Pripravte svoje vozidlo na jar

Čistenie a údržba klimatizácie
za atraktívne ceny
Čistenie
a dezinfekcia
klimatizácie
Regenerácia
Vybrané
300 €
chladiaceho
originálne
média
príslušenstvo
600 €
VÝHODNÁ zľava 25 %
ponuka
letných
pneumatík

Zoznámte sa s našou akciovou ponukou od 25. 3. do 28. 6. 2019

www.toyota.sk
Váš autorizovaný servis Toyota

Čistenie a dezinfekcia
klimatizačného systému
V rámci tejto prehliadky vykonáme vyčistenie a dezinfekciu výparníka
a ventilačných a vykurovacích ciest Vášho vozidla.
Používame výhradne originálny čistič klimatizácií Toyota, ktorý odstraňuje baktérie
a nečistoty zo všetkých exponovaných miest a obnovuje výkon klimatizačného
systému. Výsledkom je ventilačný systém zbavený škodlivých organizmov
a príjemná osviežujúca vôňa.

Cena len

12,00 €

Pri prehliadke vykonáme navyše
kontrolu vozidla v nasledujúcich krokoch:
1. diagnostika stavu akumulátora pomocou testera
2. kontrola množstva motorového oleja, prípadné
doplnenie
3. kontrola množstva brzdovej kvapaliny,
prípadné doplnenie
4. kontrola stavu a tesnenia chladiacej sústavy
a stavu remeňa vodného čerpadla
5. kontrola funkcie ostrekovačov, prípadné
nastavenie trysiek a doplnenie kvapaliny
6. kontrola funkcie vonkajšieho osvetlenia
7. kontrola stavu pneumatík vrátane rezervy,
nastavenie na predpísaný tlak
Prípadné doplnenie prevádzkových kvapalín
hradí zákazník.

Regenerácia
chladiaceho
média
Pri starostlivosti o klimatizačný
systém je veľmi dôležitá prevencia,
ktorou predídete nepríjemnostiam
v letných mesiacoch, kedy potre
bujete jeho plný výkon. Počas roka
môže zo systému uniknúť zhruba
5 – 10 % chladiaceho média, čím sa
znižuje výkon a účinnosť klimatizácie.
Chladiace médium tiež prirodzene
absorbuje nežiadúcu vlhkosť zo
systému, ktorá môže spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo jeho
poruchu. Malé množstvo oleja zaisťuje
mazanie kompresora klimatizácie
a konzerváciu všetkých tesniacich
spojov. Prípadná oprava v dôsledku
nízkeho množstva chladiaceho média
alebo jeho zlej kvality je potom veľmi
nákladná. Dôležitou prevenciou
je regenerácia chladiaceho média
a kontrola tesnenia chladiaceho
okruhu klimatizačného systému,
ktorú odporúčame uskutočniť
jedenkrát ročne.

Filtre zachytávajú nečistoty nachádzajúce
sa vo vzduchu, vrátane prachu, sadzí, olova,
sulfátov a častíc výfukových splodín

Pri prehliadke vykonáme
nasledujúce kroky:
1. odsatie chladiaceho média
z klimatizačného systému
2. regeneráciu chladiva odstránením
mechanických nečistôt a vlhkosti
3. vákuovanie chladiaceho okruhu
4. likvidáciu vlhkosti v chladiacom
okruhu
5. spätné naplnenie chladiva a oleja
do systému
6. doplnenie nového chladiva
v prípade potreby
7. finálnu kontrolu tesnenia
systému a funkčnosti klimatizácie
Prípadné doplnenie prevádzkových
kvapalín hradí zákazník.

Cena len
Znečistený
kabínový filter

24,00 €

Filtre sú vyrobené
z vysoko kvalitnej
netkanej textílie

Štandardný peľový
a prachový filter
so zľavou
od

13,60 €

Aktívne uhlie navyše absorbuje
časť výfukových plynov, ktoré spôsobujú
podráždenie nosovej sliznice a značne redukuje
škodlivé látky a pachy vnútri vozidla.

Uhlíkový filter je doplnený
vrstvou aktívneho uhlíka,
ktorá zachytí o 25 %
viac nečistôt než
štandardný filter

Aktívny uhlíkový
peľový a prachový
filter so zľavou
od

20,80 €

Zľava 25 %

Na zabezpečenie dokonalej čistoty a účinnosti klimatizácie odporúčame využiť
obidve kampaňové prehliadky vrátane výmeny kabínového filtra. Ten zbavuje
vzduch vstupujúci do interiéru prachu, alergénnych peľov, zápachu a iných
nečistôt. Pokiaľ výmena nie je pravidelná, znižuje sa taktiež prietok vzduchu
do interiéru, čo zapríčiňuje zahmlievanie vnútorných strán skiel vozidla.
Cenu Vami vybraného filtra pripočítame k cene
prehliadky, práca za výmenu nie je účtovaná.

Zľava 25 %

Zľava na vybrané príslušenstvo
Strešné
nosiče

Strešný batožinový box
alebo nosič bicyklov

Zľava 25 %

Zadný nosič
bicyklov

Strešné nosiče ����������������������������������������������������������������������������������������������������� od 120,00 €

Strešný nosič bicyklov �������������������������������������������������������������������������������� od 79,70 €
Zadný nosič bicyklov ��������������������������������������������������������������������������������� od 206,60 €
Strešný batožinový box ������������������������������������������������������������������������� od 270,00 €
Plastová rohož batožinového priestoru �������������������������� od 30,10 €

Plastová rohož
batožinového
priestoru

Využite v priebehu kampane širokú ponuku
doplnkov a príslušenstva Toyota s 25% zľavou.
Informujte sa u nás na sortiment doplnkov
a cenu pre Váš konkrétny model vozidla.
Všetko originálne príslušenstvo Vám odborne
namontujú naši kvalifikovaní mechanici.
Ceny sú platné počas trvania kampane,
obsahujú DPH. Produkty nezahŕňajú náklady
na prípadnú montáž, na ktorú sa informujte
u nášho presonálu.

Textilné alebo
velúrové
koberce

Textilné koberce (súprava)���������������������������������������������������������������������� od 23,80 €

Velúrové koberce štandard ������������������������������������������������������������������ od 45,30 €
Velúrové koberce prémium ������������������������������������������������������������������ od 48,50 €
Pre niektoré modely vozidiel je možné zakúpiť samostatný
koberec na stranu šoféra.

Výhodná ponuka
letných pneumatík
Bez ohľadu na to, aké vozidlo Toyota šoférujete, nájdeme pre
Vás vždy tie správne letné pneumatiky, zaistíme Vám všetku
podporu a poradíme, ako ich udržať v skvelom stave.
Široký výber pneumatík
Najbežnejšie veľkosti pneumatík máme skladom. Vaše vozidlo
tak môžeme prezuť bez čakania, alebo počas vopred dohodnutej
návštevy servisu. Iné veľkosti pneumatík môžeme obvykle
dodať do 24 hodín.
Renomované značky
Naše pneumatiky pochádzajú od popredných renomovaných
výrobcov a dodávateľov. Sme schopní dodať ako prémiové
rady, tak aj ďalšie značky a typy, aby sme Vám mohli ponúknuť
tie najvhodnejšie pneumatiky pre Vaše auto.
Vysoký štandard
Naše pneumatiky vždy spĺňajú vysoké štandardy, ktoré
očakávate od spoločnosti Toyota – môžte sa tak spoľahnúť,
že vždy dostanete presne to, čo vaše auto potrebuje.
Odborné uskladnenie pneumatík
Zbavte sa starostí so správnym skladovaním pneumatík,
s využitím cenného priestoru či s nečistotami pri ťahaní
ťažkých kolies. Máme pre Vás pohodlé, bezpečné a jednoduché
riešenie. Využite možnosť uskladnenia Vašich zimných kolies
alebo pneumatík v našom servise.
Ďalšie informácie Vám ochotne poskytne náš personál.

Informujte sa
o cenových
podmienkach
u našich
pracovníkov
servisu.

Vernosť sa oplatí
Cestná asistenčná služba Toyota Eurocare
na 12 mesiacov ZADARMO

pre vozidlá Toyota staršie ako 3 roky, ktoré absolvujú predpísanú servisnú
údržbu v autorizovanom servise Toyota

Doživotná záruka mobility pre Vaše vozidlo

ak budete pravidelne využívať náš autorizovaný servis pre predpísanú
servisnú údržbu možnosť opakovaného predĺženia na 12 mesiacov
bez obmedzenia najazdených kilometrov alebo veku vozidla
Službu môžete využiť v prípade:

 poruchy
 nehody
 problému s palivom
 vybitia batérie

 defektu pneumatiky
 straty kľúčov či zabuchnutia kľúčov vo vozidle
 krádeže vozidla
 ďalších problémov s vaším vozidlom

Bezstarostná jazda
celou Európou
so starostlivosťou
24 hodín denne
7 dní v týždni

www.toyota.sk
Váš autorizovaný servis Toyota

CESTNÁ
ASISTENCIA

ODŤAHOVÁ
SLUŽBA

SPRÁVY
A PORADENSTVO

NÁHRADNÁ
DOPRAVA

HOTEL

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

NÁHRADNÝ
VODIČ

REPATRIÁCIA
VOZIDLA

DODANIE
NÁHRADNÝCH DIELOV

