Beskyt din bil fra inderst til yderst
I modsætning til konventionelle voksprodukter og lakforseglere
kan Toyota ProTect ikke blot anvendes på bilens udvendige lak.
Toyota ProTect kan også anvendes på stofindtræk, alufælge og
sideruder.

Spørgsmål og svar
Hvordan skal jeg vaske min bil?
Der er ingen grund til at bruge polish, voks eller andre
specialprodukter. En mild bilshampoo eller et billigt
vaskeprogram uden voks er nok.
Skal Toyota ProTect-behandlingen gentages?
Nej. Den vil med garanti beskytte din bil i fem år.
Kan jeg højtryksspule min bil?

Udvendigt

Ja. Det påvirker ikke Toyota ProTect-behandlingen.

Bevar din bils oprindelige udseende med en effektiv forsegling,
der beskytter lak og sideruder mod forurening, hårdt vejr og
andre skadelige påvirkninger.

Kan jeg vaske bilen i en vaskehal?
Ja. Et billigt vaskeprogram uden voks i en vaskehal skader ikke
Toyota ProTect-behandlingen.
Kan jeg vaske bilen i hånden?
Ja. Toyota ProTect-behandlingen skades ikke af milde
vaskemidler.
Hvilken bilshampoo skal jeg bruge?
Enhver bilshampoo af god kvalitet kan bruges, så længe den
ikke indeholder voks.

Indvendigt
Beskytter kabinens stofindtræk mod snavs og skjolder. Alle slags
spild og tilsmudsning fjernes nemt og uden at efterlade pletter.

Kan Toyota ProTect anvendes på brugte biler?
Ja. Toyota ProTect-behandlingen kan udføres på både nye og
brugte biler. Ved brugt bil kræves dog forbehandling.
Hvad hvis min bil bliver skadet?
Din autoriserede Toyota-forhandler kan genetablere Toyota
ProTect-behandlingen på de skadede dele i forbindelse med
reparation. Arbejdet omfattes af evt. forsikringsdækning.

Alufælge
Toyota ProTect beskytter effektivt dine fælge mod bremsestøv,
snavs, vejsalt og nedbør.

Kontakt dit autoriserede Toyota-værksted og hør mere om
Toyota ProTect.
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Scan koden og oplev fordelene ved
at få serviceret din Toyota på et
Toyota-værksted i Danmark.

Toyota ProTect

Beskytter og bevarer bilens glans
år efter år efter...

En ren revolution

Nem bilvask

Toyota ProTect er ikke en konventionel autovoks eller lakfor
segler. Det er en helt ny teknologi, som danner en molekylær
forbindelse med bilens lak og skaber en ekstrem stærk og hold
bar forsegling.

Når først din bil har fået en Toyota ProTect-behandling, er
det nemt at holde den ren.

— Skaber en keramisk hærdet overflade, der går i et med
bilens lak.

— I ntet behov for voksbehandling i løbet af garantiperioden
på fem år.

— Beskytter mod trafikfilm, forurening, syreregn, opløsnings
midler, fugleklatter, bladsaft, mv.

— Spar tid, spar penge og spar på vandet.

—V
 andafvisende effekt, så din bil holder glansen og er nem
mere at holde ren.

Bevar bilens værdi

— Ingen mellemliggende behandlinger er nødvendige for at
opretholde garantien.

Toyota ProTect bevarer ikke blot bilens oprindelige glans.
Behandlingen er også med til at bevare din bils værdi.

Toyota ProTect beskytter og bevarer

—P
 erfekt til at få glansen tilbage i ældre biler. (Kræver forbe
handling).

De fleste bilejere har et ønske om at bevare den glans, som
deres bil havde, da den var ny. Men det kræver en stor indsats
og tålmodigt arbejde, hvis lakken skal bevare dens oprindelige,
blanke look. En næsten uoverkommelig opgave – indtil nu.

— Holder meget længere end konventionelle lakforseglere.

Toyota ProTect er en revolutionerende teknologi baseret på
NASA’s forskning og udvikling inden for overfladebehandlinger.
Toyota ProTect bevarer bilens oprindelige glans og yder suveræn
beskyttelse af bilens overflader. Behandlingen tilbydes af din
autoriserede Toyota-forhandler.

— Vask den normalt med en almindelig voksfri bilshampoo.

— Lakbeskyttelsen garanteres i fem år fra den dato Toyota
ProTect-behandlingen udføres.
— Der findes særlige Toyota ProTect-produkter til behandling
af alufælge og stofindtræk.

Stand
Toyota ProTect hjælper dig med at bevare din bil i bedst mulig
stand, så du får den højst mulige salgspris eller byttepris for den,
når tiden er inde til udskiftning.
Garantien følger bilen
De fem års Toyota ProTect-garanti følger bilen, hvis du sælger
eller indbytter den i løbet af garantiperioden.
En bedre brugt bil
Brugtbilskøbere lægger stor vægt på fremtoning og stand, når
de er på udkig efter en bil. En Toyota ProTect-behandling vidner
om, at du har passet godt på din bil, og at den er i god stand.

Blot én behandling er nok til at beskytte bilens udvendige
overflader i fem år.

Hvordan klarer Toyota ProTect en sammenligning?
Beskyttelse mod:

Ubehandlet

Toyota ProTect

Toyota ProTect afviser vand og får bilen til at se renere ud længere.

Varmt vand
Koldt vand/frost
Syreregn
Udstødningsgasser
Opløsningsmidler
Miljøvenlig

Voksprodukter
1. generation

Lakforseglere
2. generation

Toyota ProTect
3. generation
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