
ORYGINALNE ZESTAWY ŻARÓWEK
TOYOTY

BIAŁY DZIEŃ
CIEMNĄ NOCĄ



Proponujemy Państwu szeroką gamę
oryginalnych żarówek Toyoty – zarówno
pojedynczo, jak i w zestawach. Specjaliści
z Autoryzowanego Serwisu Toyoty pomogą
zapoznać się z bogatą ofertą i błyskawiczne
dobiorą optymalne żarówki do każdego
modelu.

ORYGINALNE ZESTAWY ŻARÓWEK TOYOTY

Krótsze dni i dłuższe noce
wymagają od każdego
uczestnika ruchu drogowego
zadbania o jak najlepszą
widoczność i sprawne
oświetlenie. Pomożemy Ci
w doborze odpowiednich
żarówek do Twojej Toyoty.
Z pewnością wpłyną one
pozytywnie na poczucie
bezpieczeństwa podczas
jazdy!



Wzrok jest zmysłem, na którym najbardziej
polegamy w trakcie jazdy samochodem.
Ze statystyk policji wynika, że po zmroku
dochodzi do 12 razy więcej wypadków
z udziałem pieszych niż w ciągu dnia.
Dlatego tak ważne są sprawne
i odpowiednio dobrane żarówki.

• Krótsze dni oznaczają częstsze korzystanie
  ze świateł innych niż drogowe.
• Właściwie dobrane żarówki poprawią
  widoczność w trudnych warunkach.
• Zwiększymy swoje bezpieczeństwo i 
  komfort w podróży.

Zestawy żarówek zapakowano w wygodne
estetyczne pudełeczka, które możesz wozić
w schowku. Co ważne, jeśli planujesz
zagraniczny zimowy urlop, sprawdź, czy
przepisy ruchu drogowego w kraju, do
którego się wybierasz, nie wymagają
posiadania takiego zestawu.

BEZPIECZEŃSTWO

DLACZEGO WARTO WYMIENIĆ ŻARÓWKI
NA ZIMĘ?



Zaprezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Szczegółowe 
informacje na temat oryginalnych żarówek Toyoty dostępne są 
w Dziale Serwisu Autoryzowanych Dealerów Toyoty lub na stronie 
www.toyota.pl. Zapraszamy!

• otrzymujesz produkt Toyoty idealnie
  dopasowany do specyfikacji pojazdu
• zyskujesz poczucie bezpieczeństwa,
  a w trakcie zagranicznej podróży nie
  zaskoczy Cię kontrola drogowa
• zmniejszysz ryzyko uszkodzenia reflektora
  związane z zastosowaniem niewłaściwych
  żarówek

ZALETY ORYGINALNEGO ZESTAWU
ŻARÓWEK:

Stanowią idealne rozwiązanie

dla tych kierowców, którzy

zwracają szczególną uwagę

na kwestie bezpieczeństwa,

a jednocześnie lubią się wyróżniać. Żarówki

Optiwhite zapewniają o 60% więcej światła niż

standardowe żarówki. Długi czas eksploatacji

i jasna wiązka białego światła ksenonowego

wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa

i poczucie komfortu!

ŻARÓWKI SPECJALNE
OPTIWHITE

ZAPYTAJ DILERA TOYOTY O SZCZEGÓŁY:

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty


