
OSVEŽITEV  
KLIMATSKE NAPRAVE 

ORIGINALNA  
DODATNA OPREMA

ZAŠČITA IN NEGA 
VAŠE TOYOTE

DNEVI 
TOYOTINE POMLADI
Izkoristite ugodnosti za vašo Toyoto od 18.   3. do 30.  6.  2019



OSVEŽITEV KLIMATSKE 
NAPRAVE
Zrak v notranjosti vaše Toyote bo s pomočjo 
originalnega zračnega filtra ostal svež kljub zunanjim 
neprijetnim vplivom.

TOYOTIN IZBOLJŠAN FILTER ZRAKA Z 
AKTIVNIM OGLJEM V KABINI
Ta filter iz visokokakovostne netkane tkanine 
s plastjo aktivnega oglja odstrani 25 % več 
škodljivih snovi kot standardni filter, vključno z 
alergeni in izpušnimi plini.

od 31 €

Z rednim in pravilnim vzdrževanjem bo vaša klimatska naprava 
delovala bolj ekonomično, podaljšala pa se bo tudi njena 
življenjska doba. 

ZAKAJ IZBOLJŠANI FILTER ZRAKA Z AKTIVNIM OGLJEM:
Standarden filter potniške kabine odstrani onesnaževalce zraka. 
Izboljšani filter pa dodatno odstrani še neprijetne vonjave. Rezultat je 
čist in svež zrak, ki kroži po potniški kabini.

TOYOTIN STANDARDNI FILTER ZRAKA  
V KABINI
Filter zraka, ki je izdelan iz visokokakovostne 
netkane tkanine, odstrani glavne škodljive snovi, 
preden prodrejo v vozilo.

od 21 €

 

Neprijazna zima se je poslovila in čas je, 
da svojo Toyoto odpeljete na pregled na 
pooblaščeni Toyotin servis. V obdobju od 
18. 3. do 30. 6. 2019 smo vam pripravili 
raznovrstno ponudbo storitev, originalnih 
nadomestnih delov in dodatne opreme po 
ugodnih cenah.

Spoznajte našo privlačno ponudbo.

VSTOPITE 
PRIPRAVLJENI 
V POMLAD IN 
POLETJE



OSVEŽITEV KLIME
FILTER ZRAKA Z AKTIVNIM OGLJEM

PAKET OSVEŽITEV

PAKET  
OSVEŽITEV PRO - NOVO

TUNAP AIRCO WELL® OSVEŽITEV KLIME
FILTER ZRAKA Z AKTIVNIM OGLJEM

Gre za nadgradnjo paketa Osvežitev in vključuje napredni sistem za 
čiščenje klimatske naprave Tunap airco well®, ki ga odlikujeta izjemna 
kakovost in bistveno dolgotrajnejše delovanje. Najpomembnejša 
značilnost sistema je, da z njim vzrok neprijetnega vonja (alge, plesni, 
bakterije) ne le prekrijemo, ampak tudi temeljito odpravimo. S tem pa 
pomembno pripomore k boljšemu razpoloženju voznika in potnikov v 
vozilu, saj je čist zrak na voljo vsem, tudi alergikom.

NOVOROJENČEK VDIHNE DO 
45-KRAT NA MINUTO.  
SISTEM Tunap airco well® POSKRBI ZA 
ZDRAV ZRAK V VOZILU.

MED 10-MINUTNO VOŽNJO VDIHNETE PRIBLIŽNO  
70 LITROV ZRAKA
Vremenske razmere, slog vožnje in uporaba klimatske naprave povzročijo 
nabiranje umazanije in mikrobov v klimatski napravi. V vozilu je zrak 
lahko nezdrav, dolgo preden se pojavijo neprijetne vonjave. Zato je treba 
klimatsko napravo servisirati in očistiti vsaj enkrat letno.

Paket osvežitev odstrani bakterije in prah, izboljša zmogljivost klimatske 
naprave in vas zaščiti pred bakerijskimi okužbami. Rezultat je svež in 
prijeten vonj.

60 €

99 € / redna cena 123 € /

20%
POPUSTA



BRISALCI UNIBLADE
AYGO / 2017-05 RC - 35 €
YARIS / 2017-11 MYC - 26 €
AURIS TS  / 2017-11 MYC - 34 €
COROLLA SD / 2017-11 MYC - 34 €
VERSO / 2016-11 MYC - 36 €
AVENSIS WG / 2017-11 MYC - 32 €
RAV4 / 2017-08 RC - 36 €
C-HR / 2017-10 MYC - 58 €

*Navedene cene veljajo za prednje brisalce in vključujejo montažo in DDV.

VRHUNSKA 
KAKOVOST
NESLIŠNO 
DELOVANJE 
VEČJA 
VARNOST
DALJŠA  
ŽIVLJENJSKA DOBA

TOYOTA PROTECT
Je revolucionaren nov premaz na osnovi silicija, ki je razvit z Nasino 
pomočjo in nudi visokokakovostno zaščito površin na vozilu. Gre za 
novo tehnologijo, ki tvori molekulsko vez z  lakom vašega avtomobila 
in na ta način ustvari izjemno odporno zaščito. Z enim nanosom 
zaščitite lak vozila za naslednjih pet let.

PREDNOSTI:
  Lažje pranje in čiščenje vozila
  Zadošča že običajno pranje s šamponom, ki ne vsebuje voska
  Voska ni treba nanašati pet let
  Ohranja vrednost vašega vozila

JAMSTVA NA 
OBSTOJNOST NANOSA 
TOYOTA PROTECT

ZAŠČITA 
ZUNANJOSTI 
222 €

ZAŠČITA 
NOTRANJOSTI 
108 €

ZAŠČITA  
ALU-PLATIŠČ 
69 €

BRISALCI UNIBLADE
Kakovostne metlice brisalcev so izjemno pomembne za varnost. Zato 
so Toyotine originalne metlice brisalcev oblikovane in izdelane po 
najvišjih standardih. Natančno umerjene metlice brisalcev so trpežne, 
zanesljive in delujejo optimalno skozi celotno življenjsko dobo. S tem 
Toyotine metlice brisalcev ne zagotavljajo samo varnosti za voznike, 
ampak povečujejo tudi užitek v vožnji v vseh vremenskih razmerah.

S TOYOTA PROTECT PRIVARČUJETE DENAR, ČAS IN VODO.



*Cena velja za eno platišče in ne vključuje pnevmatik, ventilčkov in montaže. V ceni je vključen DDV.

YARIS
2 0 1 7 / 1 1  -  MYC  

AURIS IN COROLLA
2 0 1 7 / 1 1  -  MYC

RAV4
2 0 1 7 / 0 8  -  MYC

38,1 CM
(15-PALČNA)
ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA PODIUM
P Z 4 0 6 B 0 6 7 B ZG

91 €

38,1 CM  
(15-PALČNA)
ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA MARA
P Z 4 9 P E 0 6 7 0 ZQ

109 €

40,6 CM  
(16-PALČNA)
ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA ORION
P Z 4 9 P E 0 6 7 2 Z S

124 €

45,7 CM  
(18-PALČNA) 
ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA PITLANE II
P Z 4 0 6 X 0 6 7 9 B M

192 €

43,2 CM  
(17-PALČNA)
ALUMINIJASTA 
PLATIŠČA POSEIDON
P Z 4 9 M X 0 6 7 0 Z S

185 €

ČISTILO ZA 
PLATIŠČA
Preprost način za 
čiščenje umazanije 
in prahu s platišč 
in dodatkov. 
Platiščem povrne 
svež in čist videz.

11 €

DA BO 
ČISTOPLATIŠČA

Toyotina ponudba alu platišč 
vsebuje razkošje sodobnih 
oblik, ki izražajo samosvojost. 
Sredinski pokrovček je 
vpadljiv poudarek s Toyotinim 
logotipom, ki dopolnjuje 
edinstven značaj vaše Toyote.



* Cene vključujejo DDV in montažo.

NOSILEC ZA KOLO
Nosilec za kolo iz aluminija, ki 
se enostavno pritrdi na strešne 
nosilce.

STREŠNI KOVČEK
Idealen za tiste, ki želijo na počitnice vzeti vse. Ima centralno ključavnico in 
trakove znotraj za pripeti prtljago. Možnost odpiranja iz obeh strani. 

NOSILEC ZA KOLO
Nosilec za kolo je narejen iz trdnega jekla. Omogoča prevoz 2 koles.  
Nosilec se namesti na snemljivo ali fiksno vlečno kljuko.

THULE PACIFIC 200
366 €

NOSILEC ZA DVE KOLESI
od 265 €

NOSILEC ZA KOLO 
od 99 €

ORIGINALNA DODATNA 
OPREMA
Toyotina dodatna oprema je zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo, 
kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila. Izdelana je po meri za vašo 
Toyoto. S pestro izbiro za poseben stil, udobje, zaščito, prevoz in tehnične 
inovacije lahko svobodno prilagodite vozilo po svojih željah.   

Za dodatno varnost pa ima vsak kos Toyotine originalne dodatne opreme 
triletno garancijo in sicer skupaj z vozilom od dneva nakupa. 



VLEČNA KLJUKA
Toyota nudi pestro izbiro fiksnih, 
vodoravnih in navpičnih snemljivih 
vlečnih kljuk. Vse nudijo veliko 
vlečno zmogljivost, nanje pa je 
mogoče namestiti zadnji Toyotin 
nosilec za kolesa.

Cene veljajo za horizontalne snemljive kljuke.

PARKIRNA TIPALA
Odločite se lahko za parkirna tipala 
v sprednjem, zadnjem ali obeh 
odbijačih. Povezana so z opozorilnim 
zvočnim signalom kateri je slišen v 
kabino. Na armaturni plošči lahko 
zvočne signale tudi izključite. 

Cene veljajo za vgrajena parkirna tipala  v 
zadnjem odbijaču.

GUMIJASTA ZAŠČITA 
PRTLJAŽNEGA DNA
Iz odporne črne plastike z visokimi 
robovi za zaščito tepiha v prtljažniku 
pred vodo, blatom, peskom in 
umazanijo.

model  

YARIS / 2017-11 MYC 557 €

AURIS TS / 2017-11 MYC 592 €

VERSO / 2016-11 MYC 665 €

AVENSIS WG / 2017-11 MYC 640 €

RAV4 / 2017-08 RC 678 €

C-HR / 2017-10 MYC 631 € 

model  

AYGO / 2017-05 RC 200 €

YARIS / 2017-11 MYC 213 €

AURIS TS / 2017-11 MYC 253 €

COROLLA SD / 2017-11 MYC 249 €

VERSO / 2016-11 MYC 237 €

AVENSIS WG / 2017-11 MYC 271 €

RAV4 / 2017-08 RC 257 €

C-HR / 2017-10 MYC 257 € 

model  

YARIS / 2017-11 MYC 139 €

AURIS TS / 2017-11 MYC 157 €

COROLLA SD / 2017-11 MYC 157 €

VERSO / 2016-11 MYC 139 €

AVENSIS WG / 2017-11 MYC 159 €

RAV4 / 2017-08 RC 148 €

C-HR / 2017-10 MYC 185 € 

model  

AYGO / 2017-05 RC 31 €

YARIS / 2017-11 MYC 37 €

AURIS TS / 2017-11 MYC 43 €

COROLLA SD / 2017-11 MYC 43 €

VERSO / 2016-11 MYC 49 €

AVENSIS WG / 2017-11 MYC 49 €

RAV4 / 2017-08 RC 54 €

C-HR / 2017-10 MYC 49 € 

STREŠNI NOSILCI
Namestitev in odstranitev 
aluminijastih strešnih nosilcev 
z možnostjo zaklepanja je zelo 
enostavna. Dopolniti jih je mogoče 
z nosilci za smuči, kolesa in strešnim 
kovčkom.

* Cene vključujejo DDV in montažo.



2+
DARILO*

*DARILO: ob nakupu dveh Toyotinih izdelkov za nego avtomobila, vam podarimo Šampon za 
avtomobile (Shampoo Wax).

Originalna Toyotina motorna olja vam zagotavljajo zaščito,  
moč, zanesljivost, trajnost ter tudi učinkovitejše delovanje 
motorja in izboljšano ekonomičnost, kar pomeni manjšo porabo in 
posledično nižji izpust CO₂.

Cene vključujejo DDV.

ŠAMPON ZA AVTOMOBILE  6 €

LOŠČILO ZA VOZILO  11 €

SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN NEGO USNJA  11 €

ČISTILO ZA STEKLA  8 €

RAZPRŠILO ZA ARMATURNO PLOŠČO  11 €

ČISTILO ZA PLATIŠČA  11 €

ČISTILO ZA OBLAZINJENJE  9 €

ORIGINALNO TOYOTINO 
MOTORNO OLJE
NAJPOMEMBNEJŠA TEKOČINA VAŠEGA VOZILA TOYOTA

Tako kot ljudje ne moremo preživeti brez vode in rastline potrebujejo 
sončno svetlobo, motor vozila potrebuje zaščito motornega olja,  
da se ne poškoduje in da deluje z optimalno zmogljivostjo.

Originalno Toyotino motorno olje je edina vrsta motornih in 
menjalniških maziv, ki je razvita posebej za vaše vozilo Toyota.  
Za razliko od drugih znamk so Toyotina olja temeljito preizkušena v 
Toyotinih vozilih z namenom zagotoviti najboljše prilagajanje vsem 
potrebam motorja.

TOYOTA NEGA
Toyotini izdelki za nego poudarijo privlačnost, zaščitijo  
in očistijo vaše vozilo. Ne ohranjajo samo izjemnega videza  
vašega vozila, temveč ščitijo tudi okolje in vas. Uživajte v vožnji.



TOYOTA 
STIL

MAJICA S 
KAPUCO
TBMC40005100

Modni kapucar z 
zadrgo, kengorujskimi 
žepi in  patenti na 
rokavih in spodnjem 
robu. Notranjost 
kapuce je v kontrastno 
sivi barvi. Material:  
80 % bombaž, 20 %.  
Velikosti:  
XS, S, M, L, XL, XXL.

43 €

SONČNA OČALA
TBMC10007400

Sodobna sončna očala z 
odsevnimi stekli in posebno 
vrečko za shranjevanje.  
Očala ustrezajo vsem 
evropskim standardom. 
Kategorija 3, UV400.

9 €

MAJICA S  
KRATKIMI ROKAVI
TBMC30004700

Siva majica s kratkimi rokavi in zaščitnim  
znakom Toyota. Material: 75 % poliester,  
25 % bombaž. Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL.

18 €

KAPA 
TBMC30006400

6-panelna kapa s 
šildom je opremljena 
z odsevnimi detajli in 
posebnim trakom, s 
pomočjo katerega jo 
je možno prilagoditi 
različnim velikostim 
glave. Enotna velikost.

13 €



  Polovico nižja odbitna franšiza pri škodi (splošni kasko);

  Nižja premija za zavarovanje kraje vozila;

  Prvi dve leti možnost zavarovanja na novo vrednost;

  Daljša uporaba nadomestnega vozila;

  Vsa popravila pri pooblaščenih Toyotinih servisih  
z originalnimi nadomestnimi deli;

  Vračilo 10 % premije kasko (brez prijavljene škode iz naslova 
kateregakoli kasko produkta (splošni in/ali delni kasko));

  Zamrznitev bonusa (velja za zavarovanje avtomobilske  
odgovornosti (AO) in zavarovanje AO-plus).

RAZLOGI ZA TOYOTA ZAVAROVANJE*

*Navedene so osnovne značilnosti produkta, za katere lahko veljajo 
dodatni pogoji. Podrobnejši opis je objavljen v zavarovalnih pogojih, ki 
se nahajajo pri pooblaščenih trgovcih Toyota.

TOYOTA  
ZAVAROVANJE
Sklenite Toyota Zavarovanje in bodite deležni prednosti, ki jih boste 
uživali kot eden od naših zavarovancev. V sodelovanju s partnerjem, 
zavarovalnico GENERALI d.d., smo pripravili konkurenčne pakete 
zavarovanj, ki so pripravljeni posebej za vozila Toyota.  

Toyota zavarovanje je bilo razvito za zagotavljanje višje vrednosti 
vozila ter večjih ugodnosti lastnikov. Naša zaveza je zagotoviti tudi 
kvaliteto in zanesljivost servisa, za katerega se zavedamo, da ga kot 
lastnik Toyote poznate in cenite.



Zapelji v novo dobo. Izberi hibridno moč.

NOVA COROLLA

Nova Corolla je na voljo v karoserijskih izvedbah kombilimuzina, karavan in limuzina. Ponaša se s hibridno tehnologijo 
naslednje generacije, ki jo odlikuje edinstvena kombinacija zmogljivosti, učinkovitosti in nizke ravni izpustov.



POOBLAŠČENI SERVISI TOYOTA

NAJ VAŠA TOYOTA 
OSTANE TOYOTA

TOYOTA.SI

Slike v brošuri so simbolne. Ponudba velja od 18. 3. do 30. 6. 2019 oz. do razprodaje zalog. Navedene cene veljajo samo za artikle, ki so vključeni v akcijo. Vse 
cene so maloprodajne in vključujejo DDV, vendar ne vključujejo montaže (razen kjer je navedeno, da je cena z montažo). Za napake v tisku ne odgovarjamo.

AC LOVŠE
Jarška c. 11, Domžale
(01) 729 9000

AC LOVŠE, PE KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 65 b, Kranj  
(04) 280 9000

AC FRI - MOBIL
Dečkova cesta 43, Celje
(03) 425 60 80

AH FURMAN
Rogaška cesta 11 a, Ptuj
(02) 788 54 77

CENTER JEREB
Polje 9 b,  Izola
(05) 616 80 01

A-COSMOS, LJUBLJANA
PE NOVA GORICA, Industrijska cesta 9, 
Kromberk, Nova Gorica, (05) 330 60 70

AVTO CENTER POMURJE
Kroška ulica 58, Murska Sobota  
(02) 530 18 88

ŠTAJERSKI AVTO DOM
Tržaška cesta 38, Maribor
(02) 33 00 500

TPV AVTO
Kandijska cesta 60, Novo mesto  
(07) 391 82 04

TOYOTA CENTER LJUBLJANA 
BTC - Leskoškova 1, Ljubljana
(01) 200 79 00

TOYOTA CENTER LJUBLJANA 
VIČ - Tržaška cesta 132, Ljubljana
(01) 200 79 60

Zaupanje strank želimo pridobiti 
s preglednimi informacijami, 
dokazanim strokovnim znanjem 
ter vrhunsko kakovostjo izdelkov 
in storitev.

Pri vsakem servisu se v prvi vrsti 
posvečamo našim strankam, zato 
da se lahko hitro in varno vrnejo 
na cesto.

Vzdržujemo vrednost vašega 
vozila. Redno vzdrževano vozilo pri 
pooblaščenem serviserju Toyota 
bolje ohranja vrednost skozi čas.

Vozila Toyota poznamo bolje kot 
kdor koli drug in vedno namestimo 
samo originalne Toyotine 
nadomestne dele, ki so zasnovani 
za Toyotina vozila.

UDOBJE KAKOVOST TRANSPARENTNOST NAJBOLJŠA VREDNOST ZA 
VAŠ DENAR

Servisiranje pri pooblaščenem Toyotinem servisu prinaša najvišjo kakovost storitve in poznavanje vozila. 
Z uporabo originalnih nadomestnih delov in rednega servisiranja pri pooblaščenem servisu ohranjate 
varnost in zanesljivost vašega vozila.


