Toyota Relax

10 års garanti med Toyota Relax
TOYOTA VIL GIVE NY GARANTI PÅ DIN GAMLE BIL
Nu udvider Toyota trygheden igennem Toyota Relax, og tilbyder med start fra
første december 2021 op til ti års serviceaktiveret garanti på både nye og brugte
biler.
Er din Toyota under 10 år gammel og har kørt under 160.000 km, så skal du læse
med her! Med Toyota Relax får du serviceaktiveret garanti på alle dele, når du
overholder dine serviceeftersyn hos os.
Det giver dig branchens længste tryghed, samt øger bilens gensalgsværdi!
Kort fortalt - Sådan fungerer det
Hvis du har overholdt dine service hos os:
Du kommer til service helt som du plejer hver 12. måned eller efter hvert 15.000
km, og din garanti vil blive fornyet til næste service hos os.
Hvis du ikke har overholdt service, eller har fået din bil serviceret hos en
uautoriseret reparatør:
Frygt ej! Du aktiverer garantien ved at få serviceret din bil hos os, hvor garantien
så træder i kraft og gælder frem til næste service.
Krav til din bil:
At det er en Toyota
Den er under 10 år gammel
Den har kørt under 160.000 km.
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AYGO X PRE-SALE ER STARTET!
Gør dig klar til den helt nye Aygo X!
Se og bliv set. Du kan godt begynde at glæde dig til at køre Aygo X (udtales
Aygo cross). Ikke nok med at du sidder højere og har overblik over byen. Du
cruiser også gennem gaderne med helt ny stil.
Du kan allerede nu sikre dig en plads blandt de første i køen, når Aygo X
kommer til foråret. Reserver den i dag, for der bliver rift om den.
Hvad er dit spice?
Farverne på Aygo X er udviklet til at give dig mere krydderi på tilværelsen.
Vælg mellem hot Chilli Red, eventyrlysten Cardamon Green, levende Juniper
Blue eller sofistikeret Ginger Beige.
Din smartphone på hjul
Aygo X er mere end en smart bybil, den er din smartphone på hjul. Intuitiv og
let at oprette forbindelse til. Toyota Smart Connect giver dig både håndfri og
ledningsfri smartphone integration, så du altid er forbundet.

Læs alt om Aygo X her
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Vi har Toyota Corolla på lager
Privatleasing uden udbetaling
Helt ekstraordinært kan vi nu tilbyde dig at privatlease den super
flotte Corolla Hybrid Touring Sports Active Smart - helt uden
førstegangsydelse og med hurtig levering!
Se alle detaljerne på linket nedenfor eller endnu bedre.. Kom forbi
autoforum, Ringkøbing A/S og få en snak med os. Så finder vi en
løsning, der passer præcis til dig.
Spar 10.000 kr. på Smart pakken
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Vil du hellere eje, har vi også Corolla Hybrid på lager til hurtig
levering. Og oven i købet kan vi tilbyde dig Smartpakken, som er
nedsat med 10.000 kr. lige nu!
Smartpakken indeholder mange rigtige smarte ting. Såsom nøglefri
åbning/lås af dørene, nøglefri tænding, automatisk foldbare
sidespejle, elektrisk bagklap med håndfri betjening. Bare for at
nævne et par stykker.
Kom ned og se den selv, og få måske en prøvetur. Vi står klar til at
hjælpe med at finde den løsning, der passer netop til dig.
Privatleasing uden udbetaling
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SENESTE NYHEDER

Verdenspremiere på den helt nye Toyota bZ4X
Toyotas første fuldt elektriske SUV!
Med Toyotas nye Beyond Zero-serie skyder vi gang i en ny æra som vidner
om Toyotas mål om at udlede ingen CO2 i hele bilernes livscyklus.
• Rækkevidde på over 450 km
• Tredje generation af sikkerhedspakken
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• Forhjuls- og firehjulstræk
• Mulighed for tilvalg af indbygget solcelletag
Glæd dig til midten af 2022, hvor vi forventer at kunne introducere modellen i
Danmark.
Nyheden om Toyota bZ4X
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Verdens mest populære bilmodel runder
historisk milepæl
Den kom til Danmark i 1967 og har tjent børnefamilier, ligesom den har
vundet et rallyverdensmesterskab. Nu er den solgt i over 50 mio.
eksemplarer.
50 mio. fordelt på 12 generationer
Toyota Corolla. Du kender sikkert navnet, og chancerne for at du, eller en du
kender, har ejet det japanske bilmærkes mest populære og udbredte model
gennem tiderne, er utrolig stor.
På verdensplan har Toyota solgt svimlende 50 millioner eksemplarer af
Corolla-modellen, der så dagens lys tilbage i 1966. 55 år senere eksisterer
Corolla fortsat og er nået til den 12. generation.
I Danmark har Corolla også altid været populær, og der er således foreløbig
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solgt over 220.000 Corolla’er på dansk jord.
Nyheden om Toyota Corolla
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