Tips og råd om vedligeholdelse

Garantibetingelser og -vilkår

Vask gerne din bil af og til. Toyota ProTect-behandlingen
har en vandafvisende effekt, som samtidig gør lakken
smudsafvisende. Du behøver derfor ikke vaske bilen så ofte.
Brug en koncentreret bilshampoo og anvend en klud eller
svamp til at vaske med. Skyl grundigt efter med rent vand.
Aftør med en syntetisk klud eller et vaskeskind.

Den udvendige Toyota ProTect-behandlede lak på din bil er
nu omfattet af fem års garanti. Hvis lakkens glans eller finish
forringes, skal du straks henvende dig til det autoriserede
Toyota-værksted, som har udført behandlingen.

Du kan vaske bilen med håndkraft, med højtryksspuler og i
vaskehal, som det passer dig bedst.
Brug ikke voks eller poleringsmiddel ovenpå Toyota
ProTect-behandlingen.
Brug ikke nogen form for lakkonservering eller glansmidler
ovenpå Toyota ProTect-behandlingen.
Hvis bilen får en skade, kan Toyota ProTect-behandlingen
genetableres i forbindelse med reparationen. Kontakt din
autoriserede Toyota-forhandler og hør hvordan.
Toyota ProTect-behandlingen giver en suveræn beskyttelse
mod lakskader forårsaget af fugleklatter og bladsaft. Det
anbefales dog alligevel, at sådanne potentielle skadefremkal
dere fjernes omgående, da de ikke er omfattet af denne garanti.

Bil-data

Din bils Toyota ProTect-behandling skal efterses ikke senere end
et år efter, at første behandling blev udført. Eftersynet skal
foretages af det Toyota-værksted, som har udført behandlingen.
Enhver skade på, og/eller udbedring af, Toyota ProTect-behand
lingen skal anføres i denne garantifolder ved det årlige eftersyn
for at opretholde garantien.
Undtagelser
Skader som følge af kollision, hærværk, stenslag, ild, rust eller
forsømmelse fra ejers side.
Ændringer på bilen foretaget efter udført Toyota ProTectbehandling.
Skader som følge af poleringsmiddel med slibeeffekt eller
syreholdigt fælgrens.
Industriel forurening, syreregn, fugleklatter, bladsaft, bremse
væske og batterisyre.
Krav og fordringer
Hvis lakkens glans eller finish forringes, skal den behandlede
bils ejer straks henvende sig til det autoriserede Toyota-værk
sted, som har udført behandlingen.

Model:

Registreringsnr.:

Det autoriserede Toyota-værksted, som har udført behand
lingen, vil undersøge bilen og tjekke garantifolderen for at sikre,
at Toyota ProTect-behandlingen er udført efter forskrifterne, og
at garantien stadig er gyldig.

Forhandlerstempel:

I tilfælde af at der er fejl eller skade i overfladebeskyttelsen,
som er omfattet af garantien, vil det ansvarlige Toyota-værk
sted sørge for, at ny behandling udføres.
Aftaledato:
Teknikers navn:

Aftalenr.:

Når der gennem et forsikringsselskab rejses krav om udbedring af
Toyota ProTect-behandlingen som følge af en kollision, skal omkostningen dækkes direkte af det involverede forsikringsselskab.

Teknikers underskrift:
E25067
Boye Grafik
02/12/3.000

Scan koden og oplev fordelene ved
at få serviceret din Toyota på et
Toyota-værksted i Danmark.

Toyota ProTect
Garantifolder - 5 år

Toyota-værkstedets årlige
kontrol af Toyota ProTect

Symbolforklaring
x hak/bule

† rust

~ ridse

År 2

År 4

Kommentarer til eksteriør:

Kommentarer til eksteriør:

Teknikers navn:

Teknikers navn:

o stenslag

z skramme

Beskyt din bil og din garanti
Tak fordi du har valgt at beskytte din bil med Toyota ProTect.
Med denne behandling er bilens udvendige lak nu omfattet af
fem års garanti mod fx at falme, oxidere og andre forringelser
af lakken, som vind og vejr kan forårsage.
Denne folder er den officielle dokumentation for Toyota
ProTect-behandlingen af din bil. Opbevar folderen et sikkert
sted og husk at få den opdateret hvert år hos dit autoriserede
Toyota-værksted, så garantien på behandlingen opretholdes.
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For at opretholde garantien skal du overholde de retnings-linjer
for vedligeholdelse samt øvrige vilkår og betingelser, der er
angivet på bagsiden af denne folder. Det er således afgørende,
at din bil undersøges årligt af det autoriserede Toyota-værksted,
som har udført Toyota ProTect-behandlingen.
Der er i folderen afsat plads til, at Toyota-teknikeren kan
notere bemærkninger og iagttagelser angående Toyota
ProTect-bekyttelsen i løbet af garantiperioden. Denne
registrering er påkrævet, hvis en form for reparation eller
udbedring bliver nødvendig i løbet af garantiperioden.
Husk, at de fem års Toyota ProTect-garanti følger bilen, hvis
du sælger eller indbytter den i løbet af garantiperioden. Denne
folder er dokumentation for, at Toyota ProTect-behandlingen
er udført og kontrolleret i henhold til garantibestemmelserne.
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