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TOYOTY 
LATO 2019

PRZYGOTUJ SWOJĄ  
TOYOTĘ NA LATO



• 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.

BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT 
OSZCZĘDNOŚĆ 
SPRAWDZIAN FORMY NA LATO
Tylko 60 zł



• pracę układu recyrkulacji 
powietrza w kabinie 
pasażerskiej,

• stan filtra kabinowego

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

• tylko czysty, oryginalny filtr 
powietrza Toyoty 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 silnika, który:

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



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

SPRAWDZIAN ROZSZERZONY:
W przypadku konieczności pełnej obsługi 
układu hamulcowego, proponujemy wykonanie 
sprawdzianu rozszerzonego o dodatkowe 
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.

ROZSZERZONY SPRAWDZIAN  
FORMY NA LATO
Tylko 250 zł



1. Posiada dodatkową  
warstwę węgla 
aktywnego, która zwiększa 
skuteczność filtracji.

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

3. Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwych gazów.

4. Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy, w tym 
spaliny z silników wysokoprężnych.

5. Korzystnie wpływa na pracę układu 
klimatyzacji w samochodzie.

Dlaczego filtr węglowy?

Zanieczyszczone powietrze to poważne 
zagrożenie dla  zdrowia. Problem dotyczy 
zwłaszcza osób chorujących na  alergie, astmę 
lub inne choroby układu oddechowego. W smogu 
znajdziemy szereg zanieczyszczeń, takich jak pyłki 
roślin, cząstek stałych, węglowodorów, tlenków 
azotu i węgla, i wiele innych.

PAMIĘTAJaby wymieniać  filtr klimatyzacji  w samochodzie  co 15 000 km!

DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI  
Z WYMIANĄ FILTRA WĘGLOWEGO 
Poczuj wakacyjny klimat już od 199 zł

Sprawna klimatyzacja  
to podstawa komfortowych letnich 
podróży. Jej  dezynfekcja wraz  
z wymianą filtra na węglowy 
pozwolą Ci oddychać swobodniej 
– bez pyłków,  kurzu i innych 
drażniących cząsteczek –  a  przede 
wszystkim pokonasz  upały!



Usuwa aż 25% więcej zanieczyszczeń niż 
filtr standardowy.

Tak wysoka skuteczność filtracji możliwa 
jest dzięki zjawisku adsorpcji, czyli 
własności pochłaniania zanieczyszczeń 
przez aktywny węgiel. 

25%
usuwa

więcej
zanieczyszczeń

standardowy węglowy

Co daje dezynfekcja klimatyzacji?

1. Oczyszcza powietrze w samo-
chodzie z bakterii i kurzu.

2. Biocydy i alkohol zawarte w pre-
paracie czyszczącym chronią 
przed bakteriami

3. Przywraca efektywne działanie 
klimatyzacji.

4. Zapewnia przyjemny zapach
5. W krótkim czasie daje poczucie 

komfortu



CZYSTE POWIETRZE  
W TWOIM SILNIKU
Przy okazji wymiany filtra kabinowego 
i dezynfekcji klimatyzacji skontroluj stan 
filtra powietrza. On również ma do spełnienia 
ważną rolę: 

1. Chroni silnik przed zanieczyszczeniami
2. Jeśli jest zapchany, wzrasta zużycie 

paliwa i spadają osiągi.
3. Regularna wymiana przełoży się 

na poprawę tych parametrów.

*Cena 199 zł za dezynfekcję klimatyzacji z wymianą oryginalnego filtra węglo-
wego obowiązuje dla najpopularniejszych modeli marki Toyota nieobjętych już 
gwarancją producenta w programie Serwis Dobrych Cen Toyoty. Ceny obowią-
zują do dnia 30 września 2019 r. Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Ko-
deksu cywilnego. Szczegóły u Dilerów lub na stronie www.toyota.pl/kalkulator



1. Wykonane są z najwyższej jakości gumy 
o wysokiej odporności na działanie promieni 
słonecznych, temperatury i wilgoci.  

2. Charakteryzuje je trwałość i cicha praca.

Wymień wycieraczki na nowe, gdy: 
1. Zauważysz na szybie smugi i plamy;
2. Wycieraczki nie pracują płynnie, tylko 

przeskakują po szybie;
3. Nacisk wycieraczek na szybę nie jest 

równomierny.

Dlaczego warto wybrać oryginalne  
pióra wycieraczek Toyoty?

WYMIANA PIÓR WYCIERACZEK 
Już od 110 zł

Na lato Toyota proponuje 
sprawdzenie i ewentualną wymianę 
piór wycieraczek. Pamiętajmy, 
letnia aura potrafi zaskoczyć 
gwałtownymi ulewami i burzami.  
W trosce o maksymalną widoczność 
zadbajmy o niezawodne działanie 
wycieraczek, wybierając oryginalny 
produkt koncernu Toyota.  

Proponujemy trzy  
rodzaje oryginalnych 
wycieraczek  
Toyoty.



Oryginalne pióra wycieraczek na przednią szybę Classic, Flat oraz Uniblade 
dostępne są do wybranych modeli marki Toyota nieobjętych już gwarancją 
producenta w promocyjnym programie \”Serwis Dobrych Cen\”. Podane ceny 
obowiązują tylko do 30 września 2019 r. i nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Cena 110 zł dotyczy modelu Toyota Yaris P9 (prod. 2006-
2011), cena 150 zł dotyczy wyłącznie modelu Toyota Avensis T27 (prod. 2008-
2018); cena 165 zł dotyczy modeli Auris/Corolla E15 (2006-2012). Sprawdź 
pozostałe ceny dla Twojej Toyoty u Dilera lub na www.toyota.pl/kalkulator.

Wycieraczki Uniblade 
1. Nowoczesna technologia wykonania.
2. Smukły, asymetryczny design.
3. Wykonane z materiałów o wysokiej odporności 

na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Wycieraczki Flat 
1. Aerodynamiczny, płaski kształt.
2. Bezszkieletowa konstrukcja, która gwarantuje 

równomierne rozłożenie siły nacisku na szybę, 
co pozwala skutecznie usuwać wodę.

3. Nowoczesny, atrakcyjny design.

Wycieraczki Classic 
1. Metalowy szkielet, który gwarantuje 

równomierny nacisk na szybę.
2. Sprawdzona trwałość 



W ramach testu diagnostycznego wykonujemy: 

1. Odczyt kodów usterek
Sterownik silnika przechowuje w pamięci 
informacje dotyczące usterek, ale nie wszystkie 
sygnalizowane są zapaleniem lampki kontrolnej. 
Profilaktycznie należy sprawdzać kody usterek 
testerem diagnostycznym.

KOMPLEKSOWY TEST DIAGNO-
STYCZNY DIESLA Z WYKORZY-
STANIEM TESTERA TOYOTY 
Tylko 120 zł

Kluczem do utrzymania diesla  
w doskonałej kondycji na lata  
jest właściwa diagnoza oraz 
usuwanie problemów już przy 
pierwszych objawach. Silnik 
wysokoprężny składa się  
z wielu współpracujących ze sobą 
podzespołów, a nieprawidłowa 
praca nawet jednego z nich może 
spowodować przyspieszone zużycie 
lub uszkodzenie pozostałych.



2. Odczyt parametrów pracy silnika
Odczyt umożliwia sprawdzenie w czasie 
rzeczywistym parametrów pracy silnika, w tym 
współczynników korekcji, na podstawie których 
można ocenić kondycję wtryskiwaczy paliwa.

3. Test szczelności układu wtryskowego
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. 

4. Test sprawności zaworu EGR.
W przypadku nieszczelności zaworu EGR 
może nastąpić spadek mocy silnika podczas 
przyspieszania. Test sprawności polega na 
wymuszeniu pracy zaworu w cyklu otwierania 
i zamykania przy jednoczesnym monitorowaniu 
przepływu powietrza w układzie dolotowym. 

Sprawdzian diagnostyczny dla silników diesla 
przeznaczony jest dla wszystkich samochodów 
osobowych marki Toyota, które nie są już objęte 
opieką gwarancyjną.

Cena 120 zł za test komputerowy obowiązuje dla wybranych samochodów 
osobowych 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: 

Serdecznie zapraszamy  
do  skorzystania z letnich  

usług promocyjnych   
Serwisu Dobrych Cen

obniżonych średnio  
o 30% w stosunku  

do cen standardowych  . 

WWW.TOYOTA.PL/SERWIS-DOBRYCH-CEN


