
4+ program és 4+ tartozékok
Különleges ajánlatok 4 évesnél idősebb autókra

SZERVIZPROGRAM
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Ablaktörlők

Kötelező szervizek

Akkumulátor

Fékbetétek

Féktárcsák

Lengéscsillapítók

Vízpumpa

Tartozékok

Téli gumik

Klímarendszer

A Toyota 4+ szervizprogramja keretében jelentős kedvezmé- 
nyekkel rendelheti meg azokat a szervizműveleteket és tar- 
tozékokat, amelyekre a mindennapos használat során autójának 
szüksége lehet. Legyen szó karbantartási munkáról, fékbetét 
cseréről vagy valamilyen tartozék (például padlószőnyeg) 
cseréjéről, érdemes árajánlatot kérnie egy Toyota márka- 
szervizben. Ajánlataink magukban foglalják az alkatrészek és a 
motorolaj költségét, valamint a munkadíjat és az áfát is.

Néhány példa akciós szerviz- és tartozék ajánlatainkból:
Motorolaj (5W30) és olajszűrő csere,  
karbantartási munkadíj 20 100 Ft-tól

Motorolaj (5W30), olajszűrő, pollenszűrő,  
fékfolyadék és a gyújtógyertyák cseréje,  
karbantartási munkadíj 47 500 Ft-tól

Első ablaktörlő lapátok cseréje  5 900 Ft-tól

Akkumulátor cseréje 28 200 Ft-tól

Első fékbetétek és féktárcsák cseréje 49 900 Ft-tól

Két első lengéscsillapító cseréje  48 700 Ft-tól

Vízpumpa cseréje 29 200 Ft-tól

Csomagtér védőtálca 10 200 Ft-tól

Padlószőnyeg szett  6 900 Ft-tól

Kerékőr szett  12 600 Ft-tól
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Megháláljuk hűségét
Ingyenes országúti segélyszolgálat 3 év után is
Ha elvégezteti autóján az előírt karbantartási műveleteket, illetve a karbantartás során felfedezett hibák kijavítását 
is megrendeli, akkor 1 éven keresztül ingyenesen veheti igénybe a Toyota Eurocare országúti segélyszolgálatot. 
Ezután minden – Toyota márkaszervizben elvégzett – előírt karbantartás alkalmával ismételten meghosszabbítjuk 
további 1 évre a szolgáltatást, egészen az autó 12 éves koráig. A Toyota Eurocare elérhető műszaki meghibásodás 
vagy egyéb váratlan esemény esetén. A Toyota Eurocare a helyszíni javításon vagy a legközelebbi szervizbe 
vontatáson kívül ingyenesen biztosítja a szállodai elhelyezést, a csereautót vagy az utazás folytatását vonattal. 
Külföldi utazás során a Toyota Eurocare – bizonyos esetekben – sofőrt biztosít vagy megszervezi az autó hazaszállítását.

www.toyota.hu
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BETTER WAY
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JAVÍTÁS

AUTÓMENTÉS
VONTATÁS

ÜZENETEK
TOVÁBBÍTÁSA

ÉS TANÁCSADÁS
AZ UTAZÁS

FOLYTATÁSA
SZÁLLÁS CSEREAUTÓ SOFŐR A JÁRMŰ

HAZASZÁLLÍTÁSA

Az Ön hivatalos Toyota márkakereskedője:



ALWAYS A
BETTER WAY

KÉSZÜLJÖN FEL IDŐBEN A TÉLRE!

TÉLIGUMI ÉS
SZERELT KERÉK 

AKCIÓ

10 PONTOS
ÁTVIZSGÁLÁS

CSAK  
3900 Ft

EREDETI
ALKATRÉSZEK 

20% 
KEDVEZMÉNNYEL

TOYOTA 4+ 
SZERVIZ- 
PROGRAM

EUROCARE
MEGHÁLÁLJUK  
HŰSÉGÉT



Ha 2019. november 4. és december 31. között  
felkeresi bármelyik Toyota márkaszervizünket, 
akkor kedvezményes áron átvizsgáljuk autóját, 
valamint további kedvezményeket is kínálunk.

Bízza ránk autója téli felkészítését! 

Szervizeink ellenőrzik:

1.  az akkumulátort (elektronikus műszeres vizsgálattal) 
2.  a külső és belső világítást
3.  a fényszórókat (szükség szerint beállítják őket) 
4.  a hűtő- és ablakmosó folyadék szintjét és dermedéspontját
5.  az ékszíjak feszességét
6.  a motorolaj szintjét
7.  a fékfolyadék szintjét
8.  az ablaktörlőlapátok állapotát és működését
9.  a gumiabroncsok állapotát és profilmélységét
10. a keréktárcsákat

Az átvizsgálás díja csupán 3900 Ft! 



Hasznos adalékok, kiegészítők és alkatrészek a télre

7500 Ft-tól

2600 Ft
Szervizeink ellenőrzik:

1.  az akkumulátort (elektronikus műszeres vizsgálattal) 
2.  a külső és belső világítást
3.  a fényszórókat (szükség szerint beállítják őket) 
4.  a hűtő- és ablakmosó folyadék szintjét és dermedéspontját
5.  az ékszíjak feszességét
6.  a motorolaj szintjét
7.  a fékfolyadék szintjét
8.  az ablaktörlőlapátok állapotát és működését
9.  a gumiabroncsok állapotát és profilmélységét
10. a keréktárcsákat

Az átvizsgálás díja csupán 3900 Ft! 

5000 Ft

Üzemanyagrendszer-tisztítók
Kifejezetten a modern dízel – és benzinmotorok 
üzemanyag-ellátó rendszerének tisztítására 
szolgáló adalékok. Csökkentik az üzemanyag-
fogyasztást és növelik a motor élettartamát.  
A flakont a teli üzemanyagtartályba kell önteni, 
a kezelést ajánlott minden 15 ezer km után 
megismételni.

Ablaktörlő lapátok
•   Tartós magas szintű teljesítmény
•    A Toyota szélvédőkhöz illeszkedő  

kialakítás
•   Hosszú élettartam
•   Sérülésekkel szembeni ellenállás
•   Optimális teljesítmény

OptiWhite izzók
•   Akár 600 órás élettartam
•   Intenzív fehér, xenon hatás
•   60%-kal több fény
•    Biztonságosabb vezetés, jobb kontraszt és  

fényvisszaverődés

Szélvédőmosó folyadék – 1 L
Alacsony hőmérséklet ellenállása lehetővé 
teszi, hogy a téli szezonban lefagyás nélkül 
tökéletesen tisztítsa a szélvédőt. A tartalma 
ellenőrzött, nem tartalmaz mérgező vegyi 
anyagokat. A tisztító vegyületek tökéletes 
keveréke biztosítja a mély és alapos tisztítást.

710 Ft/L-től

Optifit akkumulátorok
•   3 év Toyota garancia
•   Hosszú élettartam
•   Megbízhatóság
•   Optimális teljesítmény
•    Az adott Toyota modellhez illeszkedő 

méretpontosság
24500 Ft-tól

2000 Ft/db-tól

A fenti bruttó árak 2019. november 4. és december 31. között érvényesek és a 
felszerelés költségét nem tartalmazzák. Az akciós ajánlatok egyéb kedvezményekkel 
nem vonhatók össze.

34900 Ft-tól

Navigáció (térkép frissítés)
Az európai úthálózat körülbelül 15%-a évente
módosul. A tájékozódás hatékonysága javul, ha
a navigációs rendszer térképét frissítik. 
Rendelje meg most Toyota navigációs rendszeréhez 
a térképfrissítést!

Jégoldó
Gyors hatású spray a jég eltávolításához az 
ablakokról. 



Hasznos adalékok, kiegészítők és alkatrészek a télre Téli gumiabroncsok és szerelt kerekek

www.toyota.hu

Téli szerelt kerekek gumiabroncs biztosítással
Rendelje meg új autójával egyidőben a téli gumiabronccsal szerelt acél vagy könnyűfém keréktárcsákat és élvezze 3 éven át a gumiabroncs 
biztosítás előnyeit! 
Miért érdemes téli gumival szerelt kereket vásárolni?
- A gumiabroncs biztosítás birtokában nem kell aggódnia az esetleges defekt miatt. A sérült gumiabroncsot egy Toyota márkaszerviz közre-   
   működésével ingyenesen kijavítják vagy kicserélik.
-  A szezonális cserék alkalmával csökken a keréktárcsák és a guminyomás-jeladók sérülésének kockázata (nem kell szét- és összeszerelni a 

gumikat és a keréktárcsákat).
-  A komplett kerekek cseréje olcsóbb, mint a gumik és keréktárcsák cseréje szét- és összeszereléssel.
-  A későbbi újraértékesítés során nő az autó értéke.

Téli gumiabroncsok
Márkaszervizeinkben segítünk megtalálni és kiválasztani az autójához leginkább 
megfelelő gumiméretet, és kedvező téli gumi ajánlatokkal várjuk. 
Melyik gumiabroncsot válassza Toyotájához? Segítünk!

18" Hilux17" Hilux

17" C-HR 18" Rav418" C-HR

17" Proace

15" Yaris 16" Yaris 17" Rav4

17" Corolla

15" Aygo

19" Land Cruiser16" Corolla


