Přijeďte k nám na podzimní
servisní prohlídku.

Připravíme Vaše vozidlo na zimu včas!

Seznamte se
s naší akční nabídkou
od 1. 10. do 21. 12. 2018
PODZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Kontrola vozidla
před zimou

pouze 300 Kč

Komplety
zimních kol

od 10 900 Kč

Vybrané originální
díly Toyota

sleva 25 %

Když teploty klesají, přinášíme Vám nabídku
pro bezpečnější cestování. Sjednejte si v našem
servisu výhodnou kontrolu vozidla před zimou.
Naši proškolení technici zkontrolují důležité části
Vaší Toyoty a Vy si můžete užít klidnou zimu.

Nečekejte až na první sněhovou
nadílku a nechte svůj vůz připravit
na zimu včas.
Objednejte se v období od 1. 10. do 21. 12. 2018
v našem autorizovaném servisu na prohlídku
Vašeho vozu Toyota.

Cena prohlídky pouze 300 Kč
Při prohlídce provedeme následující úkony:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Případné doplnění provozních kapalin hradí zákazník.

diagnostika stavu akumulátoru testovacím přístrojem
konzervace pólových vývodů akumulátoru
kontrola nastavení hlavních světlometů a jejich seřízení v případě potřeby
měření bodu tuhnutí chladicí kapaliny
kontrola stavu a těsnosti chladicí soustavy a stavu řemene vodního čerpadla
kontrola hladiny motorového oleje
kontrola množství brzdové kapaliny s případným doplněním
kontrola funkce ostřikovačů s případným doplněním kapaliny
kontrola opotřebení stěračů čelního a zadního skla
kontrola funkce vnějšího osvětlení

Čistič palivových a vstřikovacích systémů
pro naftové a benzinové motory

Výměna palivového filtru
u naftových motorů

Tento moderní čistič palivového systému odstraňuje usazeniny, účinně
brání opotřebení čerpadel a vstřikovačů, čistí sací ventily a spalovací
komoru. Zároveň také chrání kovové povrchy součástek, separuje
vodu z paliva a tím prodlužuje životnost motoru a navrací jeho výkon.
Aplikaci doporučujeme každých 15 000 km nalitím do palivové nádrže
při doplňování paliva.

Palivový filtr zachycuje v průběhu provozu vozidla značnou část drobných
nečistot z paliva a předchází tak poškození drahých komponentů motoru,
jako je vysokotlaké vstřikovací čerpadlo a vstřikovače. Zároveň také
odlučuje vodu, jejíž přítomnost v palivu může vést k obtížím při startování
motoru, zejména v zimním období. V horších případech může dojít
k poškození komponentů palivové soustavy či k poškození motoru.
Před nadcházejícím zimním obdobím je výměna filtru velmi důležitá.

Produkt je ve variantě pro naftový i benzinový motor.

Cena 460 Kč (balení 350 ml)

Příklad cen pro modely

Číslo filtru

Cena

Yaris II. gen., Avensis II. gen.
(2,0 D-4D 93 kW / 2,2 D-4D /
2,2 D-CAT), Avensis III. gen.
(do 05/2010), Corolla Verso II. gen.
(2,2 D-4D / 2,2 D-CAT), Verso
(2,0 D-4D a 2,2 D-CAT do 03/2010),
RAV4 III. a IV. gen.

23390-YZZHA

847 Kč

Auris I. a II. gen., Avensis II. gen.
(2,0 D-4D 85 kW), Avensis III. gen.
(od 05/2010), Corolla sedan I.
a II. gen. (od 08/2008), Verso
(2,0 D-4D / 2,2 D-CAT od 03/2010),
Land Cruiser 100, 120, 150

23390-YZZAB

877 Kč

Ceny jsou platné po dobu kampaně, obsahují DPH. Produkty nezahrnují náklady
na případnou montáž, na kterou se informujte u našeho personálu.

Gumové rohože – sady předních rohoží
Chraňte interiér Vašeho vozidla před nepříznivým zimním počasím.
Nákupem odolných, omyvatelných gumových podlahových rohoží
zabráníte nečistotám a zároveň si ulehčíte čištění interiéru.
Kompletní nabídku gumových rohoží Vám poskytne prodejce Toyota.

cena od

891 Kč

Originální komplety zimních kol

Akční
ceny!

Lité nebo ocelové disky pro vozy Toyota/Lexus + zimní pneumatiky.
Model

Disk

Popis disku

Zimní pneumatika

Rozměr pneumatik

ocelový 14x4,5J

Nokian WR D3

165/65 R14 79T

C

B

71 dB

10 900 Kč

ocelový 15x5J

Nokian WR D4

175/65 R15 84T

C

B

68 dB

15 000 Kč

lité kolo 15x5J

Nokian WR D4

175/65 R15 84T

C

B

68 dB

20 000 Kč

lité kolo 16x6J

Bridgestone LM32

195/50 R16 88H

E

C

71 dB

29 000 Kč

ocelový 16x6,5J

Nokian WR D4

205/55 R16 91H

C

A

69 dB

20 000 Kč

lité kolo 16x6,5J

Nokian WR D4

205/55 R16 91H

C

A

69 dB

25 000 Kč

C-HR

lité kolo 17x6,5J

Nokian WR SUV 3

215/60 R17 100H

C

C

72 dB

35 000 Kč

RAV4

lité kolo 18x7,5J

Nokian WR SUV 3

235/55 R18 104H

C

C

72 dB

45 000 Kč

lité kolo 17x7J

Continental VanContact

215/60 R17 C 104/102H

E

B

73 dB

46 000 Kč

Land Cruiser

lité kolo 19x7,5J

Nokian WR SUV 4

265/55 R19 109V

B

C

73 dB

65 000 Kč

Hilux

lité kolo 17x7,5J

Bridgestone LM-80EVO

265/65 R17 112H

E

C

73 dB

40 000 Kč

Lexus NX*

lité kolo 18x7,5J

Nokian WR SUV 4

225/60 R18 104H

B

C

72 dB

45 000 Kč

Lexus RX

lité kolo 20x8J

Nokian WR SUV 3

235/55 R20 105H

B

B

72 dB

75 000 Kč

Aygo
Yaris

Auris/Corolla

Proace*

Cena vč. DPH

* Pro uvedené rozměry kol výrobce nedoporučuje použití sněhových řetězů

Využijte výhodných cen na pojistné matice Toyota zakoupené společně se zimními komplety! Cena od 850 Kč.
• Uvedené ceny zahrnují čidla tlaku v pneumatikách
(vyjma modelů Aygo, Hilux a Proace)
• Sady zimních kol se skládají ze 4 litých nebo ocelových disků
a 4 zimních pneumatik
• K sadám je možno volitelně objednat matice a poklice za akční ceny
• Využijte nabídky uskladnění sezónních kol
• Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují náklady montáže
na vozidlo
• Nabídka je platná až do vyčerpání zásob
• Vyhrazujeme si právo na změnu produktů a jejich cen

Bridgestone
LM32

Bridgestone
LM-80EVO

Continental
VanContact

Nokian
WR D3

Nokian
WR D4

Nokian
WR SUV 3

Nokian
WR SUV 4

Originální díly Toyota se slevou 25 %
Pro Vaše bezpečné cestování jsme připravili nabídku originálních dílů, bez kterých se v zimním období neobejdete.
1. Autobaterie ��������������������������������������������������������������������������������� od 1 556 Kč
2. Stěrače �����������������������������������������������������������������������������������������������od 246 Kč
3. Originální žárovky OPTIWHITE ������������������������������������������������� od 457 Kč
4. Čistič čelního skla ��������������������������������������������������������������������������� od 150 Kč
5. Rozmrazovač čelního skla ����������������������������������������������������������� od 163 Kč

1. AUTOBATERIE
Originální autobaterie OPTIFIT jsou navržené speciálně pro Váš vůz
a podávají optimální výkon celoročně a za každého počasí. Autobaterie
jsou bezúdržbové a jejich spolehlivost oceníte při delším odstavení
Vašeho vozu zejména během zimního období. Autobaterie OPTIFIT
pořídíte za velmi výhodné ceny.

2. STĚRAČE
Originální stěrače Toyota se vyrábějí v té nejvyšší kvalitě. Výměna je
snadná a rychlá – trvá pouhých 30 sekund. Stěrače mají tichý chod
a nevibrují, čímž zpříjemňují Vaši jízdu. Vyrábějí se z trvanlivé kvalitní
pryže, která se netrhá a je vhodná do jakéhokoli prostředí i počasí.

3. ORIGINÁLNÍ ŽÁROVKY
Žárovky OptiWhite svítí lépe než kterékoli jiné bílé autožárovky na trhu.
Jsou ideálním řešením pro řidiče, kteří ocení nejen styl, ale i bezpečnost.

4. ČISTIČ ČELNÍHO SKLA
Čistá okna jsou předpokladem bezpečné jízdy, a tento sprejový čistič
s aktivní pěnou zanechá okna zcela čistá a bez šmouh.

5. ROZMRAZOVAČ ČELNÍHO SKLA
Rychle působící sprej odstraňující námrazu a led z oken.

Ceny jsou platné po dobu kampaně, obsahují DPH. Produkty nezahrnují náklady
na případnou montáž, na kterou se informujte u našeho personálu.

Věrnost se vyplatí
Silniční asistenční služba Toyota Eurocare
na 12 měsíců ZDARMA
Odměníme Vás za věrnost
Přijeďte se svým vozem Toyota starším tří let na předepsanou servisní údržbu do našeho autorizovaného servisu a my Vám
poskytneme zdarma na 12 měsíců program Toyota Eurocare.
Program Toyota Eurocare je možné opakovaně prodloužit, vždy na 12 měsíců bez omezení ujetých kilometrů nebo
stáří vozidla. Budete-li pravidelně využívat náš autorizovaný servis pro předepsanou servisní údržbu, zajistíme Vám
doživotní záruku mobility pro Vaše vozidlo.

Asistenční služba Toyota Eurocare
Toyota Eurocare je celoevropská silniční asistenční služba, která poskytuje
zdarma pomoc v případě potřeby na Vašich cestách doma i v zahraničí.
Silniční služby poskytuje společnost Europ Assistance, jejíž zkušení
pracovníci Vám jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Službu můžete využít v případě:
 poruchy
 defektu pneumatiky
 nehody
 ztráty klíčů či zabouchnutí klíčů ve vozidle
 problému s palivem
 krádeže vozu
 vybití baterie
 dalších potíží s Vaším vozem

Nabídka platí u participujících
partnerů Toyota.

www.toyota.cz
Váš autorizovaný servis Toyota
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