Toyota ProTect chráni vaše vozidlo pred:

nečistotami na vozovke

kyslým dažďom

slnečným svetlom
a UV žiarením

povrchovými nečistotami
a výparmi

posypovou soľou

každodennými nečistotami
a špinou

ZAISTITE SVOJMU VOZIDLU
KOMPLEXNÚ OCHRANU

CHCETE SA
NA NIEČO SPÝTAŤ?

Na rozdiel od voskov a od vysoko účinnej
polymérovej ochrany laku môžete Toyotu ProTect
použiť aj na vnútorné textílie, zliatinové kolesá alebo
na bočné okná rovnako ako na celú karosériu.

Ako čistiť vozidlo?
Na čistenie vozidla vôbec netreba používať leštidlá,
vosk alebo podobné produkty. Bohato stačí jemný
čistiaci prostriedok alebo koncentrát na umývanie
automobilov.

Ochrana exteriéru
Uzatvorte svoje vozidlo do nepriepustného skleného
plášťa, ktorý ochráni lak a bočné okná pred
znečistením, počasím a pred inými nepriaznivými
vplyvmi.
Ochrana interiéru
Chráňte vnútorné textílie pred každodennými
nečistotami a špinou. Jednoducho odstráňte všetky
nečistoty bez zanechania škvŕn.
Ochrana zliatinových diskov kolies
Poskytnite zliatinovým diskom kolies tú najlepšiu
ochranu pred prachom z brzdových platničiek, pred
nečistotami na vozovke aj pred nepriazňou počasia.

Bude treba Toyotu ProTect nanášať opakovanie?
Nie, nebude. Môžete sa spoľahnúť, že vaše vozidlo
ochráni na obdobie päť rokov.
Môžem používať vysokotlakové čistenie?
Áno, na ochranu Toyoty ProTect to nebude mať žiadny
vplyv.
Môžem svoje auto umývať v autoumyvárni?
Toyotu ProTect nemožno umývaním v základnom
programe v ktorejkoľvek autoumyvárni poškodiť.
Môžem svoje auto umývať ručne?
Zaiste. Toyota ProTect veľmi dobre odoláva čistiacim
prostriedkom.
Aký čistiaci prostriedok mám používať
na umývanie auta?
Na umývanie vozidiel ošetrených pomocou Toyoty
ProTect je vhodný akýkoľvek kvalitný čistiaci
prostriedok na automobily bez obsahu vosku.
Možno používať Toyotu ProTect i na staršie vozidlá?
Áno, prípravok možno profesionálne aplikovať na nové
alebo na staršie vozidlá.

Toyota ProTect vyhladzuje a chráni povrch pomocou
keramického povlaku

Čo sa stane v prípade havárie môjho vozidla?
Váš autorizovaný servis vozidiel Toyota obnoví ProTect
na všetkých potrebných častiach vozidla. Úhradu
za obnovenie ochrany ProTect môžete nárokovať
v rámci vášho poistného plnenia.

Toyota ProTect

VÝSTAVNÝ LESK TRVÁ A TRVÁ...
Ďalšie informácie dostanete vo vašom
autorizovanom servise vozidiel Toyota.

A VÁŠMU VOZIDLU
POSKYTNE PLNÝCH

ROKOV
OCHRANY

OBJAVTE TOYOTU PROTECT

REVOLUČNÉ RIEŠENIE

ČISTENIE JE HRAČKA

Niet nič lepšie než lesk úplne nového vozidla
v autosalóne. Udržať tento dokonalý vzhľad však
bolo vždy veľmi ťažké, ak nie priamo nemožné.
Až doteraz.

Toyota ProTect nie je tradičný vosk ani vysoko
účinná polymérová ochrana laku. Jedná sa
o najmodernejšiu technológiu, ktorá vytvára
molekulárnu väzbu s lakom vášho vozidla a vytvára
tak extrémne pevné a odolné prepojenie.

Akonáhle vaše vozidlo chráni Toyota ProTect,
je jednoduché udržať ho čisté.

Toyota ProTect je revolučný prostriedok založený
na technológii vyvinutej pre NASA, ktorý zaisťuje
prvotriednu ochranu povrchu vozidiel a ktorý je
teraz dostupný u vašich autorizovaných predajcov
a v servisoch vozidiel Toyota.

Tvorí keramicky spevnenú povrchovú úpravu
prepojenú s lakom vozidla.
Chráni pred povrchovými nečistotami,
okolitým znečistením, kyslým dažďom,
rozpúšťadlami, vtáčím trusom a ďalšími
agresívnymi poveternostnými vplyvmi.

Stačí jedna aplikácia, ktorá vášmu vozidlu poskytne
plných päť rokov ochrany.

Nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu ochrany laku
pre zachovanie záruky na Toyota ProTect.

Jednorazová aplikácia
Päťročná záruka
na karosériu, bočné
a zadné okná*

Odpudzuje vodu a dlhšie tak udržuje vzhľad úplne
nového vozidla.
Ideálny spôsob obnovenia vzhľadu starších
vozidiel.

Zabraňuje blednutiu farieb
potlačením UV žiarenia

Vydrží oveľa dlhšie ako vysoko účinná
polymérová ochrana laku.

Znižuje mikroškrabance
o 40 %

Spoľahlivá ochrana laku na obdobie piatich rokov
od ošetrenia.

Chráni vašu investíciu
a zostatkovú hodnotu
vozidla

K dispozícii sú aj prípravky na ošetrenie zliatinových
kolies a vnútorných textílií.

* Päťročná záruka na Long Life Body ProTect, jednoročná záruka na Fabric
ProTect a Alloy Wheel ProTect.

Ochrana proti:

TOYOTA PROTECT

Horúca voda
Studená voda/námraza
Kyslý dážď
Výfukové plyny
Rozpúšťadlá

Toyota ProTect odpudzuje vodu, a tým udržiava
čistý vzhľad vášho vozidla dlhšie.

Ak chcete, používajte pravidelne ručné umývanie,
umývanie prúdom vody alebo mechanické
umývačky áut.
Povrch ošetrený pomocou Toyota ProTect nie je
potreba voskovať ani leštiť.
V prípade poškodenia či opravy po kolízii nebo
výmeny dielov je možné povrch Toyota ProTect
obnoviť. Obráťte sa na svoj autorizovaný servis
Toyota.
Toyota ProTect poskytuje bezkonkurenčnú
ochranu pred škodlivými účinkami vtáčieho
trusu a miazgy stromov. Dôrazne sa však
odporúča, aby boli tieto usadeniny okamžite
odstránené, pretože záruka sa na takto
vzniknuté škody nevzťahuje.

ZACHOVAJTE HODNOTU
SVOJHO VOZIDLA
Žiarivá povrchová úprava neznamená len skvelý
vzhľad, ale udržiava aj pôvodnú hodnotu vášho
vozidla.

TOYOTA PROTECT V POROVNANÍ S INÝMI PRODUKTMI

NEOŠETRENÉ

Vozidlo občas umyte. Vodoodpudivý Toyota
ProTect vytvára povrch, ktorý vyžaduje menej
čistenia. Použite koncentrát pre umývanie vozidiel
s špongiou alebo handričkou a potom opláchnite
čistou vodou. Osušte syntetickou handričkou
alebo jelenicou.

Šetrnosť k životnému
prostrediu

Prípravky s voskom

Vysoko účinná
polymérová ochrana laku
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Najlepší stav vozidla
Toyota ProTect pomáha udržovať vaše vozidlo
v najlepšom stave. Tým zaisťuje zvýšenú hodnotu pri
výkupe na protiúčet alebo vyššiu predajnú cenu,
ak sa rozhodnete svoje vozidlo vymeniť.
Prenosná záruka
Výhody vyplývajúce z päťročnej záruky produktu
získate nielen vy, ale aj ďalší majiteľ vozidla do päť
rokov od ošetrenia.
Atraktívnejšie pre kupca
Rovnako ako vy aj potenciálny kupec bude chcieť pri
kúpe nového vozidla investovať dobre a bezpečne.
Toyota ProTect zaručuje, že vaše vozidlo je skvelá
investícia. Vynikajúca správa pre obe strany!

