Twoja Toyota
jest w dobrych rękach

Propozycje serwisu
dla aut używanych
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Posiadanie Toyoty
Posiadanie Toyoty nierozerwalnie wiąże się
z poczuciem bezpieczeństwa i pewnością, jaką
daje najwyższa jakość i niezawodność wszystkich
samochodów tej marki. Te same korzyści i zalety
towarzyszą Ci także wtedy, gdy stajesz się
właścicielem Toyoty używanej. Bo co może się
zmienić? Jedynie wiek auta i jego przebieg,
a przecież nadal jeździsz sprawdzoną,
niezawodną Toyotą.
Bez względu na to, czy kupujesz Toyotę
u Autoryzowanego Dilera, czy też korzystasz
z oferty innych sprzedawców aut używanych,
możesz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
związane z użytkowaniem niezawodnej marki.

Sprawdź nasze
propozycje:
1. Przedłużenie gwarancji pojazdu
2. Serwis Dobrych Cen
3. Program ubezpieczeń Toyoty
4. Comfort Pay, czyli wygodne finansowanie
5. Program lojalnościowy Toyota More
6. Moja Toyota

Brzmi niewiarygodnie, ale to prawda, bo wciąż
możesz cieszyć się przedłużoną gwarancją
serwisową, dodatkową gwarancją na akumulator
hybrydowy lub korzystać z wielu promocji,
przywilejów, zachęt i usług zwykle kojarzonych
z posiadaniem nowego samochodu. Dla nas
każdy użytkownik Toyoty jest ważny, bo jeśli
jeździ Toyotą, to oznacza, że wie, co jest dla
niego najlepsze.
Pamiętaj, Toyota używana wymaga podobnej
troski co nowe auto, dzięki czemu zachowa
niezawodność przez długie lata.
Odwiedzaj Autoryzowany Serwis Toyoty,
a korzyści znajdą się same.
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Przedłużenie gwarancji pojazdu
Poczuj się jak właściciel nowej Toyoty.
Jeśli stałeś się właścicielem używanej Toyoty, możesz zadbać
o nią, przedłużając odpłatnie okres opieki gwarancyjnej
pojazdu. Wybierz produkt ubezpieczeniowy, który najbardziej
Ci odpowiada. Każdy z nich wiąże się z konkretnymi benefitami.

2. Jeśli Twoja Toyota nie jest już objęta gwarancją
fabryczną, możesz skorzystać z przedłużenia gwarancji
(o rok lub o 20 000 km) w programie PLUS Gwarancja
Serwisowa.

1. Jeśli Twoja używana Toyota (kupiona w polskim salonie)
jest nadal objęta 3-letnią gwarancją fabryczną, możesz
przedłużyć okres gwarancji pojazdu o rok lub o kolejne
2 lata w programie BIS Gwarancja Serwisowa.

Gwarancję możesz przedłużać co rok, aż do ukończenia
przez pojazd 10 lat lub aż do przebiegu 200 000 km.

Poznaj swoje korzyści:

• Nie poniesiesz kosztów naprawy samochodu powstałych
w wyniku awarii elementów objętych programem
PLUS Gwarancja Serwisowa (zgodnie z OWU).
• W razie potrzeby Toyota zostanie naprawiona na miejscu
awarii lub odholowana do najbliższej autoryzowanej stacji
Toyoty.
• Ewentualna naprawa zostanie wykonana zgodnie
z wymogami producenta z zastosowaniem oryginalnych
części zamiennych.
• Zyskujesz ochronę na terytorium Unii Europejskiej
oraz Szwajcarii.
• Możesz skorzystać z wygodnej formy ratalnego
sfinansowania zakupu polisy PLUS Gwarancja Serwisowa
bezpośrednio u Dilera w programie Comfort Pay.
• Przedłużona gwarancja w programie ubezpieczeniowym
PLUS Gwarancja Serwisowa może zostać przeniesiona na
kolejnego właściciela pojazdu.

• Przedłużona gwarancja będzie ważna na terytorium Unii
Europejskiej oraz Szwajcarii aż do przebiegu 200 000 km
(w okresie ważności ubezpieczenia).
• Nie poniesiesz kosztów naprawy samochodu powstałych
w wyniku awarii elementów objętych programem
BIS Gwarancja Serwisowa (zgodnie z OWU).
• W razie potrzeby skorzystasz z profesjonalnej pomocy
drogowej Assistance wraz z holowaniem i noclegiem.
• Zadbana Toyota (z przedłużoną gwarancją) może uzyskać
wyższą cenę na rynku wtórnym, zwłaszcza że możesz
przenieść ochronę ubezpieczeniową na kolejnego właściciela.
• Zyskujesz pewność, że do ewentualnej naprawy pojazdu
użyte zostaną oryginalne części zamienne, a sama naprawa
przeprowadzona będzie w ASO zgodnie z zaleceniami
producenta.
• Możesz skorzystać z wygodnej formy ratalnego
sfinansowania zakupu polisy BIS Gwarancja Serwisowa
bezpośrednio u Dilera w programie Comfort Pay.
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Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/gwarancja-bis

Poznaj swoje korzyści:

Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/gwarancja-plus
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Gwarancja Hybrydowa
Przedłuż gwarancję na akumulator hybrydowy.
3. Zamierzasz kupić używane auto od Autoryzowanego Dilera
Toyoty? Skorzystaj z odpłatnego przedłużenia gwarancji
w programie „Pewne Auto używane z gwarancją”.

Jeśli posiadasz używaną Toyotę z napędem hybrydowym,
to wszystkie elementy układu hybrydowego są objęte
gwarancją producenta na 5 lat lub 100 000 km
(w zależności od tego, co wcześniej nastąpi).

Poznaj swoje korzyści:

Czy wiesz, że możesz dodatkowo przedłużyć gwarancję na
sam akumulator hybrydowy aż do 10 lat? Aby tak się stało:

• Sprawdzony stan techniczny. Oceny pojazdu dokonują
wykwalifikowani mechanicy z wykorzystaniem
specjalistycznych narzędzi. Każdy pojazd podlega identycznej
weryfikacji, która znajduje potwierdzenie w specjalnym
dokumencie – CERTYFIKACIE KONTROLI JAKOŚCI.
• Zyskujesz ochronę (zgodnie z OWU) przez okres 12 miesięcy
(z limitem przebiegu 20 000 km) lub 24 miesięcy (z limitem
przebiegu 40 000 km).
• Ochrona dostępna jest w dwóch wariantach: Pewne Auto
i Pewne Auto Premium, które się różnią zakresem
elementów objętych ochroną.
• Przedłużoną gwarancją objęte są pojazdy w wieku do 10 lat
z maks. przebiegiem w chwili sprzedaży 200 000 km.
• Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł.
• Ochrona gwarancyjna obowiązywać będzie na terytorium
Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.
• W ramach ubezpieczenia możesz skorzystać z całodobowej
pomocy Assistance na terenie Polski w zakresie:
– naprawy pojazdu na drodze,
– pokrycia kosztów holowania do najbliższego
Autoryzowanego Serwisu.
• Przedłużona gwarancja w programie Pewne Auto może zostać
przeniesiona na nowego właściciela pojazdu.
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Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/pewneauto

• Regularnie wykonuj testy akumulatora w Autoryzowanej
Stacji Dilerskiej Toyoty.
• Jeśli Twój samochód pomyślnie przejdzie test układu
hybrydowego, to gwarancja na akumulator hybrydowy
zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok lub na
kolejne 15 000 km (co wcześniej nastąpi), aż do osiągnięcia
przez pojazd 10 lat.
Poznaj swoje korzyści:
• Nie ponosisz kosztów naprawy akumulatora hybrydowego
w okresie obowiązywania gwarancji.
• Każdorazowo otrzymasz szczegółowy raport sprawności
układu hybrydowego stanowiący doskonałą dokumentację
serwisową w przypadku odsprzedaży auta.
Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/gwarancjehybrydowe
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Serwis Dobrych Cen

Zakres programu Serwis Dobrych Cen

Autoryzowany Serwis Toyoty może być znacznie tańszy,
niż myślisz.

Pakiety Obsługi Serwisowej łączą ze sobą:
• kontrolę stanu technicznego Toyoty przez Dilera,
• wymianę oleju silnikowego z filtrem.

Jeśli posiadasz używaną Toyotę, której skończyła się już
3-letnia gwarancja producenta, korzystaj nadal z usług
Autoryzowanego Serwisu Toyoty, obniżając koszty usług
serwisowych.
Poznaj swoje korzyści:
• Korzystasz z najpopularniejszych usług mechanicznych,
płacąc kwoty średnio o 30% niższe od standardowych
cen.
• Nie ponosisz dodatkowych ukrytych kosztów, ponieważ
ceny w Serwisie Dobrych Cen są transparentne.
• Wszystkie ceny dla Twojego modelu błyskawicznie
sprawdzisz w tzw. kalkulatorze serwisowym, a Twój Diler
zastosuje identyczny cennik.
• Obniżka cen nie odbywa się kosztem jakości. Twoje auto
jest serwisowane przez Autoryzowany Serwis
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Program jest elastyczny, dlatego możesz wybrać:
• PAKIET MINI
(oryginalny olej Toyota z wymianą i filtrem + 16 kontroli auta)
• PAKIET STANDARD
(oryginalny olej Toyota z wymianą i filtrem + 29 kontroli auta)
• PAKIET KOMFORT
(oryginalny olej Toyota z wymianą i filtrem + 37 kontroli auta)

Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/serwis-dobrych-cen
Skorzystaj z kalkulatora Serwisu Dobrych Cen
i już dziś odwiedź Autoryzowanego Dilera Toyoty:
www.toyota.pl/kalkulator
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Pozostałe usługi dostępne
w Serwisie Dobrych Cen:
promocyjna wymiana oleju silnikowego Toyota z filtrem,
filtr oleju z uszczelką oraz wymianą,
dezynfekcja (czyszczenie) klimatyzacji,
filtr kabinowy z wymianą,
filtr powietrza z wymianą,
filtr paliwa z wymianą,

Program ubezpieczeń Toyoty
Korzystaj ze specjalnych ofert dla samochodów używanych.
Jeśli kupiłeś używaną Toyotę, zadbaj o jej korzystne
ubezpieczenie. Idealnym rozwiązaniem jest Program
ubezpieczeń Toyoty, zarówno przy zakupie nowej polisy,
jak i przy jej wznowieniu.
Jeśli kupiłeś pojazd w salonie dilerskim Toyoty, możesz
otrzymać od Dilera indywidualną ofertę ubezpieczeniową.

świece zapłonowe z wymianą,

Poznaj swoje korzyści:

świece żarowe z wymianą,

akumulator z wymianą,

• Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu: OC/AC/
NW+Assistance.
• Możliwość dostosowania opcji ubezpieczenia do potrzeb
klienta.
• Likwidacja ewentualnej szkody odbywa się w ASD Toyoty
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.
• Wszelkie formalności związane z zawarciem ubezpieczenia
i likwidacją ewentualnej szkody są załatwiane przez Twojego
Dilera Toyoty.
• Możliwość sfinansowania zakupu ubezpieczenia w systemie
ratalnym.
•	Możliwość elektronicznego zakupu polisy.

tłumik końcowy układu wydechowego z wymianą,

Zapytaj Dilera o szczegóły: www.toyota.pl/ubezpieczenia

pióra/gumki wycieraczek z wymianą,
klocki hamulcowe przednie i tylne z wymianą,
tarcze hamulcowe przednie i tylne z wymianą,
szczęki hamulcowe z wymianą,
amortyzatory z wymianą,
sprawdzenie skuteczności tłumienia amortyzatorów,
pomiar geometrii układu jezdnego z regulacjami,

sprzęgło z wymianą,
pasek rozrządu z wymianą,
sonda lambda z wymianą.
Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/serwis-dobrych-cen
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Skorzystaj z kalkulatora Serwisu Dobrych Cen
i już dziś odwiedź Autoryzowanego Dilera Toyoty:
www.toyota.pl/kalkulator
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Comfort Pay

Toyota More

Rozłóż na raty płatności za usługi, części, akcesoria
i ubezpieczenia Toyoty.

Zawsze możesz liczyć na jeszcze więcej.

Interesuje Cię szybkie i wygodne sfinansowanie kosztów usług
związanych z eksploatacją Twojej Toyoty? Korzystając
z Autoryzowanego Serwisu Toyoty, możesz rozłożyć na raty
płatność za serwis, akcesoria lub ubezpieczenie swojego
samochodu. Możesz to zrobić już od kwoty 500 zł!
W programie Comfort Pay możesz sfinansować:
•
•
•
•
•
•

przegląd i konserwację samochodu,
naprawy uszkodzeń mechanicznych,
zakup i wymianę opon,
naprawy blacharsko-lakiernicze,
zakup i montaż akcesoriów,
ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC
oferowane w Programie ubezpieczeń Toyoty.

Poznaj swoje korzyści:
• Nie obciążasz domowego budżetu, a niewielkie miesięczne
raty są łatwiejsze do spłaty.
• Korzystasz z szybkiej i komfortowej obsługi, a cały proces
oznacza minimum formalności.
Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/comfort-pay

Posiadanie Toyoty – także tej używanej – może wiązać się
z dodatkowymi korzyściami. Wystarczy, że przystąpisz do
programu lojalnościowego Toyota More, dzięki któremu zyskasz
kolejne przywileje podczas eksploatacji swojego samochodu.
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.
Gromadzone codziennie punkty Toyota More możesz
wykorzystać na pokrycie kosztów usług serwisowych oraz zakup
części i akcesoriów. Każda wizyta w Autoryzowanym Serwisie
Toyoty to szansa na dodatkowe punkty i jeszcze większe rabaty
podczas kolejnych odwiedzin. Pamiętaj, aby zawsze
przypominać pracownikowi stacji o naliczeniu punktów.
Wartość Twoich benefitów będzie stale rosła, gdy:
• odwiedzisz Autoryzowany Serwis Toyoty
– 4 000 punktów za każde 1 000 zł wydane na robociznę,
• zakupisz oryginalne części i akcesoria Toyoty
– 4 850 punktów za każde 1 000 zł,
• zapłacisz za zakupy kartą kredytowo- lub debetowo-lojalnościową Toyota Bank – 20 punktów za każde 100 zł,
• będziesz tankował paliwo na stacjach Shell
– 100 punktów za każde 100 punktów zebranych
w programie Shell ClubSmart,
• będziesz korzystał z programu Syngenta Agriclub
– 150 punktów za każde uzbierane 100 punktów.
Każde 10 000 punktów zebranych w programie Toyota More
to 100 zł rabatu na serwis oraz części i akcesoria Toyoty.
Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/toyota-more

Infolinia programu Toyota More:
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801 20 20 20, +48 22 574 04 35
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Twoja Toyota
Moja Toyota

jest w dobrych rękach

Stając się uczestnikiem programu Toyota More, zyskujesz
dostęp do portalu Moja Toyota, dzięki któremu nie tylko
sprawdzisz liczbę zgromadzonych punktów i najnowsze
promocje, ale zyskasz także dostęp do wielu narzędzi
przydatnych w zarządzaniu Twoim autem.
Wystarczy, że wejdziesz na stronę toyota.pl, klikniesz
w zakładkę „Moja Toyota” i zarejestrujesz się w portalu:
• W zakładce „Mój samochód” sprawdzisz historię serwisową
pojazdu i ustawisz przypomnienie o dacie najbliższego
przeglądu Twojej Toyoty.
• Dzięki zakładce „Moje podróże” możesz zarządzać
ulubionymi miejscami, wyznaczyć trasę następnej wyprawy
i wysłać gotowy plan do systemu nawigacji Twojego auta.
• Zakładka „Instrukcje obsługi” umożliwi Ci przejrzenie online
lub pobranie na swoje urządzenie e-podręcznika
użytkownika interesującego Cię modelu Toyoty.
• W zakładce „e-Sklep” zainstalujesz nowe aplikacje do
systemu multimedialnego, zaktualizujesz mapy lub
pobierzesz najnowsze wersje oprogramowania.
• Jeśli będziesz kupował nową Toyotę, to dzięki zakładce
„Śledzenie zamówienia” w każdej chwili dowiesz się, jak
przebiega jej produkcja i gdzie znajduje się zamówione przez
Ciebie auto.

Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się
z Działem Serwisu naszej Firmy.
Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Niezależnie od tego, czy regularnie wyruszasz w długie trasy,
czy używasz auta rekreacyjnie, portal Moja Toyota sprawi, że
Twoje życie z autem będzie prostsze i przyjemniejsze.
Dowiedz się więcej: www.toyota.pl/my-toyota
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SERWIS

Szczegółowe informacje prezentowane w niniejszej ulotce są dostępne w sieci
Autoryzowanych Dilerów Toyoty. Zdjęcia artykułów widoczne w ulotce mogą
odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Informacje podane w ulotce służą
wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Toyota Motor Poland zastrzega sobie prawo do modyfikacji
wszelkich informacji zawartych w niniejszej ulotce.

