Hybride
Zekerheid
Controle

Wij zorgen dat uw hybride
Toyota een echte Toyota blijft.

Zorgeloos
hybride rijden
met Toyota
Ontdek het nieuwe rijplezier en geniet van de betrouwbaarheid
van Toyota. Rijden in een Toyota hybride is niet alleen voordelig
en vriendelijk voor het milieu, maar ook heel ontspannen. Speciaal
voor onze hybride modellen hebben we de Hybride Zekerheid
Controle ontwikkeld. Daarmee krijgt uw Toyota precies de
aandacht die hij verdient en rijdt u volkomen zorgeloos.
Toyota: de nummer 1 in hybride
Toyota is de grootste en meest ervaren hybride autofabrikant ter wereld. Wist u dat van
de 10 hybride auto’s die wereldwijd worden verkocht, er maar liefst 8 van Toyota zijn?
Wij zorgen ervoor dat uw hybride Toyota een echte Toyota blijft. Uw Toyota dealer heeft
gespecialiseerde technici in huis die specifiek zijn opgeleid en continu worden
bijgeschoold op de laatste hybride technieken. Daarnaast beschikken zij over zeer
geavanceerde diagnoseapparatuur. Reden genoeg dus om uw Toyota door een officiële
dealer te laten onderhouden.
Hybride Zekerheid Controle Extra aandacht, extra zekerheid
Afhankelijk van het aantal kilometers dat u rijdt, is de periode tussen onderhoudsbeurten één jaar of korter. De Hybride Zekerheid Controle is een uitgelezen kans om er
zeker van te zijn dat de hybride technologie in uw auto nog optimaal functioneert.
We kijken alles na en als een deel van het systeem extra aandacht nodig heeft,
bespreken we dat uiteraard eerst met u.
Voor wie is deze controle ideaal?
Alle onderdelen van het hybride systeem zijn bij Toyota standaard voorzien van een
fabrieksgarantie van 5 jaar of 100.000 km. We adviseren u om na deze periode jaarlijks
(of als u meer dan 15.000 km per jaar rijdt, gelijktijdig met de eerstvolgende onderhoudsbeurt) een Hybride Zekerheid Controle te laten uitvoeren. Als alles in orde is
ontvangt u van ons een certificaat. Dit certificaat geeft u extra zekerheid op uw hybride
batterijpakket. Mocht er onverhoopt iets niet optimaal functioneren, dan wordt dat
kosteloos door de Toyota dealer opgelost. Zelfs als we het hybride batterijpakket
moeten vervangen, brengen we u daarvoor niets in rekening.
De Hybride Zekerheid Controle kan worden uitgevoerd bij Hybride Toyota’s tot 10 jaar.
Dat is wat we bedoelen met het nieuwe rijplezier: ontspannen en zorgeloos rijden.

Wat doen we precies?
Het hybride batterijpakket wordt stapsgewijs gecontroleerd.
Uitlezen (DTC) storingscode
Constateren of de boordcomputer eventuele storingscodes
in het hybridesysteem heeft opgeslagen.
Hybride batterij
De hybride batterij bestaat uit 14 afzonderlijke modules.
Grote variaties in de interne spanning & weerstand van deze
modules zijn een indicatie van batterijverzwakking.
Hybride koelingscomponenten
Voor de prestatie is de functie van de ventilator en pomp
inclusief het koelvloeistofpeil van belang.
Batterij isolatie
Er wordt gecontroleerd of de isolatie tussen de
verschillende modules van de batterij voldoende is.

Wij zorgen dat uw hybride Toyota een echte Toyota blijft
Wilt u meer weten over de Hybride Zekerheid Controle, de voordelen en de kosten?
Vraag ernaar bij uw officiële Toyota dealer en geniet van hybride service die alleen
Toyota u kan bieden.

Meer informatie over Toyota?
Bel gratis 0800-0369
of kijk op www.toyota.nl

Meer informatie over uw Toyota of de Hybride Zekerheid Controle? Vraag het
uw dealer, hij weet er alles van. U kunt ook van maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen: 0800-0369 (gratis) of ga naar www.toyota.nl.

Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer.
De importeur behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen in
uitvoeringen en/ of prijzen 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.
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Kijk voor meer nieuws:

blog.toyota.nl

flickr.com/toyotanederland

youtube.com/toyotanederland

twitter.com/toyotanl

facebook.com/toyotanederland

