Vi holder dig bedre kørende
Toyota Hybrid Tryghedsprogram
Velkommen til hybridteknologiens
verden
Hybrid Synergy Drive®-teknologien er
hjertet i din Toyota. Det er denne
teknologi, der giver dig en harmonisk
og næsten lydløs køreoplevelse med en
intelligent kombination af benzinmotor
og elmotor. Resultatet er naturligvis
også et exceptionelt lavt udslip og
brændstofforbrug.
Det er et raffineret system, der konstant
overvåger kørslen for at levere den
optimale og mest energieffektive drivform
i den aktuelle situation. Det kan således
være ren elkørsel, ren benzinkørsel eller
en kombination af de to drivformer. Denne
avancerede hybridteknologi fra Toyota
kræver specialuddannede teknikere for at
sikre korrekt service og problemfri kørsel.
Kun hos din autoriserede Toyota-forhan
dler og -reparatør kan du være sikker på at
finde de specialuddannede teknikere og
det særlige udstyr, som kræves for korrekt
service af din hybridbil. Både i indskrivnin
gen og på værkstedet vil du blive mødt af
den know-how, som skaber tryghed og
tillid til, at din Toyota er i de bedst
tænkelige hænder.

Årligt hybrid helbredstjek
Et årligt hybrid helbredstjek sikrer dig
optimalt udbytte af Hybrid Synergy
Drive®-teknologien. Vores specialuddannede teknikere tester hele hybridsystemet
og udarbejder en rapport, som giver dig et
godt overblik over sundhedstilstanden i
dit hybridsystem. Vi forklarer naturligvis
rapporten i detaljer og påpeger, hvis der
er noget, som bør tilses eller serviceres for
at sikre optimal drift. På den baggrund
kan du beslutte, hvad du ønsker foretaget
for at holde din hybridbil godt kørende.

Toyota Hybrid Tryghedsprogram
Hybridkomponenterne i din bil er dækket
af en fabriksgaranti på 5 år/100.000 km
(afhængig af, hvad der kommer først).
Hvis din hybridbil herefter i forbindelse
med et serviceeftersyn gennemgår et årlig
hybrid helbredstjek på dit autoriserede
Toyota

Hybridkomponenter

serviceværksted, vil den samtidig være
berettiget til Toyota Hybrid Tryghedsprogram, der omfatter bilens hybrid
batteri i endnu 364 dage / 14.999 km.
(afhængig af hvad der kommer først).
Denne betryggende ordning kan fortsætte
år efter år – helt op til 10 år fra bilens
første registreringsdato. Som ejer af en
Toyota hybridbil kan du således se frem til
mange års problemfri kørsel, og er du med i
ordningen, er hybrid helbredstjekket uden
omkostninger for dig.

Hold dig til Toyota
Det er Toyota, der har udviklet Hybrid
Synergy Drive®-teknologien i din bil. Af
samme grund er det kun Toyota, der har
den ekspertise, som kræves for at sikre
optimal drift af det avancerede system.
Book tid til et hybrid helbredstjek, så både
du og din bil får den service, som kun
Toyota kan tilbyde.

