Toyota Pechhulp
24-uurs Pechhulp
in binnen- en buitenland

Toyota biedt u
onbezorgd rijplezier.
Elke Toyota is een unieke combinatie van oerdegelijke fabricage, geavanceerde techniek en
ongeëvenaarde topprestaties. Met Toyota bent u verzekerd van superieure kwaliteit.
Om die kwaliteit te waarborgen is regelmatig onderhoud van uw Toyota van belang.
Regelmatig onderhoud bij uw Toyota dealer is ook op den duur voordeliger dan repareren.
Laat u uw Toyota volgens fabrieksvoorschrift onderhouden door de Toyota dealer dan
garanderen wij uw mobiliteit: mocht u in binnen- of buitenland onverhoopt pech ondervinden
dan kunt u 24 uur per dag het Toyota Pechhulp nummer bellen en wordt u door het Toyota
Pechhulp team op uw reis verder geholpen.

De gratis 24-uurs Pechhulp geldt in uw woonplaats, in heel Nederland en vrijwel geheel Europa.
Dat betekent zorgeloos autorijden, want in elk land zijn er experts die alles afweten van uw Toyota.
Lees meer over de Toyota Pechhulp in de voorwaarden brochure Toyota Pechhulp. U kunt
deze brochure vinden op www.toyota.nl
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Laat u uw Toyota volgens fabrieksvoorschriften in Nederland onderhouden door uw Toyota
dealer, dan wordt de Toyota Pechhulp na elk onderhoudsbezoek door de dealer gratis verlengd
tot de volgende onderhoudsbeurt, met een maximum van 1 jaar of 15.000 kilometer (wat als
eerste wordt bereikt).
De dealer zal met u uw adres- en autogegevens controleren en print ter plaatse de hierboven
afgebeelde Toyota card voor u uit.
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Neem voor meer informatie
over Toyota Pechhulp en/of
de bijbehorende voorwaarden
contact op met de Toyota dealer
of kijk op www.toyota.nl. U kunt
ook (op werkdagen van 9-17 uur)
bellen met het Toyota Informatie
Center, tel. 0800-0369 (gratis).
Hoe komt u in contact met Toyota Pechhulp
wanneer u problemen heeft met uw Toyota?
U bent in Nederland, bel het gratis nummer:

0800 - 22 00 025
U bent in het buitenland, bel het nummer:

+31 20 - 59 29 836*
* Vanuit alle Europese landen belt u eerst 00, met uitzondering van Finland (990)

Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer.
De importeur behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen
in het programma aan te brengen. Waar Toyota dealer staat, kunt u ook Erkend
reparateur lezen. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele
onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk in enige
vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
ASM0T-PECHH-L/35.000/Januari 2015
Kijk voor meer nieuws:

blog.toyota.nl

flickr.com/toyotanederland

youtube.com/toyotanederland

twitter.com/toyotanl

facebook.com/toyotanederland

