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Hibrīda komponenti

Hibrīda automobiļa apkopes programma

Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu Toyota hibrīda Hybrid 
Synergy Drive® izmantošanu, Toyota ir radījusi ikgadējas 
hibrīda automobiļa apkopes programmu, kuras laikā Toyota 
sertificētie mehāniķi pilnībā pārbauda visu hibrīda sistēmu un 
aizpilda īpašu kontroles lapu, kas satur visu nepieciešamo 
informāciju par Jūsu automobiļa hibrīda sistēmas stāvokli. Ja 
tiek konstatēts, ka Jūsu Toyota hibrīda sistēmas veiktspējas 
uzturēšanai ir nepieciešama speciālistu iejaukšanās, Toyota 
tehniķi Jums ieteiks vislabākos iespējamos risinājumus. Hibrīda 
automobiļa apkopes programma ir vislabākais veids, kā 
nodrošināt Jūsu automobiļa hibrīda sistēmas prasībām 
atbilstošu darbību. 

Hibrīda automobiļa apkopes programma =  
hibrīda akumulatora papildu aizsardzība

Jūsu automobiļa hibrīda komponentu parastā garantija  ir pieci 
gadi vai 100 000 km nobraukums (atkarībā no tā, kurš iestājas 
pirmais). Ja Jūsu automobilim pēc 5 gadu sasniegšanas vai 100 
000 km nobraukuma tiek sekmīgi veikta hibrīda automobiļa 
apkopes programma, hibrīda akumulatora aizsardzība ir spēkā 
vēl vienu gadu vai 15 000 km (atkarībā no tā, kurš iestājas 
pirmais).

Izmantojot hibrīda automobiļa apkopes programmu, varat 
atjaunot sava Toyota hibrīda akumulatora aizsardzību katru 
gadu līdz automobiļa desmit gadu vecumam. Tas sniegs 
pārliecību, ka līdz pat 10 gadu garumā Jums nevajadzēs raizēties 
par hibrīda akumulatora kalpošanas ilgumu.

Dodieties ar savu hibrīda automobili pie Toyota!

Jūsu automobiļa Hybrid Synergy Drive® tehnoloģiju ir 
izstrādājusi Toyota, un tikai Toyota spēj nodrošināt tās 
profesionālu apkopi. Nogādājiet savu hibrīda automobili pie 
mums, lai pārbaudītu hibrīda sistēmas stāvokli un nodrošinātu 
sev bezrūpīgus kilometrus ilgus gadus.

Sveicināti vadošajās hibrīda 
tehnoloģijās!

Jūsu Toyota automobiļa spēka pamatā ir Hybrid 
Synergy Drive® tehnoloģija. Šī tehnoloģija 
inteliģentā veidā apvieno benzīna dzinēja un 
elektromotora jaudu, nodrošinot izcilu 
degvielas ekonomiju. Turklāt varat izbaudīt 
vienmērīgu un ļoti klusu braukšanu.
Toyota Hybrid Synergy Drive® ir sarežģīta sistēma, kas 
nepārtraukti kontrolē braukšanas apstākļus, lai nodrošinātu 
optimālu jaudas padevi un atsaucību. Tā kā tā ir īpaša Toyota 
tehnoloģija, tai ir nepieciešama kompetentu hibrīda 
tehnoloģiju pārzinošu speciālistu uzmanība, lai nodrošinātu 
tās nevainojamu darbību ilgus gadus.

Visiem Toyota autorizētajiem servisiem ir nepieciešamā 
pieredze, aprīkojums un zināšanas, kas nodrošina Hybrid 
Synergy Drive® apkopes kvalitāti. No Toyota mehāniķiem līdz 
klientu konsultantiem, visi pārzina Jūsu hibrīda automobili, 
pievēršot Jūsu Toyota pelnīto uzmanību. Savukārt Jums tiek 
gaidītais sirdsmiers.


