Toyota ProTect chrání vaše vozidlo před:

nečistotami na silnici

kyselými dešti

slunečním světlem
a UV zářením

povrchovými nečistotami
a výpary

posypovou solí

každodenními nečistotami
a špínou

Toyota ProTect vyhlazuje a chrání povrch pomocí
keramického povlaku

ZAJISTĚTE SVÉMU VOZU
KOMPLEXNÍ OCHRANU

CHCETE SE
NA NĚCO ZEPTAT?

Na rozdíl od vosků a vysoce účinných polymerových
tmelů můžete ochranu Toyota ProTect použít také
na vnitřní textilie, litá kola, boční a zadní okna či
na vnější lak.

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.

Ochrana exteriéru
Uzavřete svůj vůz do nepropustného skleněného
pláště, který ochrání lak, boční a zadní okna před
znečištěním, počasím a jinými nepříznivými vlivy.

Bude třeba Toyota ProTect nanášet opakovaně?
Nebude. Můžete se spolehnout, že váš vůz ochrání
po dobu pěti let, litá kola a vnitřní textilie po dobu
jednoho roku.

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

Mohu používat vysokotlaké čištění?
Ano, na ochranu Toyota ProTect to nebude mít
žádný vliv.

Ochrana litých kol
Poskytněte litým kolům tu nejlepší ochranu proti
prachu z brzdových destiček, nečistotám na silnici
i proti nepřízni počasí.

Mohu mýt své auto v automyčce?
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.

Toyota ProTect

VÝSTAVNÍ LESK TRVÁ A TRVÁ ...
Pro další informace kontaktujte
váš autorizovaný servis vozů Toyota.

A VAŠEMU VOZIDLU
POSKYTNE PLNÝCH

LET
OCHRANY

OBJEVTE TOYOTA PROTECT

REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

ČISTĚNÍ JE HRAČKA

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 není tradiční vosk ani vysoce
účinný polymerový tmel. Jedná se o nejmodernější
technologii, která vytváří molekulární vazbu s lakem
vašeho vozu a vytváří tak extrémně pevné a odolné
propojení.

Jakmile vaše vozidlo chrání Toyota ProTect,
je jednoduché udržet jej čisté.

Toyota ProTect je 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.

Tvoří keramicky zpevněnou povrchovou úpravu
propojenou s lakem vozu.
Chrání proti povrchovým nečistotám, okolnímu
znečištění, kyselým dešťům, rozpouštědlům,
ptačímu trusu a dalším agresivním povětrnostním
vlivům.

Stačí jedna aplikace, která vašemu vozidlu poskytne
plných pět let ochrany.*

Nevyžaduje pravidelné používání konzervátorů
pro zachování záruky.

Jednorázová aplikace
Pětiletá záruka
na karoserii, boční
a zadní okna*

Odpuzuje vodu, a déle tak udržuje vzhled zbrusu
nového vozu.
Ideální způsob obnovení vzhledu starších vozů.

Zabraňuje blednutí barev
potlačením UV záření

Vydrží mnohem déle než vysoce účinný
polymerový tmel.

Snižuje mikroškrábance
o 40 %

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

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

Povrch ošetřený pomocí Toyota ProTect není
potřeba voskovat ani leštit.
V případě poškození či opravy po kolizi nebo výměny
dílů je možné povrch Toyota ProTect obnovit.
Obraťte se na svůj autorizovaný servis Toyota.
Toyota ProTect poskytuje bezkonkurenční ochranu
před škodlivými účinky ptačího trusu a mízy
stromů. Důrazně se však doporučuje, aby byly
tyto usazeniny okamžitě odstraněny, protože
záruka se na takto vzniklé škody nevztahuje.

ZACHOVEJTE HODNOTU
SVÉHO VOZU
Zářivá povrchová úprava neznamená pouze skvělý
vzhled, ale také udržuje původní hodnotu vašeho
vozu.

* Pětiletá záruka na Long Life Body ProTect, jednoletá záruka na Fabric
ProTect a Alloy Wheel ProTect.

TOYOTA PROTECT

Pokud chcete, používejte pravidelně ruční mytí,
mytí proudem vody nebo mechanické mytí aut.

Spolehlivá ochrana laku po dobu pěti let
od ošetření.

Chrání vaši investici
a zůstatkovou hodnotu
vozidla

NEOŠETŘENO

Vozidlo občas umyjte. Vodoodpudivý Toyota
ProTect vytváří povrch, jenž vyžaduje méně čištění.
Použijte koncentrát pro mytí vozidel s houbou
nebo hadříkem a poté opláchněte čistou vodou.
Osušte syntetickým hadříkem nebo jelení kůží.

Šetrnost k životnímu
prostředí

Přípravky s voskem

Vysoce účinné
polymerové tmely
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Nejlepší stav vozu
Toyota ProTect pomáhá udržovat váš vůz v nejlepším
stavu. Tím zajišťuje zvýšenou hodnotu při výkupu
na protiúčet 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 investovat. Toyota ProTect
zaručuje, že vaše vozidlo je skvělá investice.
Vynikající zpráva pro obě strany!

