CENIK REDNEGA
VZDRŽEVANJA
COROLLA HB
1.8 HYBRID

15.000 km 30.000 km 45.000 km 60.000 km 75.000 km 90.000 km 105.000 km 120.000 km 135.000 km 150.000 km
(ali 1.leto)
(ali 2.leto) (ali 3.leto) (ali 4.leto) (ali 5. leto) (ali 6. leto) (ali 7. leto) (ali 8. leto) (ali 9. leto) (ali 10. leto)

Št.

Naziv

1.

Servis (delo)





















2.

Filter olja





















3.

Motorno olje





















4.

Tesnilo





















5.

Zavorna tekočina

6.

Filter zraka motorja

7.

Filter klime

8.

Hladilna tekočina

9.

Vžigalne svečke motorja

10.

Potrošni material





















11.

Test zavor in amortizerjev





















198 EUR

276 EUR

210 EUR

308 EUR

198 EUR

424 EUR

198 EUR

308 EUR

210 EUR

355v EUR

SKUPAJ

(z ddv-jem)

























Redno vzdrževanje tekom 10 let

PREDNOSTI HIBRIDOV
V PRIMERJAVI Z
OSTALIMI MOTORJI



2.685 EUR (z ddv-jem)

- 10 let jamstva za hibridno baterijo.
- Daljše trajanje zavornih delov (diskov in ploščic).
- Brez potencialnih stroškov alternatorja, sklopke in zaganjalnika.*

PO NAKUPU AVTOMOBILA MI SKRBIMO ZA VAS

Z uporabo originalnih nadomestnih delov in rednega servisiranja na pooblaščenem servisu ohranjate varnost in zanesljivost vašega vozila.

BREZSKRBNOST

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

TRANSPARENTNOST

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

KAKOVOST

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.

POIŠČITE PARTNERJA TOYOTA NA SPODNJI POVEZAVI
www.toyota.si/contact/dealers/list

* Deli bencinskih in dizelskih motorjev, ki ne obstajajo v hibridnih modelih, katerih življenjska doba je 5-8 let in / ali 160.000 do 200.000 km.
Cene rednega vzdrževanja so lahko pri pooblaščenih serviserjih različne od navedenih na ceniku. Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico,
da spremeni cenik brez predhodnega obvestila.

Toyota Servis

