ZADIHAJMO
NA NOVO
OSVEŽITEV
KLIMATSKE NAPRAVE

ORIGINALNA
DODATNA OPREMA

ZAŠČITA IN NEGA
VAŠE TOYOTE

VSTOPITE
PRIPRAVLJENI V
POMLAD IN POLETJE
Zakaj se tako neizmerno veselimo pomladi in
poletja? Med drugim zato, ker vemo, da bo
poskrbljeno za osvežitev! Tako z nemotenim
delovanjem klimatske naprave kot z drugimi času
primernimi izdelki in storitvami.
Zagotovite si svoj sveženj vrhunske svežine,
ki že veje iz vseh Toyotinih salonov in servisov.

OSVEŽITEV KLIMATSKE
NAPRAVE
Zrak v notranjosti vaše Toyote bo s pomočjo
originalnega zračnega filtra ostal svež kljub
zunanjim neprijetnim vplivom.
TOYOTIN STANDARDNI FILTER ZRAKA
V KABINI
Filter zraka, ki je izdelan iz visokokakovostne
netkane tkanine, odstrani glavne škodljive
snovi, preden prodrejo v vozilo.
od 21 €
TOYOTIN IZBOLJŠAN FILTER ZRAKA
Z AKTIVNIM OGLJEM V KABINI
Ta filter iz visokokakovostne netkane tkanine
s plastjo aktivnega oglja odstrani 25 % več
škodljivih snovi kot standardni filter, vključno
z alergeni in izpušnimi plini.
od 33 €

ZAKAJ IZBOLJŠANI FILTER ZRAKA Z AKTIVNIM OGLJEM:
Standarden filter potniške kabine odstrani onesnaževalce zraka.
Izboljšani filter pa dodatno odstrani še neprijetne vonjave. Rezultat je
čist in svež zrak, ki kroži po potniški kabini.
Z rednim in pravilnim vzdrževanjem bo vaša klimatska naprava
delovala bolj ekonomično, podaljšala pa se bo tudi njena
življenjska doba.

PAKET
OSVEŽITEV
DEZINFEKCIJA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KLIMATSKE
NAPRAVE
FILTER ZRAKA Z AKTIVNIM OGLJEM
Paket osvežitev odstrani bakterije in prah ter izboljša zmogljivost
klimatske naprave. Rezultat je svež in prijeten vonj ter zaščita pred
morebitnimi bakterijskimi okužbami.

67 €
MED 10-MINUTNO VOŽNJO VDIHNETE PRIBLIŽNO
70 LITROV ZRAKA
Vremenske razmere, slog vožnje in uporaba klimatske naprave
povzročijo nabiranje umazanije in mikrobov v klimatski napravi. V
vozilu je zrak lahko nezdrav, dolgo preden se pojavijo neprijetne
vonjave. Zato je treba klimatsko napravo servisirati in očistiti vsaj
enkrat letno.

ORIGINALNA
DODATNA
OPREMA
STREŠNI NOSILCI

VLEČNA KLJUKA*

Namestitev in odstranitev
aluminijastih strešnih nosilcev
z možnostjo zaklepanja je zelo
enostavna. Dopolniti jih je
mogoče z nosilci za smuči, kolesa
in strešnim kovčkom.

Toyota nudi pestro izbiro fiksnih,
vodoravno (ali horizontalno)
in navpično (ali vertikalno)
snemljivih vlečnih kljuk. Vse
nudijo veliko vlečno zmogljivost,
nanje pa je mogoče namestiti
zadnji Toyotin nosilec za
kolesa**.

model

model

YARIS

/ 2014/07-2019/05

143

€

YARIS / 2014/07-2019/05

569 €

COROLLA SD / 2019/01 FMC

188 €

COROLLA SD / 2019/01 FMC

700 €

COROLLA TS / 2019/01 FMC

179 €

COROLLA TS / 2019/01 FMC

664 €

COROLLA HB / 2019/01 FMC

188 €

COROLLA HB / 2019/01 FMC

641 €

C-HR / 2016/09 FMC - 2019/10 MMC

190 €

C-HR /2016/09 FMC - 2019/10 MMC 588 €

RAV4 / 2018/11 FMC

188 €

RAV4 / 2018/11 FMC

715 €

HILUX

161

HILUX

483 €

/ 2015/04 FMC - 2019/05 RC

PROACE/ 2016/02 FMC

€

98 €

PROACE VERSO / 2016/02 FMC 98 €

/ 2015/04 FMC - 2019/05 RC

PROACE / 2016/02 FMC

606 €

PROACE VERSO / 2016/02 FMC 606 €
* Cene veljajo za horizontalne snemljive kljuke.

NOSILEC ZA KOLO
Nosilec za kolo iz aluminija, ki
se enostavno pritrdi na strešne
nosilce.

NOSILEC ZA KOLO
od 101 €

STREŠNI KOVČEK
Idealen za tiste, ki želijo na počitnice vzeti vse. Ima centralno
ključavnico in trakove znotraj za pritrditev tovora. Možnost
obojestranskega odpiranja.

NOSILEC ZA KOLO
Nosilec za kolo je narejen iz trdnega jekla. Omogoča prevoz 2 koles.
Nosilec se namesti na snemljivo ali fiksno vlečno kljuko.
NOSILEC ZA DVE KOLESI**
OD 262 €

** Za omejene modele Toyota.

model
THULE PACIFIC 200 (SILVER GREY)

368 €

THULE TOURING 600 (TITAN GREY)

371 €

THULE PACIFIC 700 (SILVER GREY)

397 €

THULE MOTION 800

552 €

GUMIJASTE PREPROGE

GUMIJASTA ZAŠČITA
PRTLJAŽNEGA DNA

Po meri izdelani gumijasti
tepihi pomagajo zaščititi tla
pred najhujšo umazanijo, ki se
prinese v vozilo. Odporni so na
umazanijo, blato in vodo. Ker jih
je mogoče odstraniti, je njihovo
čiščenje preprosto.

Iz odporne črne plastike z
visokimi robovi za zaščito tepiha
v prtljažniku pred vodo, blatom,
peskom in umazanijo.

model

ZAŠČITITE
SVOJO
TOYOTO

model

YARIS / 2014/07-2019/05

50 €

YARIS / 2014/07-2019/05

38 €

COROLLA SD / 2019/01 FMC

50 €

COROLLA SD / 2019/01 FMC

44 €

COROLLA TS / 2019/01 FMC

50 €

COROLLA TS / 2019/01 FMC

44 €

COROLLA HB

50

COROLLA HB

44 €

/ 2019/01 FMC

€

/ 2019/01 FMC

C-HR / 2016/09 FMC

52 €

C-HR / 2016/09 FMC

50 €

RAV4 / 2018/11 FMC

58 €

RAV4 / 2018/11 FMC

55 €

HILUX / 2015/04 FMC - 2019/05 RC

55 €

HILUX / 2015/04 FMC - 2019/05 RC

57 €

PROACE / 2016/02 FMC

43 €

PROACE VERSO / 2016/02 FMC 43 €

NAJDI MOJE VOZILO (Find my car)
S funkcijo Najdi moje vozilo boste v hipu odkrili, kje je
parkirana vaša Toyota, ter lahko lokacijo delili z družino in
prijatelji.

OPOMNIKI ZA VZDRŽEVANJE
(Service Reminders)
MyT pomaga ohranjati vašo Toyoto v najboljšem stanju
z opomniki za vzdrževanje glede na dejansko število
prevoženih kilometrov.

POŠLJI V VOZILO (Share To Car)
Z aplikacijo MyT lahko izdelate načrt potovanja kar iz
domačega naslanjača ali med potjo. Lokacijo pošljete
neposredno v navigacijski sistem vaše Toyote in takoj
boste lahko začeli s potovanjem.
* na voljo le v primeru, da je vozilo opremljeno z navigacijsko napravo

PODATKI O VOŽNJI (Driving Data)

TEHNOLOGIJA, KI JE ZASNOVANA
PO VAŠIH POTREBAH.
Z aplikacijo MyT na pametnem telefonu lahko z vozilom komunicirate,
kjer koli ste. Načrtujte potovanja od doma, poiščite svoje vozilo,
optimizirate vožnjo ter prejmite analitične podatke za voznika in
obvestila o vzdrževalnih servisih.

PRENOS APLIKACIJE MYT

Aplikacija MyT deluje kot zapisovalnik podatkov o vozilu in
omogoča, da pridobite pretekle podatke o vožnji, vključno
s hitrostjo, pospeški in številom prevoženih kilometrov.

TRENER ZA HIBRIDE (Hybrid Coaching)
S pomočjo aplikacije MyT vas trener za hibride na podlagi
vaših prejšnjih voženj v praksi nauči, kako lahko izboljšate
svojo vožnjo hibrida.

OD VOZILA DO VRAT (Car To Door)
Prenesite navodila do cilja iz Toyotinega navigacijskega
sistema na telefon: za primere, ko morate zadnji del poti
prehoditi peš.
* na voljo le v primeru, da je vozilo opremljeno z navigacijsko napravo

NAJ VAŠA TOYOTA
OSTANE TOYOTA
Servisiranje pri pooblaščenem Toyotinem servisu prinaša najvišjo kakovost storitve in poznavanje
vozila. Z uporabo originalnih nadomestnih delov in rednega servisiranja pri pooblaščenem servisu
ohranjate varnost in zanesljivost vašega vozila.

UDOBJE
Pri vsakem servisu se v prvi vrsti
posvečamo našim strankam,
zato da se lahko hitro in varno
vrnejo na cesto.

KAKOVOST
Vozila Toyota poznamo bolje
kot kdor koli drug in vedno
namestimo samo originalne
Toyotine nadomestne dele, ki so
zasnovani za Toyotina vozila.

TRANSPARENTNOST
Zaupanje strank želimo pridobiti
s preglednimi informacijami,
dokazanim strokovnim znanjem
ter vrhunsko kakovostjo
izdelkov in storitev.

NAJBOLJŠA VREDNOST
ZA VAŠ DENAR
Vzdržujemo vrednost vašega
vozila. Redno vzdrževano vozilo pri
pooblaščenem serviserju Toyota
bolje ohranja vrednost skozi čas.

Slike v brošuri so simbolne. Ponudba velja od 4. 4. do 31. 8. 2020 oz. do razprodaje zalog.
Navedene cene veljajo samo za artikle, ki so vključeni v akcijo. Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV, vendar ne vključujejo montaže
(razen kjer je navedeno, da je cena z montažo). Za napake v tisku ne odgovarjamo.

