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Autóápolás könnyedén
Ön nap mint nap számít Toyotájára.
Bárhol is autózik, megnyugtató a tudat,
hogy jármûvét semmilyen körülmény
vagy idõjárás nem éri felkészületlenül.
Ön jól tudja, hogy szaktudásuk és tapasztalatuk révén a Toyota szakszerviz
munkatársai mindig kiváló állapotban
tartják autóját – de mi a helyzet a kárpitokkal, a fényezéssel, az ablakokkal
és a keréktárcsákkal?
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A Toyota autóápolási cikkek kínálatában különleges összetételû, csúcsminõségû termékeket
talál, amelyek nemcsak a legjobb megjelenést
biztosítják autójának, hanem óvják is, az évek
során megõrzik autójának jó állapotát. S mert
e termékeket a Toyota jóváhagyta, bizonyos
lehet afelõl, hogy tökéletesen megfelelnek
autójának ápolására.
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Autóápoló szerek a szakszerviztõl
A Toyota autóápolási cikkek kínálatában autójának külsõ és belsõ ápolásához egyaránt talál
termékeket, amelyeket a szakszervizben szerezhet be. Használatuk egyszerû, és teljes körû útmutatót adunk hozzájuk; s ha Önnek további
tanácsokra vagy információra van szüksége, a
szakszerviz munkatársai örömmel állnak rendelkezésére.
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Tudjon hát meg többet az autóápolási cikkek
kínálatáról e kiadványból, hogy autója megkapja azt a törõdést, amit megérdemel! Ez a
legjobb megoldás arra, hogy autóját tisztán
tartsa, biztonságossá tegye és megóvja... és
hogy Toyotája hosszú idõn át ugyanolyan jól
nézzen ki, mint új korában.
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Az utastér ápolása
Elég, ha a Toyota autóápolási cikkek révén csak
egy kicsivel több figyelmet fordít az utastérre,
és éveken át élvezheti az eredményt. A beltéri
kárpitok így sokkal késõbb használódnak el, a
mûanyag burkolatok pedig makulátlanok maradnak. És mivel a Toyota autóápolási termékek
könnyen használhatók, nem kerül majd nagy fáradtságba, hogy autóját mindig rendben tartsa.

Autóápolási tipp
A Cockpit Spray segít tisztán tartani a szövetkárpitokat és a mûanyag burkolatokat.
Ám az olyan területeken, amelyeket erõsebben ér a napsugárzás, használjon elõször
Toyota kárpittisztítót, majd hagyja megszáradni ezeket a részeket. Utána folytassa
a teljes körû tisztítást a Cockpit Spray segítségével.

Kárpittisztító
Gyorstisztító hab, amely segít kiváló állapotban
megõrizni az üléskárpitot és más kárpitozott felületeket.
Termékjellemzõk:
– hatékony összetevõi a legcsúnyább szennyezõdéseket is eltávolítják,
– minden szövet-, mûbõr- és bõrkárpit tisztítására alkalmas,
– ideális a kárpitok, szövet üléshuzatok és ajtóburkolatok ápolásához.

Cikkszám
PZ447-00BC0-04
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Mennyiség
400 ml
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Bõrtisztító és -kondicionáló
A bõrkárpit drága dolog, érdemes tehát e különleges összetételû szerrel megõrizni elegáns
megjelenését és lágy tapintását.

Cockpit Spray
Minden célra használható tisztító spray, amely
hatékonyan alkalmazható az utastéri szövetkárpitokon és számos egyéb felületen.

Termékjellemzõk:
– semleges pH-értékû szappanadalék a gyengéd
tisztító hatásért,
– javítja a bõr állagát, és csökkenti a kiszáradásra, repedezésre való hajlamot,
– lanolinnal dúsítva,
– eltávolítja a beivódott szennyezõdéseket.

Termékjellemzõk:
– szilikon-alapú,
– rendbe hozza, ragyogóvá teszi és óvja az
utastér burkolatait,
– ideális a mûbõr és mûanyag felületek, az
ajtóburkolatok, a gumiszõnyegek és a
mûszerfal ápolásához,
– folttaszító és antisztatikus hatású.

Cikkszám
PZ447-00BD0-04

Mennyiség
400 ml

Cikkszám
PZ447-00BA0-04

Mennyiség
400 ml
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A külsõ részek
ápolása
Autójának fényezése, üvegfelületei és keréktárcsái erõsen ki vannak téve a környezeti és
idõjárási hatásoknak, ám a Toyota autóápolási
termékei megóvják e kényes területeket, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy autója kiváló állapotban maradjon. Abban is segítenek, hogy
az ablakok tiszták és jól átláthatók maradjanak, így nagyobb biztonságban vezethet.
Bizonyosodjon meg arról, hogy autója a legjobb ápolást kapja – különösen autómosás
után – így bármerre jár is, mindig biztonságban utazhat.

Autóápolási tipp
Egy vödör vízhez elegendõ mindössze kétkupaknyi koncentrátumot adni, ahhoz hogy
maradandó csillogást biztosítson a karosszériának. Miután leöblítette az autót, ne felejtse el szarvasbõrrel átdörzsölni a felületeket!

Autóápolási tipp
Az autómosással ugyan eltávolítja a szennyezõdéseket, de ha valóban meg akarja óvni a
fényezés épségét, használja a Toyota magas
fényû polírozóanyagát. Hordja fel egyenletesen egy puha ronggyal, majd fényesítse a
matt felületet egy tiszta ruha segítségével.
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Autómosó sampon
A gazdaságos samponkoncentrátum magas
fényû védõréteget képez a karosszérián.
Termékjellemzõk:
– viasztartalma révén hosszan tartó, magas
fényû védõréteget alkot,
– bármilyen fényezésen biztonságosan használható,
– az 500 ml ûrtartalmú palackban található koncentrátum akár 25 autómosáshoz is elegendõ,
– a bélelt kupak meggátolja a szivárgást.

Cikkszám
PZ447-00AA1-05

Mennyiség
500 ml
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Magas fényû polírozóanyag
Ez a minõségi, viaszalapú polírozóanyag erõs
védõréteget képez, és magas fényû ragyogást
kölcsönöz a karosszériának.
Termékjellemzõk:
– viaszrétege óvja az autó fényezését,
– hosszan tartó, magas fényû ragyogást biztosít,
– védelmet nyújt az odaszáradt vízfoltok ellen,
– megkönnyíti az autó újratisztítását.

Cikkszám
PZ447-00AB0-04

Mennyiség
400 ml
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Keréktárcsa-tisztító
Erõs hatású tisztítószer, amely mindenféle keréktárcsáról eltávolítja a szennyezõdést és a port.
Termékjellemzõk:
– a lehetõ legjobb állapotban õrzi meg a krómozott, acél- és lakkozott könnyûfém keréktárcsákat,
– eltávolítja a felületbe ivódott fékport és olajos
szennyezõdéseket.

Cikkszám
PZ447-00AD0-05

Mennyiség
500 ml
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Autóápolási tipp
Miután ráfújja a Toyota üvegtisztítót az ablakokra vagy a tükrökre, hagyja néhány percig
ázni a felületeket, mielõtt letörli õket. Így az
üvegek ragyogóan tiszták lesznek, s Ön a lehetõ legjobban lát majd vezetés közben.

Autóápolási tipp
A szélvédõmosó folyadék különbözõ kiszerelésekben – akár kisebb flakonban is – kapható. Tartsa a kesztyûtartóban, így szükség
esetén bármikor tökéletesen megtisztíthatja
a szélvédõt.

Üvegtisztító
A biztonságos vezetéshez fontosak a tiszta
ablakok, s ez a jó minõségû szer gyorsan és
foltmentesen tisztít.
Termékjellemzõk:
– kívül-belül tisztán tartja a szélvédõket,
az oldalablakokat és a tükröket,
– foltmentesen tisztít, így tökéletes lesz a kilátás,
– gyorsan eltávolítja az olajos szennyezõdéseket,
a rovarmaradványokat, a zsíros foltokat és
a lerakódott dohányfüstöt,
– extra frissesség a citromillat révén.

Cikkszám
PZ447-00BB0-04
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Mennyiség
400 ml
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Szélvédõtisztító folyadék
Áthatol a szennyezõdéseken, és pillanatok alatt
eltávolítja a rovarmaradványokat, jó kilátást és
biztonságot nyújtva a vezetéshez.
Termékjellemzõk:
– feloldja a szennyezõdéseket és lemossa azokat
a szélvédõrõl,
– hatékonyabb ablaktörlés,
– megelõzi a szélvédõ jegesedését,
– fagyvédelem -10°C / -20°C / -40°C / -50°C
hõmérsékletig,
– vízzel hígítható,
– nem károsítja a fényezést, a gumit,
a mûanyagokat és fémet.
Cikkszám
08808-80016
08808-80017
08808-80020
08808-80022
08808-80025

Leírás
-10°C
-50°C
-20°C
-50°C
-40°C

Mennyiség
100 ml
1000 ml
1000 ml
500 ml
250 ml
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Jégmentesítõ
Gyorsan ható összetételével megtisztítja a jeges
szélvédõt – ez a biztonságos vezetés alapja.
Termékjellemzõk:
– eltávolítja a jeget a szélvédõrõl és a tükrökrõl,
– gyorsan hat, így Ön idõt takarít meg,
– fagyállót tartalmaz, így sosem fagy meg,
– alapvetõen fontos termék a biztonságos téli
autózáshoz.

Cikkszám
PZ447-00AE0-03

Mennyiség
300 ml
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Fényezésjavítás
A kisebb kõfelverõdések és karcolások apróságnak tûnhetnek, ám ha nem kezeljük õket,
komolyabb bajt is okozhatnak. A Toyota autóápolási cikkek kínálatában olyan termékeket is
talál, amelyekkel könnyedén kijavíthatja a kisebb sérüléseket. A teljes kezelési útmutatóval
ellátott fényezésjavítókkal olcsón, a Toyota által
javasolt módszerrel kezelheti az apróbb kõfelverõdéseket, karcolásokat, megelõzve így egy
késõbbi, költséges javítást.
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Fényezésjavító aeroszol
A Toyota fényezésjavító aeroszol a legjobb eszköz a hosszabb karcolások eltüntetésére és a nagyobb felületû javítások elvégzésére. A Toyota
által használt összes fényezés színében kapható,
így minden autóhoz használható. Az idõjárásnak
ellenálló, ki nem fakuló festékanyaggal otthon is
könnyen, gyorsan készíthet tartós fényezést.
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Fényezésjavító
A kisebb karcolásokhoz és festékleverõdésekhez válassza az Ön autójának fényezéséhez
illõ Toyota fényezésjavítót. A vízbázisú festék
környezetbarát, könnyû felhordani, s használatához semmilyen további szerszám vagy kiegészítõ nem szükséges.
Tartós, professzionális fényezés otthon – ehhez
a leggyorsabb, leginkább költséghatékony
megoldás a fényezésjavító. Fantasztikus eredmény, mindössze három lépésben!
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Elõfordulhat, hogy a Toyota fényezésjavító vízbázisú festéke tejszerûvé változik (és ennek következtében színe nem egyezik teljesen az Ön
autójának színárnyalatával). Ez teljesen normális
jelenség, és semmilyen hatással nincs a fényezés minõségére.
Kérjük, ne feledje, hogy a Toyota fényezésjavítót meleg helyen kell tárolni. Ennek oka, hogy az összetevõk között víz
is van, s a fagypont alatti hõmérséklet tönkreteszi a festéket, ami ezután már nem használható.

!

A termék csomagolásában útmutatót talál,
amely részletes tájékoztatással szolgál a termékrõl, illetve használatának módjáról.

1. lépés
Minden szennyezõdéstõl
tisztítsa meg a sérült
felületet, majd hordja fel
a festéket a sérülésre, és
várjon 10 percig.

2. lépés
Egy szivaccsal törölje le
a fölösleges festéket, és
várjon újabb 10 percet.

3. lépés
Vigyen fel a felületre áttetszõ lakkréteget, amely
20 perc múlva lesz száraz,
48 órával késõbb pedig
már polírozható.
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