Toyota ProTect
Výstavní lesk trvá a trvá ...

Objevte Toyota ProTect
Není nic lepšího než lesk zbrusu nového vozu v autosalonu.
Udržet tento dokonalý vzhled však bylo vždy velmi těžké,
pokud ne přímo nemožné. Až doteď.
Toyota ProTect je nový revoluční prostředek založený
na technologii vyvinuté pro NASA, který zajišťuje prvotřídní
ochranu povrchu vozidel a je nyní dostupný u vašich
autorizovaných prodejců a v servisech vozů Toyota.
Stačí jedna aplikace, která vašemu vozidlu poskytne plných
pět let ochrany.

Neošetřeno

Toyota ProTect

ProTect odpuzuje vodu, a tím déle udržuje čistý vzhled vašeho vozu.

Revoluční řešení
Toyota ProTect není tradiční vosk ani vysoce účinný
polymerový vosk. Díky nové technologii ProTect přilne
k molekulární struktuře laku na vašem voze a vytváří tak
extrémně pevné a odolné propojení.
– Tvoří keramicky zpevněnou povrchovou úpravu
propojenou s lakem vozu.
– Chrání proti povrchovým nečistotám, rozpouštědlům,
okolnímu znečištění a dalším agresívním povětrnostním
vlivům.
– Odpuzuje vodu a déle tak udržuje vzhled zbrusu nového
vozu.
– Nevyžaduje žádné další pravidelné údržby pro zachování
záruky.
– Ideální způsob obnovení vzhledu starších vozů.
– Vydrží mnohem déle než vysoce účinný polymerový vosk.
– Spolehlivá ochrana laku po dobu pěti let od ošetření.
– K dispozici jsou i přípravky na ošetření litých kol
a vnitřních textilií.

Toyota ProTect ve srovnání s jinými produkty
Ochrana proti:

Horká voda
Studená voda/námraza
Kyselý déšť
Výfukové plyny
Rozpouštědla
Šetrnost k životnímu prostředí

Přípravky s voskem
Generace 1
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Čistění je hračka
Jakmile vaše vozidlo chrání Toyota ProTect, je jednoduché
udržet jej čisté.
– Stačí jej mýt jako obvykle běžným čisticím prostředkem
na automobily bez obsahu vosku.
– Během pětileté záruční doby není třeba vozidlo voskovat.
– Šetřete časem, penězi i vodou.

Zachovejte hodnotu
svého vozu
Zářivá povrchová úprava neznamená pouze skvělý vzhled,
ale také udržuje původní hodnotu vašeho vozu.
Nejlepší stav vozu
Toyota ProTect pomáhá udržovat váš vůz v nejlepším stavu.
Tím zajišťuje zvýšenou hodnotu při výměně náhradních dílů
nebo vyšší prodejní cenu, pokud se rozhodnete svůj vůz
vyměnit.
Přenosná záruka
Výhody plynoucí z pětileté záruky produktu získáte nejen vy,
ale i další majitel vozu do pěti let od ošetření.
Atraktivnější pro kupce
Stejně jako vy i potenciální kupec bude chtít při koupi
nového vozu dobře a bezpečně investovat. Toyota ProTect
zaručuje, že vaše vozidlo je skvělá investice. Vynikající zpráva
pro obě strany!

Vysoce účinné polymerové tmely
Generace 2

Toyota ProTect
Generace 3
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Zajistěte svému vozu
komplexní ochranu
Na rozdíl od vosků a vysoce účinných polymerových tmelů
můžete Toyotu ProTect použít také na vnitřní textilie, litá kola
nebo boční okénka stejně jako na celou karoserii.

Vnější ochrana
Uzavřete svůj vůz do nepropustného skleněného pláště,
který ochrání lak a boční okénka před znečištěním, počasím
a jinými nepříznivými vlivy.

Vnitřní ochrana
Chraňte vnitřní textilie před každodenními nečistotami
a špínou. Jednoduše odstraňte veškeré nečistoty bez
zanechání skvrn.

Litá kola
Poskytněte litým kolům tu nejlepší ochranu proti prachu
z brzdových destiček, nečistotám na silnici i proti nepřízni
počasí.

Chcete se na něco zeptat?
Jak čistit vůz?
K čištění vozu není vůbec nutné používat leštidla, vosk nebo
podobné produkty. Bohatě stačí jemný čisticí prostředek
nebo koncentrát na mytí automobilů.
Bude třeba Toyota ProTect nanášet opakovaně?
Nebude. Můžete se spolehnout, že váš vůz ochrání
po dobu pěti let.
Mohu používat vysokotlaké čištění?
Ano, na ochranu Toyota ProTect to nebude mít žádný vliv.
Mohu mýt své auto?
Toyota ProTect nemůže být mytím v základním programu
v jakékoliv automyčce poškozena.
Mohu své auto mýt ručně?
Jistě. Toyota ProTect velmi dobře odolává čisticím
prostředkům.
Jaký čisticí prostředek mám používat k mytí auta?
K mytí vozidel, která byla ošetřena pomocí Toyoty ProTect,
je vhodný jakýkoliv kvalitní čisticí prostředek na automobily
bez obsahu vosku.
Lze používat Toyotu ProTect i na starší vozy?
Ano, přípravek může být profesionálně aplikován na nová
nebo starší vozidla.
Co se stane v případě, že moje vozidlo bude nabouráno?
Váš autorizovaný servis vozidel Toyota obnoví ProTect
na všech potřebných částech vozu. Úhradu za obnovení
ProTect ochrany můžete nárokovat v rámci vašeho
pojistného plnění.

Pro další informace kontaktujte
váš autorizovaný servis vozů Toyota.

