Expertiza Toyota
Doar la partenerii Toyota puteți beneficia de expertiza
specialiștilor Hybrid Synergy Drive și de cea mai bună îngrijire
pentru mașina dumneavoastră.
Cel mai bun mod de a vă bucura mulți ani de călătorii plăcute și
confortabile este să vă asigurați că, atunci când aveți nevoie de
verificarea sistemului hibrid, beneficiați de expertiza Toyota.

Certitudinea
călătoriilor
plăcute.

Pentru performanță continuă și liniște deplină, faceți o
programare la cel mai apropiat partener autorizat Toyota.

Programul Toyota Hybrid Service

Aflați prețul sau alte detalii suplimentare cu privire la
Verificarea Sistemului Hibrid și Acoperirea Extinsă pentru
bateria hibrid, adresându-vă celui mai apropiat partener
Toyota.

Partener Toyota

Descoperiți mai multe pe www.toyota.ro

Verificarea Sistemului Hibrid

Componente hibride

Bine ați venit în lumea
tehnologiei hibrid
Autovehiculul dumneavoastră este dezvoltat având
la bază tehnologia Toyota Hybrid Synergy Drive®.
Am combinat în mod inteligent puterea dată de un
motor termic pe benzină cu puterea celor două
motoare electrice, pentru a vă oferi o excepțională
eficiență a consumului de combustibil și experiența
condusului plăcut și silențios.
Toyota Hybrid Synergy Drive® este un sistem de înaltă
tehnologie, care monitorizează continuu condițiile de
conducere, în scopul de a oferi putere optimă și reacție
promptă. Expertiza tehnicienilor Toyota, special pregătiți în
această tehnologie specifică mărcii, vă asigură că veți
beneficia de aceeași performanță a sistemului pentru mulți
ani de acum înainte.
Fiecare partener Toyota are echipamentele și cunoștințele ce
asigură servicii de calitate pentru sistemul dumneavoastră
Hybrid Synergy Drive®. Astfel, de la consilierii de service până
la tehnicieni, aveți siguranța că cei care se ocupă de mașina
dumneavoastră înțeleg funcționarea vehiculului, asigurându-i
atenția pe care o merită, iar dumeavoastră oferindu-vă
liniștea pe care o așteptați.

Efectuată odată cu revizia periodică, Verificarea Sistemului
Hibrid Toyota, denumită și Hybrid Health Check (HHC), este
cel mai bun mijloc de a vă asigura că obțineți cele mai bune
performanțe de la sistemul dumneavoastră Hybrid Synergy
Drive®. Tehnicienii noștri vor testa întregul sistem hibrid și
vor întocmi un raport scris, care vă va furniza toate
informațiile de care aveți nevoie pentru a înțelege starea
sistemului hibrid al autovehiculului dumneavoastră. Toate
detaliile vă vor fi explicate și, dacă există operațiuni necesare
menținerii intacte a performanțelor sistemului, vă vom
informa, permițându-vă să vă decideți cu privire la acțiunile
pe care doriți să le întreprindeți. Testul HHC efectuat periodic
este modul ideal de a vă asigura că sistemul dumneavoastră
hibrid funcționează în parametri optimi.
Acoperirea Extinsă pentru bateria hibrid
Bateria sistemului hibrid, cu care este echipat autoturismul
dumneavoastră, beneficiază de o garanție a producătorului
de 5 ani sau 100.000 km (oricare dintre aceste termene este
atins primul). Prin acest program beneficiați automat, fără
costuri suplimentare pentru dumneavoastră, de Acoperirea
Extinsă pentru bateria hibridă, valabilă un an sau 15.000 km
(oricare dintre aceste termene este atins primul), atunci când
Verificarea Sistemului Hibrid (Hybrid Health Check) este
realizată cu succes.
Această acoperire poate fi reînnoită anual, până la atingerea
unei perioade de 10 ani de la achiziționarea autoturismului,
prin efectuarea cu succes a testului HHC, oferindu-vă mai
mulți ani de liniște și deplină încredere în vehiculul
dumneavoastră. Pentru autoturismele utilizate în regim de
taxi sunt acordate maximum 5 acoperiri extinse pentru
bateria hibrid.

