
ZAWSZE GÓRĄ 
W STARCIU 
Z MROZEM

Pakiet DIESEL NA ZIMĘ

TYLKO 150 ZŁ

Podana cena 150 zł za przeprowadzenie sprawdzianu DIESEL NA ZIMĘ 
dotyczy samochodów marki Toyota z silnikiem wysokoprężnym nieobjętych już 
gwarancją producenta (z wyłączeniem Hiace i ProAce), obejmuje następujące 
czynności: sprawdzenie stanu akumulatora, sprawdzenie wtryskiwaczy wraz 
z oczyszczeniem układu paliwowego preparatem Toyota Fuel System Cleaner, 
sprawdzenie stanu filtra powietrza oraz sprawdzenie paska osprzętu. Podana 
cena nie zawiera kosztu montażu dodatkowych elementów, obowiązuje  
do 31 marca 2020 i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Zapytaj Dilera Toyoty o szczegóły: 

• Wymiana filtra paliwa  
Wraz z eksploatacją silnika następuje 
stopniowe zanieczyszczanie filtra paliwa 
i spadek jego wydajności. Może to 
doprowadzić do trudności z uruchomieniem 
silnika oraz spadku osiągów. W szczególnych 
przypadkach zanieczyszczony filtr paliwa 
może być przyczyną unieruchomienia silnika.

DODATKOWO, W PAKIECIE DIESEL  
NA ZIMĘ PLUS (JUŻ OD 360 ZŁ), 
WYMIENIMY FILTR PALIWA 
ZAPYTAJ  DILERA O SZCZEGÓŁY!

• Stan paska osprzętu 
Pasek odpowiada za prawidłową pracę 
wielu podzespołów silnika, w tym również 
alternatora. Należy pamiętać, że niesprawny 
alternator może spowodować rozładowanie 
akumulatora i w efekcie doprowadzić  
do unieruchomienia pojazdu.



• Stan wtryskiwaczy wraz z czyszczeniem 
układu paliwowego 
Test polega na wymuszeniu pracy silnika przy 
maksymalnym ciśnieniu paliwa. Umożliwia 
wizualną kontrolę szczelności przewodów 
paliwowych oraz sprawdzenie maksymalnego 
ciśnienia paliwa uzyskiwanego w układzie 
wtryskowym. 

Niskie temperatury i  duża 
wilgotność powietrza 
to wymagające warunki 
dla każdego samochodu, 
a  zwłaszcza dla diesli. Kontrola 
najważniejszych podzespołów 
upewni nas, że nasza Toyota 
pozostanie niezawodna 
w  każdy mroźny poranek.

• Stan akumulatora 
Wraz z wiekiem akumulatora maleje jego 
pojemność i wydajność, co jest szczególnie 
odczuwalne przy niskich temperaturach. 
Specjaliści Toyoty są w stanie sprawdzić 
aktualny stan akumulatora, a w razie 
konieczności dobrać nowy, optymalnie 
dopasowany do modelu auta i sposobu jego 
eksploatacji.  

• Stan filtra powietrza 
Zanieczyszczenie filtra powietrza może 
prowadzić do wzrostu zużycia paliwa, przy 
jednoczesnym spadku osiągów silnika, a nawet 
być przyczyną jego utrudnionego rozruchu. 
Wymiana filtra na nowy pozwala na utrzymanie 
pełnej sprawności silnika. 

W RAMACH PAKIETU DIESEL NA ZIMĘ 
(150 ZŁ) SPRAWDZIMY:


