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PRISKRBITE SI

JESEN/ZIMA 2022

TOYOTA.SI Servis Toyota



ZIMA JE  
NOVO POLETJE!
Zakaj? Zaradi vroče ponudbe vseh izdelkov in 
storitev, ki smo jih skrbno pripravili prav z namenom, 
da vam bo sicer prometno verjetno najmanj prijazen 
letni čas minil karseda neopazno, saj boste lahko 
vi in vaša Toyota uživali na vsakem ovinku, na vsaki 
ravnini in vsaki strmini.

Za poletno razpoloženje to zimo izbirajte med paketi, 
dodatno opremo, zaščito, večjo preglednostjo in 
zanesljivostjo, modnimi športnimi oblačili in dodatki, 
zavarovanjem ter pripomočki za povezljivost, ki vam 
jih predstavljamo v nadaljevanju.

V salonih in servisnih delavnicah Toyota vas 
pričakujemo od 15. 10. 2021 do 31. 1. 2022.

Ponudbo Jesen/Zima si lahko ogledate tudi na naši spletni strani:
www.toyota.si



PRISKRBITE SI
PAKET ZIMA

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC 32

YARIS / 2017-11MYC  37

NOVI YARIS / 2020-05 FMC 37

YARIS CROSS 2021-07 FMC  37

COROLLA HB/TS/SD / 2019-01 FMC  60

C-HR / 2017-10 MYC  37

RAV4 / 2018-11 FMC 60

CAMRY / 2009/02- 69

Po opravljenem kontrolnem pregledu boste pridobili  
ZIMSKI CERTIFIKAT - vaša Toyota je pripravljena na zimo.

•  prednje metlice brisalcev stekla vključno z menjavo,
•  originalno tekočino za stekla Toyota (do -50°C, 1l),
•  test akumulatorske baterije,
•  pregled hladilne tekočine,
•  pregled pnevmatik,
•  pregled žarometov in svetlobnih teles.

KONTROLNI PREGLED  
PAKET ZIMA VKLJUČUJE:

Na vašem vozilu Toyota bomo pregledali 6 točk, 
katerih ustreznost vam zagotavlja mirnost, varnost in 
brezskrbnost pri vožnji v jesenskih in zimskih mesecih.



STREŠNI KOVČEK - 
THULE PACIFIC 200

NOSILEC ZA SMUČI IN  
SNEŽNE DESKE*

Strešni nosilec
+ strešni kovček -  

Thule Pacific 200

Strešni nosilec
+ nosilec za smuči*

VEČSKI PAKET
NADGRADNJE

PAKET
NADGRADNJE

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  /

YARIS / 2017-11MYC  531

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  584

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  556§

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  577

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  577

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  577

C-HR / 2017-10 MYC  577

RAV4 / 2018-11 FMC  577

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  /

YARIS / 2017-11MYC  245

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  298

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  270§

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  291

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  291

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  291

C-HR / 2017-10 MYC  291

RAV4 / 2018-11 FMC  291

*Za štiri pare smuči ali dva para snežnih desk.

*Za štiri pare smuči ali dva para snežnih desk.

PRISKRBITE SI
DODATNO OPREMO

Gumijasta zaščita  
prtljažnega dna 
+ gumijaste preproge 
+ zavesice proti blatu

LPAKET
ZAŠČITE

Gumijasta zaščita 
prtljažnega dna 
+ gumijaste preproge 

MPAKET
ZAŠČITE

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  82

YARIS / 2017-11MYC  87

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  90

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  92

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  95

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  95

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  95

C-HR / 2017-10 MYC  103

RAV4 / 2018-11 FMC  113

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  184

YARIS / 2017-11MYC  193

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  193

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  182

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  179

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  164

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  164

C-HR / 2017-10 MYC  196

RAV4 / 2018-11 FMC  251

Navedene cene vključujejo montažo in DDV. § s strešnimi sanmi

73 € 370 € 

V času jesensko-zimskih ugodnosti smo za vas pripravili 
ugodno ponudbo dodatne opreme, s katero boste 
enostavneje in udobneje preživljali prosti čas.



OSTANITE 
POVEZANI,  
KO STE NA POTI

Najnovejši informacijsko-
razvedrilni sistem Toyota 
vam prinaša vrhunsko 
udobje, ko gre za 
avtomobilsko povezljivost, 
saj vam omogoča dostop do 
aplikacij na zaslonu vašega 
vozila in zagotavlja, da 
boste ostali varno povezani 
na vsakem potovanju.

Nadgradnja multimedijskega 
sistema (MM19) je možna 
pri pooblaščenem partnerju 
Toyota. 

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  /

YARIS / 2017-11MYC  561

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  591

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  629

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  702

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  742

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  742

C-HR / 2017-10 MYC  634

RAV4 / 2018-11 FMC  730

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  202

YARIS / 2017-11MYC  257

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  /

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  /

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  /

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  306

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  306

C-HR / 2017-10 MYC  /

RAV4 / 2018-11 FMC  300

MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  /

YARIS / 2017-11MYC  161

NOVI YARIS / 2020-05 FMC  214

YARIS CROSS / 2021-07 FMC  168§

COROLLA (SEDAN) / 2019-01 FMC  207

COROLLA (HB) / 2019-01 FMC  207

COROLLA (TS) / 2019-01 FMC  207

C-HR / 2017-10 MYC  207

RAV4 / 2018-11 FMC  207

VLEČNA KLJUKA
Toyota nudi pestro izbiro fiksnih, 
vodoravnih in navpičnih snemljivih 
vlečnih kljuk. Vse nudijo veliko vlečno 
zmogljivost, nanje pa je mogoče 
namestiti zadnji nosilec za kolesa.

PARKIRNA TIPALA
Odločite se lahko za parkirna tipala 
v sprednjem, zadnjem ali obeh 
odbijačih. Povezana so z opozorilnim 
zvočnim signalom kateri je slišen v 
kabino. Na armaturni plošči lahko 
zvočne signale tudi izključite. 

Apple CarPlay®* in 
 Android Auto™

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

Navedene cene vključujejo montažo in DDV. § s strešnimi sanmi *Cene veljajo za vgrajena parkirna tipala v zadnjem odbijaču.



BRISALCI UNIBLADE IN
TEKOČINA ZA PRANJE 
VETROBRANSKEGA STEKLA 
TOYOTA

ORIGINALNI 
AKUMULATORJI TOYOTA
Sodobno vozilo Toyota je opremljeno s številnimi 
elektronskimi sistemi, ki poskrbijo za še varnejšo, lažjo 
in udobnejšo vožnjo. Številne funkcije in sistemi, kot so 
satelitska navigacija, Bluetooth®, sistemi za pomoč pri 
parkiranju in avdio-vizualni razvedrilni sistemi, zahtevajo 
zanesljivo električno energijo.

ZAKAJ ORIGINALNA TEKOČINA:
• Zaščiti metlice brisalcev pri nizkih temperaturah.
• Očisti vetrobransko steklo v vseh vremenskih pogojih.
• Primerna pri zunanjih temperaturah od -20 °C > -50 °C.
• Na voljo v dveh pakiranjih.

BRISALCI UNIBLADE
MODEL / LETNIK €

AYGO / 2017-05 RC  32
YARIS / 2017-11MYC   37
NOVI YARIS / 2020-05 FMC   37
YARIS CROSS / 2021-07 FMC  37
COROLLA (SEDAN, HB, TS) / 2019-01 FMC 60
C-HR / 2017-10 MYC   36
RAV4 / 2018-11 FMC   60
CAMRY / 2009/02-   69

AKUMULATORJI OPTIFIT
MODEL / LETNIK / KAPACITETA €

AYGO / 2017-05 RC / 52 Ah 82
YARIS / 2017-11MYC / 60 Ah  106
NOVI YARIS / 2020-05 FMC / 35 Ah  69
YARIS CROSS / 2021-07 FMC / 35 Ah  69
COROLLA (SEDAN, HB, TS) / 2019-01 FMC / 65 Ah 110
C-HR / 2017-10 MYC / 45 Ah 82
RAV4 / 2018-11 FMC / 65 Ah  110

ZAKAJ ORIGINALNI  
AKUMULATORJI OPTIFIT:
•  Primerni so za vse modele Toyota.
•  Zanesljivi so skozi celo leto, v vseh vremenskih razmerah.
•  Ne zahtevajo vzdrževanja. 
•  Konkurenčna cena. 
•  Triletna garancija ne glede na prevožene kilometre. 
•  Visoko zmogljiv način Eco, posebej zasnovan za vozila, 

opremljena s sistemom Start & Stop, ki lahko podaljša 
življenjsko dobo akumulatorja za do 50 %.



ZAŠČITA 
ZUNANJOSTI*

222 €

ZAŠČITA 
NOTRANJOSTI

108 €

ZAŠČITA  
ALU-PLATIŠČ

69 €

TOYOTA  
PROTECT
Je revolucionaren nov premaz na osnovi silicija, s pomočjo 
znanstvenikov NASA, in nudi visokokakovostno zaščito površin na 
vozilu. Gre za novo tehnologijo, ki tvori molekulsko vez z  lakom 
vašega avtomobila in na ta način ustvari izjemno odporno zaščito.  
Z enim nanosom zaščitite lak vozila za naslednjih pet let.

FUEL SYSTEM CLEANER 
SREDSTVO ZA 
ČIŠČENJE SISTEMA  
ZA VBRIZG GORIVA 

S TOYOTA PROTECT PRIVARČUJETE  
DENAR, ČAS IN VODO:
  Lažje pranje in čiščenje vozila.
  Zadošča že običajno pranje s šamponom, ki ne vsebuje voska.
  Voska ni treba nanašati pet let.
  Ohranja vrednost vašega vozila.

JAMSTVA NA 
OBSTOJNOST  
NANOSA TOYOTA 
PROTECT

FUEL SYSTEM CLEANER €

BENCIN 18
DIESEL 18

Z uporabo sredstva za čiščenje 
sistema za vbrizg goriva Toyota Fuel 
System Cleaner boste uživali v bolj 
čisti, tekoči, udobni in varčni vožnji.

Uporaba sredstva Toyota Fuel System 
Cleaner, ki je na voljo za bencinske 
in dizelske motorje, je enostavna in 
učinkovita.
GLAVNE PREDNOSTI:
•  Patentirana napredna tehnologija.
•  Deluje na vseh sestavnih delih sistema  

za vbrizg goriva.
•  Odličen za uporabo pri katalizatorjih in 

senzorjih kisika.
•  Preprečuje nabiranje ogljikovih odpadkov 

na vrhu in v notranjosti vbrizgalne šobe.
•  Optimizira izgorevanje.
•  Deluje na vseh sestavnih delih sistema  

za vbrizg goriva.

*Ob nakupu novega vozila na voljo 30% ugodneje. Cena vključuje 30% popust.

ProTect
Toyota

ZAŠČITNI PREMAZ



PRENOSNA  
POLNILNA BATERIJA
TBMYARC00600
Prenosna polnilna baterija 
5000 mAH z osvetljenim 
logotipom in kablom za 
hitro polnjenje 3 v 1 (tip 
C, Android, iPhone), ki je 
barvno usklajen s prenosno 
polnilno baterijo. Naprava 
se ob dotiku zasveti zaradi 
»funkcije tresenja«, logotip 
pa lahko sveti do 20 dni brez 
vmesnega polnjenja baterije. 
Vhod DC: 5 V/2 A micro USB. 
Dvojni izhod DC: 5 V/2,1 A 
in 5 V/1 A za hitro polnjenje. 
Velikost: 127 x 70 x 12 mm. 
Pakirano v darilni škatli iz 
recikliranega papirja.

112 €

POLNILNI KABEL
TBMYARC00700
Zelo priročen polnilni 
kabel zlate barve 
z logotipom, ki se 
prikaže, ko je USB 
priključen.

25 €

TERMOVKA IZ 
BAMBUSA KINTO
TBMKIN220000
Dvostenska termovka iz 
nerjavečega jekla z zunanjo 
steno iz bambusa in pokrovom 
iz PP plastike. Prostornina: 
400 ml. Zaradi naravnega 
bambusa lahko pride do 
manjših odstopanj v barvi in 
velikosti, kar vpliva na končno 
dodelavo in videz izdelka.

30 €

BELEŽKA
TBMYARC00200
Beležka s platnicami kovinsko 
zlate barve. S črnim elastičnim 
trakom za zapiranje, črnim 
označevalcem strani in 
elastično zanko za pisalo. 
Beležka je na voljo samo za 
nakup v količinah po 25 kosov.

12 €

DEŽNIK
TBMYARC01200
Avtomatski dežnik zlate 
barve iz poliestra 190T 
pongee z osmimi paneli, 
kovinskim ogrodjem in 
vodilom ter ročajem iz 
aluminija.

23 €

RDEČA PODLOŽENA JAKNA TOYOTA - VELIKOST M
TBMM6270G30L

Lahka hibridna podložena jakna Toyota s 3 žepi in zložljivo kapuco. 
Narejena je iz vodoodpornega najlona in vsebuje elastiko na robu 
rokavov. Razpoložljive velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL in XXXL.  
100 % najlon, podloga DUPONT.

167 €

PRISKRBITE SI
SLOG TOYOTA



MOŠKA ŠPORTNA VETROVKA - M
TBMYARC0170M
Vsestransko uporabna vetrovka za številne športne 
in prostočasne aktivnosti. Opremljena je z dvema 
žepoma, manjši del je tudi na rokavu. Poleg tega 
ima mrežaste dele, za odvajanje vlage. Odsevni 
detajli pa omogočajo boljšo opaznost ponoči. 
Material: 100 % poliester
Velikost: XS do 3XL

79 €

POTOVALKA
TBMYARC00900
Bodite elegantni s to povsem 
črno potovalko iz PU plastike. V 
prostorno torbo lahko naložite 
vso opremo, ki jo potrebujete za 
kratek oddih. Velikost, primerna za 
kabinsko prtljago. Brez PVC.

59 €

PLETEN ŠAL TGR 19
TBMM9GCUKS0U
Pleten šal TOYOTA GAZOO Racing Lifestyle. 
Eleganten črn šal, ki bo poskrbel, da vas 
ne bo zeblo, medtem ko ste na poti ali 
zastopate znamko. Na tkanini je eleganten 
vzorec z motivom TGR, na sprednji strani pa 
je prefinjen črno-bel logotip TOYOTA GAZOO 
Racing. Velikost šala je približno 187 x 35 cm.

26 €

TRAK ZA SMUČI
TBMYARC01300
Trak za smuči iz poliestra z ježkom in 
zaščitnim trakom iz EVA pene. Mere 46 x 
5,5 cm. Trak za smuči je na voljo samo za 
nakup v količinah po 50 kosov.

9 €

VEČNAMENSKA RUTA
TBMYARC01400
Črna večnamenska ruta iz poliestra 
(140 g/m2) z logotipom, natisnjenim 
po celotni ruti. Velikost 50 x 25 cm.

6 €

PLETENA KAPA TGR 19
TBMM9GCUKK0U
Pletena kapa TOYOTA GAZOO Racing Lifestyle. 
Klasična črna pletena kapa s prefinjenimi detajli 
in logotipom znamke, ki je kot nalašč za hladne 
dni. Kapa ima vzorec z motivom TGR, spredaj pa 
je prefinjen črno-bel logotip TOYOTA GAZOO 
Racing.

21 €

SONČNA OČALA KINTO
TBMKIN240000
Sončna očala s stekli z zaščito 
UV 400. Material: pšenična 
slama.

7 €

UNISEKS PULOVER KINTO
TBMKIN31000L

Uniseks pulover iz organskega 
bombaža. Material: 100 % bombaž, 
OCS100 certificiran s strani Ecocert 
Greenlife.

50 €



Sprostite se in si zagotovite do 10 let popolne brezskrbnosti 
z rednim servisiranjem v novem prilagodljivem programu 
vzdrževanja Toyota Relax!

Servisiranje pri pooblaščenem servisu Toyota pomeni, da bodo 
za vaš avtomobil skrbeli izkušeni in strokovno usposobljeni 
mehaniki, ki pri svojem delu uporabljajo izključno originalne 
rezervne dele. 

Naročite se na servis in Toyota Relax program se bo podaljšal 
za naslednjih dvanajst mesecev - vse dokler bo vaš avtomobil 
dosegel starost 10 let oziroma bo imel 160.000 prevoženih 
kilometrov (kar nastopi prej).

Program Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem rednem 
vzdrževanju in spoštovanju teh splošnih pogojev, kritje programa 
pa traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo. Program Toyota Relax se lahko obnovi in s tem 
ponovno aktivira ob vsakem predpisanem rednem vzdrževalnem 
posegu pri izbranem pooblaščenem servisnem partnerju Toyota 
in velja do naslednjega rednega vzdrževalnega intervala.

10 LET 
BREZSKRBNOSTI
TOYOTA RELAX



Sklenite Zavarovanje Toyota in bodite deležni prednosti, ki jih boste 
uživali kot eden od naših zavarovancev. V sodelovanju s partnerjem, 
zavarovalnico GENERALI d.d., smo pripravili konkurenčne pakete 
zavarovanj, ki so pripravljeni posebej za vozila Toyota.  

HIBRIDNO ZAVAROVANJE TOYOTA
Hibridno zavarovanje Toyota je nova inovativna in intuitivna 
rešitev zavarovanja, ki je posebej zasnovana za lastnike hibridov 
Toyota. Zavarovanje vam omogoča, da hibridni pogon maksimalno 
izkoristite, saj boste nagrajeni za vsak kilometer, ki ga boste 
prevozili v električnem načinu.

RAZLOGI ZA TOYOTA ZAVAROVANJE*

• polovico nižja odbitna franšiza pri škodi (splošni kasko),
• nižja premija za zavarovanje kraje vozila,
• prvi dve leti možnost zavarovanja na novo vrednost,
• daljša uporaba nadomestnega vozila,
• vsa popravila pri pooblaščenih Toyotinih servisih  

z originalnimi nadomestnimi deli,
• vračilo 10 % premije kasko (brez prijavljene škode iz naslova 

kateregakoli kasko produkta (splošni in/ali delni kasko)),
• zamrznitev bonusa (velja za zavarovanje avtomobilske 

odgovornosti (AO) in zavarovanje AO-plus).

*Navedene so osnovne značilnosti produkta, za katere lahko veljajo dodatni pogoji. Podrobnejši opis 
je objavljen v zavarovalnih pogojih, ki se nahajajo pri pooblaščenih trgovcih Toyota. 
Zavarovanje Toyota sklenete pri pooblaščenem trgovcu in vse storitve opravite na enem mestu.

PRISKRBITE SI
ZAVAROVANJE TOYOTA



PRISKRBITE SI
POVEZANOST

Od vozila do vrat (Car To Door) 
Iz navigacijskega sistema lahko 
prenesete tudi navodila za del poti, 
ki ga morate prehoditi peš.

Najdi moje vozilo (Find My Car) 
S funkcijo Find My Car (Najdi 
moje vozilo) v aplikaciji MyT, ki za 
delovanje uporablja zemljevide 
Google, boste v hipu odkrili, kje je 
parkiran vaš avtomobil, ter lokacijo 
delili z družino in prijatelji. 

Podatki o vožnji (Driving Data) 
Aplikacija MyT vseskozi beleži 
podatke o vozilu in vožnji. Na ta 
način omogoča tudi analizo, s 
pomočjo katere lahko izboljšate 
vaš slog vožnje in zmanjšate 
porabo goriva.

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 vašega avtomobila in takoj 
boste lahko začeli s potovanjem.

Opomniki za vzdrževanje  
(Service Reminders) 
Aplikacija MyT pomaga ohranjati 
vaš avtomobil v najboljšem 
stanju, saj vas v skladu s številom 
prevoženih kilometrov opozarja na 
redne servisne intervale.

Nova aplikacija MYT omogoča dostop do petih povezljivih 
storitev. S funkcijami, kot sta Find My Car (Najdi moje 

vozilo) in deljenje poti, vam prihrani čas, denar in skrbi. 
Začetek je povsem preprost. V aplikaciji MyT najprej 
registrirajte svoje vozilo Toyota, potem pa se lahko 

takoj odpravite na pot. Za več informacij se obrnite na 
pooblaščenega prodajalca vozil Toyota.

V aplikaciji MyT lahko za nekatere modele 
Toyota (vozila z modulom 19DCM) preverite 
tudi stanje vozila. Glede na povezano napravo, 
s katero je opremljeno vozilo Toyota, bo 
aplikacija MyT prikazala različna stanja vrat, 
stekel, strešnega okna, prtljažnika, luči in 
pametnega ključa, ki je ostal v vozilu. Več info 
pri pooblaščenem partmerju Toyota ali na 
www.toyota.si/service-and-accessories/my-
toyota/MyT.json



POOBLAŠČENI SERVISI TOYOTA

NAJ VAŠA TOYOTA 
OSTANE TOYOTA

TOYOTA.SI

Slike v brošuri so simbolne. Ponudba velja od 15. 10. 2021 do 31. 1. 2022 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.

AC LOVŠE
Jarška c. 11, Domžale
(01) 729 90 00

AC LOVŠE, PE KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 65 b, Kranj  
(04) 280 90 00

AC FRI - MOBIL
Dečkova cesta 43, Celje
(03) 425 60 82

AH FURMAN
Rogaška cesta 11 a, Ptuj
(02) 788 54 77

CENTER JEREB
Polje 9 b,  Izola
(05) 616 80 01

AVTO AKTIV INTERMERCATUS
PE NOVA GORICA, Industrijska cesta 9, 
Kromberk, Nova Gorica, (05) 330 60 73

AH POSEDI
Tišinska ulica 29 c, Murska Sobota  
(02) 292 82 70

ŠTAJERSKI AVTO DOM
Tržaška cesta 38, Maribor
(02) 33 00 500

TPV AVTO
Kandijska cesta 60, Novo mesto  
(07) 391 81 09

TOYOTA CENTER LJUBLJANA 
BTC - Leskoškova 1, Ljubljana
(01) 200 79 00

TOYOTA CENTER LJUBLJANA 
VIČ - Tržaška cesta 132, Ljubljana
(01) 200 79 71

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

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

Vzdržujemo vrednost vašega 
vozila. Redno vzdrževano vozilo pri 
pooblaščenem serviserju Toyota 
bolje ohranja vrednost skozi čas.

Vozila Toyota odlično poznamo 
in vedno uporabljamo izključno 
originalne nadomestne dele.

UDOBJE KAKOVOST TRANSPARENTNOST NAJBOLJŠA VREDNOST 
ZA VAŠ DENAR

Servisiranje na pooblaščenem servisu Toyota prinaša storitve najvišje stopnje kakovosti in 
strokovnosti. Z uporabo originalnih nadomestnih delov in rednega servisiranja pri pooblaščenem 
servisu ohranjate varnost in zanesljivost vašega vozila.

Servis Toyota


