Predĺžená záruka

Toyota Extracare

Užite si 2 roky
pokoja a istoty navyše

Predĺžená záruka Toyota Extracare 3 + 2 / 160 000 km
Toyota Extracare je komplexný poistný program, ktorý vám poskytne účinnú ochranu
v prípade neočakávanej mechanickej alebo elektronickej poruchy na vašom vozidle.
Toyota Extracare sa riadi záručnými podmienkami uvedenými v Záručnej knižke
predĺženej záruky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na www.toyota.sk.

Toyota Eurocare využijete v prípade:

Platnosť predĺženej záruky Toyota Extracare:
ZÁRUKA VÝROBCU
vrátane Toyota Eurocare*

TOYOTA EXTRACARE
vrátane Toyota Eurocare*
100 000 km

ZAKÚPENIE
NOVÉHO
VOZIDLA
1 rok

2 roky

3 roky

160 000 km
podľa toho, čo
nastane skôr
*bez obmedzenia
5 rokov najazdených km

4 roky

Výhody:

Zakúpiť je možné:

 Záručná oprava bez finančnej spoluúčasti zákazníka
 Záručné opravy v autorizovaných servisoch Toyota

A Pri kúpe nového vozidla

 Použitie originálnych náhradných dielov
 Záruka je prenosná na nového majiteľa – vyššia
zostatková hodnota vozidla

B Na vozidlo v prevádzke kryté zárukou
výrobcu. Vozidlo musí byť mladšie ako tri
roky od dátumu začiatku záruky výrobcu
s ubehnutými menej než 100 000 km a
preukázateľnou históriou predpísanej údržby.

ZĽAVA

 poruchy
 nehody
 problému s palivom
 vybitia akumulátora
 defektu pneumatiky
 straty kľúčov či uzamknutia kľúčov vo vozidle
 krádeže vozidla
 ďalších problémov s vaším vozidlom
Skúsení operátori vám vždy poradia a zaistia
čo najvhodnejšie riešenie vašej situácie.

CENNÍK PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
TRIEDA VOZIDIEL

ZÁKLADNÁ CENA

Aygo, Yaris

239 €

17 %

199 €

Auris, Corolla

479 €

17 %

399 €

Verso, Avensis, C-HR, RAV4, Prius, GT86

719 €

17 %

599 €

1 439 €

17 %

1 199 €

Hilux, Land Cruiser, Proace

Súčasťou programu Toyota Extracare
sú komplexné bezplatné cestné
asistenčné služby Toyota Eurocare.

ZVÝHODNENÁ CENA

Cestná asistenčná služba Toyota vám vychádza
poskytnúť pomoc zadarmo 24 hodín denne,
7 dní v týždni, 365 dní v roku.
V Slovenskej republike volajte:
0800 162 626
V zahraničí volajte:
+420 221 586 626

ZVÝHODNENÁ CENA - platí pri objednaní
s novým vozidlom alebo pri kúpe najneskôr do
6 mesiacov od prevzatia nového vozidla (začiatku
záruky výrobcu).
ZÁKLADNÁ CENA - platí pri kúpe predĺženej
záruky po uplynutí 6 mesiacov od prevzatia
nového vozidla (začiatku záruky výrobcu).
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Platnosť od 1. 1. 2017.

