

- Posodabljanje programske opreme poteka skoraj povsem samodejno prek omrežja.

- Uporabniku prijazen spletni vmesnik omogoča osebne nastavitve funkcij sistema Toyota Hotspot, 
kot so parametri povezave.

- Enostaven za uporabo s preprostim gumbom za vklop/izklop in barvnimi diodami, ki označujejo 
stanje in dejavnost sistema.

- Varno nameščen v avtomobilu brez vidnih kablov.

- Brez tehničnih težav, kakršne poznamo pri uporabi pametnega telefona v vlogi vroče točke, in brez 
omejitev ponudnikov internetnih storitev. Primer: Toyota Hotspot omogoča, da lahko več 
uporabnikov hkrati brska po spletu.

- V okviru Toyotine garancije.

AYGO x-nav  
AYGO x-nav predstavlja idealno nadgradnjo, če je vaš avtomobil že opremljen s Toyotinim 
avdiosistemom z zaslonom, vi pa želite dodati še navigacijski sistem. Pri izdelavi AYGO x nav so imeli od 
vsega začetka v mislih predvsem uporabnike. Vsi zasloni so zasnovani tako, da omogočajo enostavno 
uporabo. Vsaka funkcija zadovolji določeno potrebo. 

Ne glede na to, kam vas ponese pot, sistem AYGO x-nav vas bo neovirano vodil do tja in vam spotoma 
postregel z obilo dodatnih potovalnih informacij. 

Navigacijski sistem Full Map  
Vozniku prijazen navigacijski sistem z zemljevidi, ki prikazuje kažipote ter križišča in vam pomaga pri 
razvrščanju po voznih pasovih. 

Jasno vodenje  
Glasovna navodila od zavoja do zavoja s funkcijo pretvarjanja pisnega besedila v govor prek 
avdiosistema v avtomobilu.

Vseevropsko 
Navigacija pokriva 33 evropskih držav. Navodila v 20 evropskih jezikih

Izboljšani zemljevidi 
Grafika vključuje tridimenzionalne učinke. Spreminjanje barv za očem prijaznejšo nočno vožnjo.

Seznam ovinkov 
Namesto zemljevida je lahko na zaslonu prikazan seznam zaporednih zavojev z označenimi smermi. 
Mestna navigacija je tako precej enostavnejša.

Načrtovanje poti 
Svojo pot lahko načrtujete tako, da vnesete ulico, poštno številko, mesto ali celo koordinate.

Vodi me domov 
Enostavno se dotaknite ikone Domov in sistem bo hitro preračunal najkrajšo pot do doma, ne glede na 
to, kje ste.

Priljubljeni 
Priljubljene kraje in pogoste destinacije lahko shranite za hitro in enostavno načrtovanje poti.

Zanimivi kraji 
Sistem lahko poišče zanimive kraje ob vaši poti in vas obvešča o njih.

Obvestila o omejitvah in meritvah hitrosti 
Vozite varno s pomočjo opozoril o omejitvah hitrosti. Sistem vas opozarja na stacionarne radarje  
(v državah, v katerih je to dovoljeno). 

Upravljanje prek zaslona na dotik 
Zaslon na dotik omogoča enostavno upravljanje, povečanje merila zemljevida in pomikanje po 
zemljevidu. 

VEČPREDSTAVNOST
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PREVOZ UDOBJE
S Toyotino transportno dodatno opremo bo življenje z AYGOM bolj 
prilagodljivo. Uporaba zadnjega nosilca za kolesa je tako enostavna, da boste 
vedno hoteli vzeti s seboj svoje kolo in uživati v rekreaciji ob prihodu na cilj.

Svoje avtomobile izkoriščamo za različne namene. 
V ponudbi Toyotine dodatne opreme za večje 
udobje najdete malenkosti, ki lahko naredijo vsako 
potovanje znatno prijetnejše. 

Zadnji nosilec za kolesa
Varen način prevoza enega ali 
dveh koles. Z enim samim 
ključem lahko zaklenete kolo 
na prtljažnik in prtljažnik na 
avtomobil, kar omogoča 
dodatno varnost. Vključuje 
nosilec zadnjih svetil in 
registrske tablice.

Navpična mreža za pritrditev 
tovora
Močna tkana mreža iz črnega 
najlona z žepi za varno 
shranjevanje manjših 
predmetov v prtljažniku.

1
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ZAŠČITA
Vožnja z AYGOM popestri sodobno življenje. Toyotina dodatna oprema 
predstavlja dodaten zaščitni sloj notranjosti in zunanjosti ter tako na 
praktičen način ščiti pred praskami in poskrbi, da vaš avtomobil ostane v 
brezhibnem stanju.

Košek za odpadke / Pepelnik
Priročno nameščen v držalu za 
kozarec. Dobro zatesnjen 
pokrov z vzmetjo zadrži 
neprijetne tobačne vonjave in 
odpadke.

1 & 2. Zaščitne bočne letve
Elegantna zaščita bočnih delov 
avtomobila pred manjšimi 
poškodbami. Na voljo v črni 
barvi ali v barvi karoserije

3. Zavesice proti blatu 
Posebej oblikovane, da zaščitijo 
vaš avtomobil pred vodo, 
blatom in kamenjem izpod 
koles. Na voljo za sprednji in 
zadnji kolesi.

4 & 5. Vogalne zaščitne letve
Ustrezno nameščene na 
vogalih zadnjega in 
sprednjega odbijača, da ju 
ščitijo pred praskami. Na voljo 
v črni barvi

6. Obloga prtljažnika 
Iz odporne upogljive plastike z 
nedrsečo površino in visokimi 
robovi za zaščito tepiha v 
prtljažniku pred umazanijo, 
peskom in tekočinami.
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2 & 3. Korektorji laka   
Na voljo v obliki pisala in 
razpršila. Namenjen vsem 
drobnim napakam na laku.

4-6. Toyota ProTect* 

Profesionalno nanesen premaz Toyota ProTect, ki deluje na molekularni ravni, ustvari zaščitni sloj, ki pomaga ohraniti brezhiben videz 
vašega avtomobila vsaj pet let. Različni premazi so na voljo za zunanji lak, lita platišča in notranje oblazinjenje.
 
*Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih avtomobilov. 

4 5 6

1. Izdelki za nego avtomobila 
Popoln izbor čistil, loščil, 
maziv in drugih tekočin je na 
voljo pri vašem najbližjem 
prodajalcu Toyotinih vozil.

1 2 3

9. Gumijasti tepihi
Izredno odporna zaščita tal 
pred blatom, umazanijo in 
peskom. Tepih na voznikovi 
strani ima posebne pritrditve, 
s pomočjo katerih ostane 
trdno na svojem mestu.

Tkani tepihi 
Tekstilni tepihi v antracitni 
barvi s šivi v različnih barvah. 
Voznikov tepih ima pritrditve, 
ki preprečujejo, da bi zdrsnil iz 
položaja.

1. Antracitna
2. Bela
3. Temnomodra
4. Temnosiva
5. Oranžna
6. Rdeča
7. Srebrna
8. Zelenomodra

1 2 3 4
5

6

7

8

10. Standardni tepihi
Odporni tekstilni tepihi v 
čedni antracitni barvi. Tepih 
na voznikovi strani ima 
posebne pritrditve, s pomočjo 
katerih ostane trdno na 
svojem mestu.
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Otroški sedež BabySafe Plus
Za dojenčke do 9. meseca 
starosti (do 13 kg). Z zložljivo 
zaščito pred soncem in 
vetrom. 

Otroški sedež Duo Plus  
ISO fix
Za otroke med 9. mesecem in 
4. letom starosti (približno 
9-18 kg). Pritrditve ISO fix in 
zgornji pašček zagotavljajo 
stabilnost, oblazinjena bočna 
zaščita glave pa nudi boljšo 
zaščito v primeru trka.

Otroški sedež Kid
Za otroke med 4. in 12. letom 
starosti (približno 15-36 kg). 
Jahač in nastavljiv naslon za 
glavo za odraščajočega otroka. 
Na voljo za vsak varnostni pas 
ali pritrditev ISO fix.

VARNOST
Vsi se radi počutimo varne in zaščitene. AYGOVA dodatna oprema odseva 
potrebo po varnosti in omogoča osebno izbiro, s katero je življenje 
enostavnejše, varnejše in bolj praktično.

Komplet prve pomoči in 
varnostni trikotnik
Nujni previdnostni ukrepi pred 
vsem, kar vas lahko čaka za 
naslednjim ovinkom (naprodaj 
ločeno).

Odsevni jopič
Opazuj in bodi opažen je zlato pravilo osebne varnosti. 

Meglenki
Če na svoj AYGO namestite Toyotini meglenki, izboljšate 
osvetlitev cestišča v slabih vremenskih in svetlobnih pogojih.

Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju
Tudi v avtomobilu, s katerim je parkiranje tako enostavno, kot je z 
AYGOM, vam bo Toyotin sistem za parkiranje v veliko pomoč pri 
izogibanju praskam. Ultrazvočna tipala v zadnjem odbijaču so 
povezana z opozorilnim zvočnim signalom v kabini, katerega glasnost 
narašča s približevanjem oviri. Zvočni signal lahko izklopite, ko ga ne 
potrebujete.

Zaščita avtomobila 
Toyotin varnostni sistem nudi dodatno zaščito, ko je vaš 
avtomobil parkiran. Zmogljiv alarmni sistem dopolnjuje 
vgrajeno elektronsko blokado motorja, dodatno pa lahko 
naročite tudi tipalo nagiba, ki vas opozori na poskuse kraje 
platišč ali vleke vozila.

Platišča za zimske pnevmatike
Posebna platišča za zimske 
pnevmatike. Ob spremembi 
vremena jih preprosto 
zamenjajte s svojimi običajnimi 
litimi platišči in se izognite 
dragim menjavam pnevmatik.
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 Stran 
Aluminijasti ščitniki vratnih prago 24 
Armaturna plošča 23 
Difuzor 15 
Dodatna oprema za paket INspire 8 
Dodatna oprema za paket INtense 9 
Dodatna oprema za paket OUTglow 6 
Dodatna oprema za paket OUTstand 4 
Komplet prve pomoči in varnostni trikotnik 33 
Korektorji laka 31 
Košek za odpadke / Pepelnik 28 
Kromiran okras sprednjega x 20 
Kromirana obroba meglenk 21 
Letev na bočnih vratih 20 
Meglenki 32 
Navigacijski sistem 27 
Navpična mreža za pritrditev tovora 28 
Obloga prtljažnika 29 
Oblogi odbijačev 17 
Obroba prestavne ročice 22 
Obrobe zračnih rež 23 
Odsevni jopič 33

 

 Stran 
Okrasna letev na spodnjem robu zadnjih vrat  20 
Okrasni kompleti 18 
Otroški sedeži 33 
Paket kromirane dodatne opreme 10 
Platišča za zimske pnevmatike 33 
Podaljšani liniji x-tension 14 
Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju 32 
Sprednji x 14 
Sredinska konzola 22 
Sredinski obročki na platiščih 12 
Sredinski pokrovčki na platiščih 12 
Strešni okras 16 
Tepihi 30 
Toyota Hotspot 26 
Toyota ProTect 31 
Varnostne kolesne matice 12 
Vogalne zaščitne letve 29 
Zadnji nosilec za kolesa 28 
Zaščita avtomobila 32 
Zaščitne bočne letve 29 
Zavesice proti blatu 29

 

ZABAVAJTE SE

Oblikujte svoj AYGO
Enostavno posnemite kodo in sledite povezavi 
do zanimivega konfiguratorja AYGO, s katerim 
boste lahko oblikovali svoj videz.


