
Toyota
Prověřené vozy



Záruka Toyota - Prověřené vozy je komplexní pojistný program, který vám poskytne 
účinnou ochranu v případě neočekávané mechanické nebo elektronické závady na vašem 
vozidle.

Záruka se řídí záručními podmínkami uvedenými v Záruční knížce prodloužené záruky, 
které jsou k dispozici ke stažení na www.toyota.cz.

VÝHODY:
 Záruční oprava bez finanční 

spoluúčasti zákazníka

 Záruční opravy v autorizovaných 
servisech Toyota

 Použití originálních náhradních dílů

 Záruka je přenosná na nového 
majitele – vyšší zůstatková hodnota 
vozidla

SLUŽBU TOYOTa EUrOcarE 
můŽETE VYUŽíT V přípaDě:
 poruchy

 nehody

 problému s palivem

 vybití akumíulátoru

 defektu pneumatiky

 ztráty klíčů či uzamčení klíčů ve vozidle

 krádeže vozu

 dalších potíží s vaším vozem

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

Silniční asistenční služba Toyota Eurocare 
vám vyjíždí poskytnout pomoc zdarma 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Součástí Záruky Toyota Prověřené 
vozy jsou komplexní bezplatné silniční 
asistenční služby Toyota Eurocare.

V České republice volejte: 800 101 007
V zahraničí volejte: +420 221 586 626

Záruka ToyoTa 
ProVěřEné VoZy 

12 měsíců / Neomezené km

 Záruka je zahrnuta v  pořizovací 
ceně ojetého vozu

 Spuštění záruky v den prodeje 
ojetého vozu

 Limit stáří vozu v den spuštění 
záruky je 10 let od data první 
registrace vozu

 Limit nájezdu v den spuštění záruky 
je 185 000 km



ProDLouŽENÍ SILNIČNÍ 
aSISTENCE ToyoTA 
EUroCArE

Mobilní aplikace Toyota Eurocare
aplikace pro chytré telefony vám usnadní proces kontaktování asistenční centrály Europ assistance 
v případě jakýchkoliv potíží s vaším vozidlem. aplikaci můžete využít také k přesnému určení polohy vašeho 
nepojízdného vozidla nebo přivolání rychlé pomoci.

ODměnímE VáS za VěrnOST
Přijeďte se svým vozem Toyota starším tří let na předepsanou servisní údržbu do našeho 
autorizovaného servisu a my Vám poskytneme zdarma na 12 měsíců program Toyota Eurocare.

Program Toyota Eurocare je možné opakovaně prodloužit, vždy na 12 měsíců bez omezení 
ujetých kilometrů nebo stáří vozidla. Budete-li pravidelně využívat náš autorizovaný servis pro 
předepsanou servisní údržbu, zajistíme Vám doživotní záruku mobility pro Vaše vozidlo.

aSiSTEnční SLUŽBa TOYOTa EUrOcarE
Toyota Eurocare je celoevropská silniční asistenční služba, která poskytuje zdarma pomoc 
v případě potřeby na Vašich cestách doma i v zahraničí. Silniční služby poskytuje společnost Europ 
assistance, jejíž zkušení pracovníci Vám jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
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Podrobné informace o obsahu nabízených 
asistenčních služeb naleznete na www.toyota.cz



Využijte širokou nabídku originálního příslušenství Toyota a zajistěte, aby byl váš vůz dokonale vybaven na všechny 
cesty a příležitosti. Spolehněte se na snadnou instalaci a absolutní garanci nejvyšší kvality a funkčnosti.

NaBÍZÍmE originální 
PříslUšEnsTVí



Výhodný servis
Pro STaršÍ VoZy ToyoTa

servisní program pro starší vozy
Navštivte s Vaším vozem náš autorizovaný servis a využijte nejnovější program Toyota 3+ s 15% slevou 
na originální údržbové díly a provedenou práci u vybraných servisních úkonů.

 Stáří vozidla je určeno datem jeho předání zákazníkovi uvedeným v Servisní a záruční knížce vozidla 
Toyota.

 Slevy v programu Toyota 3+ jsou poskytovány na běžné údržbové díly podléhající opotřebení* 
u vybraných servisních úkonů prováděných v autorizovaných servisech Toyota.

* Do kategorie údržbových dílů podléhajícím opotřebení zahrnujeme: Brzdové destičky a obložení, kotouče a bubny, spojkové díly (lamely, 
přítlačné kotouče), tlumiče pérování, prvky stabilizátorů, tlumiče výfuku, klínové a rozvodové řemeny, kladky, vzduchové, olejové, palivové 
filtry, kabinové filtry, zapalovací svíčky (běžné i iridiové) a navíc z řady optifit produkty alternátor, startér, chladič, manžety poloos.

Toyota připravila, pro starší vozy, ekonomickou řadu originálních dílů optifit, které splňují ten nejvyšší 
požadavek na kvalitu.



www.toyota.cz


