GWARANCJA PRO
1 000 000 km / 3 lata
Tylko oryginalne części

Suma ubezpieczenia 100 000 zł

Autoryzowany serwis

CZYM JEST GWARANCJA PRO?
W ramach GWARANCJI PRO Twoja Toyota PROACE oraz PROACE VERSO zostaną
objęte ubezpieczeniem gwarantującym pokrycie kosztów napraw. Okres ochrony
ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia gwarancji fabrycznej producenta
i trwa do 36 miesiąca od dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Limit przebiegu to
1 000 000 km.
Do programu kwalifikują się Toyoty PROACE i PROACE VERSO:
•
•
•

zakupione w ASD Toyota w Polsce od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.,
fabrycznie nowe,
objęte gwarancją producenta.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wszystkie mechaniczne,
elektryczne, elektroniczne oraz hydrauliczne / pneumatyczne
elementy i podzespoły zamontowane w pojeździe fabrycznie
do kwoty aż 100 000 zł.
Jak nabyć GWARANCJĘ PRO?
GWARANCJA PRO jest zawarta w cenie auta i obejmuje wszystkie Toyoty
PROACE i PROACE VERSO zakupione w ASD Toyota w Polsce
od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Program GWARANCJA PRO prowadzony jest w ramach ubezpieczenia grupowego na zasadzie umowy Toyota Motor Poland z zakładem
ubezpieczeń. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia gwarancji producenta i kończy się wraz z upływem
36 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Szczegółowe informacje o programie są dostępne w ASD Toyoty oraz na stronach
www.toyota.pl oraz www.prowarranty.eu. Warunki programu GWARANCJA PRO oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały opisane
w Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo i spokój,
Zabezpieczenie przed niespodziewanymi wydatkami
po wygaśnięciu gwarancji producenta,
Przeniesienie kosztów napraw na ubezpieczyciela,
Ochrona pojazdu do przebiegu 1 000 000 km,
Profesjonalna obsługa autoryzowanego serwisu naprawczego,
Naprawy wykonywane przy zastosowaniu oryginalnych
części i zgodnie z zaleceniami producenta,
Obsługa szkód zapewniona przez doświadczony zespół,
Ubezpieczenie skrojone na miarę, dedykowane dla Twojej Toyoty.

Ciesz się z dobrze wykonanej pracy swojej Toyoty, a rozwiązywanie ewentualnych problemów
zostaw nam. W razie awarii skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Dilerską Toyoty.

Aby poznać szczegółowe warunki ubezpieczenia, kliknij tutaj

