
ZOSTAW SMOG 
ZA DRZWIAMI 

WYMIANA FILTRA WĘGLOWEGO

 JUŻ OD 90 ZŁ

Podana cena 90 zł za oryginalny filtr kabinowy z wkładem węglowym i wymianą 
obowiązuje dla modelu Aygo KGB40 (prod. od 2014) w promocyjnym programie 
Serwis Dobrych Cen, opracowanym dla samochodów marki Toyota nieobjętych 
już gwarancją producenta. Cena za wymianę obowiązuje do 31 marca 2020  
i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprawdź pozostałe ceny 
dla Twojej Toyoty u Dilera lub na www.toyota.pl/kalkulator

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Zapytaj Dilera Toyoty o szczegóły: 

Przy okazji wymiany filtra kabinowego poproś 
także o sprawdzenie filtra powietrza i jego 
ewentualną wymianę. Czy wiesz, że tylko w ciągu 
1000 km jazdy do układu dolotowego może trafić 
nawet 20 gramów zanieczyszczeń w postaci 
piasku i kurzu?

TWÓJ SILNIK TEŻ POTRZEBUJE ODDECHU

REGULARNA WYMIANA FILTRA POWIETRZA  
NA NOWY:

• Chroni silnik przed zanieczyszczeniami, które 
mogą potencjalnie spowodować konieczność 
wykonania drogich napraw.

• Zmniejsza zużycie paliwa i poprawia osiągi.



Możesz zwiększyć poziom ochrony przed 
zanieczyszczonym powietrzem, regularnie 
wymieniając filtr kabinowy na oryginalny 
filtr węglowy Toyoty. Pamiętaj też, że jesień 
i zima to czas, w którym filtr jest poddawany 
intensywnemu działaniu wilgoci i zanieczyszczeń, 
przez co szybciej ulega zużyciu.

ZADBAJ O ZDROWIE

Jesienno-zimowy smog 
to niestety norma w wielu 
polskich miastach. Czy wiesz, 
że w 2019 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała 
go za jedno z 10 największych 
zagrożeń dla światowego 
zdrowia?

Niesprawny, zapchany filtr kabinowy może 
powodować parowanie szyb, co z kolei wpływa 
negatywnie na widoczność. Wymiana filtra 
na nowy pozwoli nam uniknąć tej kłopotliwej 
sytuacji.

ZADBAJ O WIDOCZNOŚĆ 

Rola filtrów kabinowych jest często niedoceniana. 
Warto pamiętać, że brak dostatecznej dbałości 
o ten element może zakończyć się koniecznością 
naprawy klimatyzacji lub nawiewów. Nie warto 
oszczędzać!  Pamiętajmy o regularnej wymianie 
filtra na nowy, najlepiej oryginalny Toyoty, 
wyposażony w dodatkową warstwę aktywnego 
węgla.

ZADBAJ O SWÓJ PORTFEL  

DLACZEGO FILTR WĘGLOWY?

• Usuwa o 25% więcej zanieczyszczeń niż filtr 
standardowy 

• Jest wyposażony w dodatkową warstwę węgla 
aktywnego, zwiększającą skuteczność filtracji.

• Chroni przed pyłkami, pyłem drogowym 
i innymi szkodliwymi substancjami.

• Zabezpiecza kabinę przed działaniem 
szkodliwych gazów.

• Chroni przed nieprzyjemnymi zapachami, 
w tym spalinami z silników wysokoprężnych.

• Zapobiega parowaniu szyb.

TOYOTA ZALECA  
WYMIANĘ  
FILTRA KABINOWEGO  
CO 15 OOO KM


