
BEZPIECZEŃSTWO  
KOMFORT 
OSZCZĘDNOŚĆ

SPRAWDZIAN FORMY NA LATO

Tylko 

60 zł
Ceny 60 zł za sprawdzian formy na lato oraz 250 zł za sprawdzian rozszerzony 
obowiązują dla samochodów marki Toyota nieobjętych już gwarancją 
producenta w programie Serwis Dobrych Cen. Ceny obowiązują do dnia 
30 września 2019 r. Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Szczegóły u Dilerów lub na stronie www.toyota.pl .

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Zapytaj Dilera Toyoty o szczegóły: 

SPRAWDZIAN ROZSZERZONY:
W uzasadnionym przypadku Twój Autoryzowany 
Dealer może zaproponować dodatkowe 
wykonanie sprawdzianu rozszerzonego 
o następujące czynności:

• mycie i smarowanie hamulców,

• kontrola stanu klocków hamulcowych  
(przód i tył),

• kontrola stanu tarcz hamulcowych 
(przód i tył),

• kontrola stanu bębnów i szczęk hamulcowych 
( jeśli występują),

• kontrola stanu zacisków hamulcowych,

• kontrola i regulacja mechanizmu hamulca 
postojowego,

• kontrola stanu linek hamulca postojowego,

• kontrola i regulacja pedału hamulca,

• kontrola i regulacja pedału sprzęgła,

• wymiana płynu hamulcowego – płyn w cenie 
sprawdzianu rozszerzonego.

Cena sprawdzianu rozszerzonego – 250 zł.



• poziom oleju silnikowego,
• stan płynu hamulcowego,
• stan wycieraczek,
• stan płynu spryskiwacza,
• oświetlenie zewnętrzne,
• opony.

BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnimy bezpieczną podróż, badając:

Niezależnie od wieku naszego 
samochodu i częstotliwości 
odwiedzin w serwisie, przed 
każdą dłuższą podróżą 
warto szybko sprawdzić 
najważniejsze elementy auta. 
Od ich stanu zależy nasze 
bezpieczeństwo, wygoda  
i komfort. 
Samochód warto oddać w ręce specjalistów  
z najlepszego Autoryzowanego Serwisu  
w Polsce – serwisu Toyoty, lidera badania  
Wybór Kierowców 2019.

• pracę układu recyrkulacji 
powietrza w kabinie 
pasażerskiej,

• stan filtra kabinowego.

• chroni silnik przed pyłem 
i zanieczyszczonym 
powietrzem, aby zachował 
optymalne zużycie paliwa 
i osiągi,

• dostarcza do silnika, w każdych 
warunkach, właściwą ilość 
powietrza i zapewnia jego 
odpowiednią pracę.

KOMFORT
Zadbamy o przyjemną jazdę, sprawdzając:

OSZCZĘDNOŚĆ
Sprawdzimy stan filtra powietrza do silnika, który:

W przypadku wymiany filtrów (powietrza 
i kabinowego), wymiana jest darmowa. 
Klient płaci jedynie za części.
Sprawdzenie auta i wymiana na czas 
zużytych części, a także uzupełnienie płynów 
eksploatacyjnych, zapobiega kosztownym 
naprawom. Podróż na wymarzone wakacje może 
być komfortowa i bezpieczna już za jedyne 60 zł.


