
UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJE AUTO  
JEST W ŚWIETNEJ FORMIE 

RUSZASZ TOYOTĄ  
W POLSKĘ? 



DZIĘKI USŁUGOM SERWISU TOYOTY 
TWÓJ SAMOCHÓD BĘDZIE ZAWSZE 
GOTOWY DO PODRÓŻY

Przegląd okresowy Toyoty  
Wszechstronna kontrola pojazdu oraz  
wszelkie niezbędne prace i wymiany zgodnie  
z przebiegiem samochodu i wytycznymi 
producenta.

Szybki sprawdzian  
na lato dla aut 
zaparkowanych  
od dłuższego czasu 
tylko 95 zł  

WAKACYJNA PODRÓŻ MOŻE  
BYĆ PEŁNA NIESPODZIANEK

Hamuj bezpiecznie 
wszędzie tam, gdzie  
Ci się podoba. 
Oryginalne klocki 
hamulcowe z wymianą* 
już od 280 zł



ZADBAJ O JAKOŚĆ POWIETRZA  
W SWOIM SAMOCHODZIE KAŻDEGO 
DNIA WAKACJI

Na jakość powietrza wpływa wiele czynników, 
takich jak: zmiany temperatury wilgoć, 
alergizujące pyłki oraz zanieczyszczenia 
drogowe.

Zapytaj o ozonowanie wnętrza samochodu, 
które jest szybką i wyjątkowo skuteczną 
metodą na pozbycie się bakterii, grzybów, 
roztoczy oraz nieprzyjemnych zapachów. 

ZWIĘKSZ SWÓJ KOMFORT  
I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Dezynfekcja  
klimatyzacji  
z wymianą oryginalnego  
filtra kabinowego  
na węglowy  
już od 199 zł 



NIEWAŻNE, CO PLANUJESZ.  
DZIĘKI AKCESORIOM TOYOTY  
BĘDZIESZ GOTOWY NA WSZYSTKO

Nie ma znaczenia, jaką aktywność lubisz. 
Możesz zabrać w drogę cały swój sprzęt.

Podczas podróży wakacyjnej zadbaj  
o bezpieczeństwo ważnych przedmiotów 
osobistych. Pamiętaj o ochronie przed 
kradzieżą „na walizkę” danych z telefonu  
z aplikacją płatności, ze zbliżeniowej karty 
płatniczej oraz z pilota samochodowego  
w systemie bezkluczykowym. 

Bagażniki dachowe, 
boksy bagażowe, 
uchwyty rowerowe  
w doskonałych cenach

Eleganckie etui 
chroniące przed 
skanowaniem danych**

teraz tylko 76 zł



SZYKUJESZ SIĘ DO WAKACJI  
I CHCESZ ZOPTYMALIZOWAĆ  
SWOJE PŁATNOŚCI?

DBAMY O ZDROWIE  
I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW 
ORAZ PRACOWNIKÓW

Za wszystkie usługi, 
części i akcesoria oraz 
ubezpieczenie OC/AC  
zapłacisz teraz  
w wygodny sposób  
dzięki COMFORT PAY

Wprowadzone procedury 
specjalne**** pozwalają  
na przeprowadzenie  
usług serwisowych  
w maksymalnie  
bezpieczny sposób.

Auto naprawisz od ręki, dopiero po miesiącu 
wpłacasz pierwszą niewielką kwotę,  
a resztę płatności rozłożymy na równie małe 
miesięczne raty***.



* Oryginalne klocki hamulcowe Toyoty zaprojektowano zgodnie  
z najwyższymi standardami koncernu. Ich idealne dopasowanie  
do Twojego modelu Toyoty zapewnia wymaganą siłę hamowania nawet 
w trudnych warunkach.  Zapytaj Dilera o oryginalne przednie klocki  
z wymianą dla Twojej Toyoty. 
** Urządzenie blokuje: RFID, NFC, SMS, 2G, 3G, 4G, GPS, Wi-Fi  
(2.4 & 5GHz), Bluetooth. Etui jest kompatybilne z tzw. pilotami 
zbliżeniowymi wykorzystującymi fale radiowe.  
Wymiary: 186 x 117 mm. Szczegóły u Dilerów. Zapytaj Dilera o etui  
o nr. indeksu: G SEM-CKSB-S-R-5. 
*** Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant 
standardowy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 15,65%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 
3262,39 zł, całkowita kwota do zapłaty 3526,68 zł, oprocentowanie 
zmienne 7,20 %, całkowity koszt kredytu 264,29 zł (w tym: prowizja  
4,00% (130,50zł), opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 133,79 zł); 
12 miesięcznych rat równych w wysokości 293,89 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
**** Szczegóły procedur i ich dostępność mogą się różnić w zależności 
od Stacji Dilerskiej, a dodatkowo mogą one ulegać stopniowej zmianie, 
zgodnie z wytycznymi odpowiednich organów odpowiedzialnych  
za ochronę przed Covid-19. 
Podane ceny i promocje przedstawione w niniejszej ulotce dotyczą 
wybranych wersji modeli Toyoty, nie stanowią oferty w rozumieniu  
art. 66 Kodeksu cywilnego, są publikowane jedynie w celach 
informacyjnych i obowiązują tylko do 31 sierpnia 2020 r. Toyota Motor 
Poland zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wprowadzenia zmian  
w niniejszej ulotce, m.in. w zakresie cen promowanych części  
i usług, kolorów, budowy, specyfikacji itp.  
Szczegóły w Dziale Serwisu Autoryzowanych Dilerów Toyoty w Polsce.

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Zapytaj Dilera Toyoty 
o szczegóły: 


