Prodloužená záruka

Toyota Extracare

Užijte si 2 roky
klidu a jistoty navíc

Prodloužená záruka Toyota Extracare 3 + 2 / 160 000 km
Toyota Extracare je komplexní pojistný program, který vám poskytne účinnou ochranu
v případě neočekávané mechanické nebo elektronické závady na vašem vozidle.
Toyota Extracare se řídí záručními podmínkami uvedenými v Záruční knížce
prodloužené záruky, které jsou k dispozici ke stažení na www.toyota.cz.

Součástí programu Toyota Extracare
jsou komplexní bezplatné silniční
asistenční služby Toyota Eurocare.

Platnost prodloužené záruky Toyota Extracare:

Toyota Eurocare využijete v případě:

ZÁRUKA VÝROBCE
včetně Toyota Eurocare*

TOYOTA EXTRACARE
včetně Toyota Eurocare*
100 000 km

KOUPĚ
NOVÉHO
VOZU
1 rok

2 roky

3 roky

160 000 km

4 roky

5 let

Výhody:

Zakoupit lze:

 Záruční oprava bez finanční spoluúčasti zákazníka
 Záruční opravy v autorizovaných servisech Toyota
 Použití originálních náhradních dílů
 Záruka je přenosná na nového majitele – vyšší

A Při koupi nového vozidla

zůstatková hodnota vozidla

podle toho,
co nastane dříve
*bez omezení
ujetých km

Zkušení operátoři vám vždy poradí a zajistí
co nejvhodnější řešení vaší situace.

B Na vozidlo v provozu kryté zárukou výrobce.
Vozidlo musí být mladší tří let od data
počátku záruky výrobce a mít najeto méně
než 100 000 km a prokazatelnou historii
předepsané servisní údržby.

CENÍK PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
TŘÍDA VOZIDEL

 poruchy
 nehody
 problému s palivem
 vybití akumulátoru
 defektu pneumatiky
 ztráty klíčů či uzamčení klíčů ve vozidle
 krádeže vozu
 dalších potíží s vaším vozem

Silniční asistenční služba Toyota vám vyjíždí
poskytnout pomoc zdarma 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
V České republice volejte:
V zahraničí volejte:

800 101 007
+420 221 586 626

ZVÝHODNĚNÁ CENA – platí při objednání
s novým vozidlem nebo při koupi nejpozději
do 6 měsíců od předání nového vozidla
(počátku záruky výrobce).

ZÁKLADNÍ CENA

SLEVA

ZVÝHODNĚNÁ CENA

6 900 Kč

20 %

5 500 Kč

Corolla, Auris, Urban Cruiser

12 900 Kč

18 %

10 500 Kč ZÁKLADNÍ CENA – platí při koupi prodloužené

C-HR, RAV4, Camry, Prius, Verso, Avensis, GT86

18 900 Kč

18 %

Hilux, Land Cruiser, Proace

39 900 Kč

15 %

15 500 Kč vozidla (počátku záruky výrobce).
33 900 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od 1. 1. 2017.

Aygo, Yaris, iQ

záruky po uplynutí 6 měsíců od předání nového

