Čas shodit zimní únavu

S přicházejícím jarním obdobím nabízíme prohlídky zaměřené
na zlepšení funkčnosti a účinnosti klimatizačního systému.

A

Čištění a dezinfekce klimatizačního
systému za 299 Kč

B

Regenerace chladicího média
klimatizace za 599 Kč

Pro zajištění dokonalé čistoty a účinku klimatizace ve vaší Toyotě
doporučujeme využít oba servisní úkony včetně výměny pylového filtru.
Kompletní sortiment kabinových pylových filtrů nabízíme s 20% slevou,
včetně aktivních pylových filtrů za jednotnou akční cenu 800 Kč.

Přijměte naše pozvání a objednejte se v období
od 18. 3. do 31. 5. 2013 v našem autorizovaném servisu.

Prohlídka A
Čištění a dezinfekce klimatizace jsou doporučovány vždy
s přicházející jarní sezónou. Jistě znáte ten nepříjemný zápach při
zapnutí klimatizace po její delší nečinnosti. V průběhu zimního
období totiž docházelo na výparníku klimatizačního zařízení ke
kondenzaci vlhkosti a tím pádem vytvoření ideálního prostředí
pro tvorbu plísňových bakterií a mikroorganismů, které se staly
zdrojem zápachu a následných alergií. Mikroorganismy jsou
společně se vzduchem vháněny do vnitřního prostoru vozidla,
vyvolávají alergické reakce (rýmu, slzení očí, bolesti v krku)
a podporují vznik dalších zdravotních potíží dýchacích cest.
Abychom vám pomohli těmto nepříznivým jevům předcházet,
nabízíme vám vyčištění a dezinfekci výparníku a ventilačních
a topných cest vašeho vozidla. Používáme výhradně originální
čistič klimatizací Toyota, který odstraňuje bakterie a nečistoty
ze všech exponovaných míst a obnovuje výkon klimatizačního
systému. Výsledkem je ventilační systém zbavený škodlivých
organismů a příjemná a osvěžující vůně.

Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme také výměnu
kabinového pylového filtru. Ten zbavuje vzduch vstupující do
interiéru prachu, alergenních pylů, zápachů a jiných nečistot.
Pokud výměna není pravidelná, snižuje se také průtok vzduchu do
interiéru, který zapříčiňuje zamlžování vnitřních stran skel vozidla.

Nabízíme vám dva typy kabinových filtrů:
a) Aktivní uhlíkový pylový filtr
Oproti standardnímu pylovému filtru je doplněn vrstvou aktivního
uhlíku, která zachytí o 25 % více nečistot než standardní filtr.
Aktivní uhlí navíc absorbuje část výfukových plynů, které způsobují
podráždění nosní sliznice, a značně redukuje škodlivé látky a pachy
uvnitř vozidla.
800 Kč – jednotná kampaňová cena pro všechny modely TOYOTA
b) Standardní pylový filtr
Vyroben z vysoce kvalitní netkané textilie, která zachycuje hlavní
nečistoty obsažené ve vzduchu, včetně prachu, sazí, olova, sulfátů
a částic výfukových zplodin.
Kampaňové ceny standardních pylových filtrů:
319 Kč Aygo, Yaris (1999–2005), Prius (2000–2009),
RAV4(2000–2005), Land Cruiser 120
389 Kč Yaris (2005+), Auris, Corolla sedan (2007+), Verso
(2009+), Avensis (2009+), RAV4 (2006–2012),
Land Cruiser 150 a Land Cruiser V8
527 Kč Corolla (2002–2006), Corolla Verso (2001–2009),
Avensis (2003–2008)
Pokud zde není uveden váš model vozidla, kontaktujte nás pro zjištění ceny.
Cenu vámi vybraného filtru přičteme k ceně prohlídky A, práce za výměnu není účtována.

Prohlídka B
V rámci prohlídky A navíc provedeme kontrolu vozidla
v následujících krocích:
diagnostika stavu akumulátoru pomocí testeru
kontrola množství motorového oleje, případné doplnění
kontrola množství brzdové kapaliny, případné doplnění
kontrola stavu a těsnosti chladicí soustavy a stavu řemene
vodního čerpadla
– kontrola funkce ostřikovačů, případné seřízení trysek
a doplnění kapaliny
– kontrola funkce vnějšího osvětlení
– kontrola stavu pneumatik včetně rezervy, nastavení
na předepsaný tlak

Při péči o klimatizační systém je velmi důležitá prevence, kterou
předejdete nepříjemnostem v letních měsících, kdy potřebujete
jeho plný výkon. Během roku může ze systému uniknout zhruba
5–10 % chladicího média, čímž se snižuje výkon a účinnost
klimatizace. Chladicí médium také přirozeně absorbuje
nežádoucí vlhkost, která může způsobit poškození zařízení nebo
jeho poruchu. Malé množství oleje zajišťuje mazání kompresoru
klimatizace a konzervaci všech těsnicích spojů. Případná oprava
v důsledku nízkého množství chladicího média nebo jeho špatné
kvality je pak velmi nákladná. Důležitou prevencí je regenerace
chladicího média a kontrola těsnosti chladicího okruhu
klimatizačního systému, kterou doporučujeme provádět
jednou ročně.

Případné doplnění provozních kapalin hradí zákazník.

V rámci této prohlídky provedeme:

–
–
–
–

– odsátí chladicího média z klimatizačního systému
– regeneraci chladiva odstraněním mechanických nečistot
a vlhkosti
– vakuování chladicího okruhu
– likvidaci vlhkosti v chladicím okruhu
– zpětné naplnění chladiva a oleje do systému
– doplnění nového chladiva v případě potřeby
– finální kontrolu těsnosti systému a funkčnosti klimatizace
Případné doplnění chladicího média hradí zákazník.

... abyste se mohli radovat z každé cesty.
Využijte v průběhu kampaně široké nabídky doplňků
a příslušenství se slevou 20 %.

Doplňky a příslušenství Toyota s 20% slevou.
Autobaterie ......................................................................... od 1 724 Kč

Plastová rohož zavazadlového prostoru ......... od 1 254 Kč

Stěrače (sada předních) .......................................................... od 336 Kč

Gumové koberce (sada)....................................................... od 798 Kč

Střešní nosiče .................................................................... od 3 226 Kč

Textilní koberce (sada)......................................................... od 696 Kč

Střešní držák kol .............................................................. od 1 305 Kč

Velurové koberce (sada, gramáž 520 g)...................... od 1 005 Kč

Zadní držák kol pro 2 jízdní kola ............................ od 5 590 Kč

Velurové luxusní koberce (sada, gramáž 830 g).... od 1 423 Kč

Střešní zavazadlový box ............................................. od 8 040 Kč

Pro některé modely vozidel lze zakoupit samostatný koberec na stranu řidiče.

Informujte se u nás na sortiment doplňků a cenu pro váš konkrétní model vozidla.
Veškeré originální díly a příslušenství vám odborně namontují naši kvalifikovaní mechanici.

Ceny jsou platné po dobu kampaně, obsahují DPH.
Produkty nezahrnují náklady na případnou montáž,
na kterou se informujte u našeho personálu.

Váš autorizovaný servis Toyota

