Zaščitite notranjost in zunanjost
svojega avtomobila
V nasprotju z voski in naprednimi polimernimi premazi lahko
sredstvo Toyota ProTect uporabite na notranjih tkaninah, litih
platiščih, stranskih steklih in zunanjem laku.

Imate kakšno vprašanje?
Kako naj čistim svoj avto?
Za čiščenje svojega avtomobila ne potrebujete loščila, voska ali
drugih izdelkov. Potrebujete samo blag šampon ali čistilo za
avtomobile.
Ali bo potrebno Toyota ProTect še enkrat nanesti?
Ne. Zagotavljamo vam, da ima Toyota ProTect petletno
obstojnost.
Ali lahko svoj avtomobil čistim z vodnim curkom?
Da. To ne bo vplivalo na sredstvo Toyota ProTect.

Zunanjost
Zaščitite svoje vozilo z odporno zaščito, ki ščiti lak in stranska
stekla pred onesnaženjem, vremenskimi vplivi in drugimi
zunanjimi nevarnostmi.

Ali lahko avtomobil čistim v avtopralnici?
Najcenejši program pranja v dobro vzdrževani avtopralnici ne
bo poškodoval nanosa Toyota ProTect.
Ali lahko avtomobil čistim ročno?
Da. Sredstvo Toyota ProTect je zelo odporno na čistila.
S katerim šamponom naj očistim avtomobil?
Vsak kakovosten šampon za avtomobile, ki ne vsebuje voska, je
primeren za čiščenje vozil po nanosu sredstva ProTect.

Notranjost
Zaščitite notranje oblazinjenje pred vsakdanjima nesnago in
umazanijo. Enostavno obrišete vse snovi, ne da bi pri tem
nastali madeži.

Ali lahko sredstvo Toyota ProTect uporabimo na rabljenih
avtomobilih?
Da. Profesionalno ga je mogoče nanesti na nova ali rabljena
vozila.
Kaj narediti v primeru nezgode z vozilom?
Vaš pooblaščeni serviser Toyotinih vozil lahko znova nanese
Toyota ProTect na vse poškodovane dele vozila.

Če želite izvedeti več o sredstvu Toyota ProTect, se obrnite
na pooblaščenega serviserja Toyotinih vozil ali s telefonom
poskenirajte spodnjo QR codo.
Lita platišča
Izjemna zaščita vaših dragocenih litih platišč pred zavornim
prahom, umazanijo s ceste in vremenskimi vplivi.
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Ker vemo, da želite zaščititi
svojo Toyoto.

Revolucionarna rešitev

Poenostavljeno čiščenje

ToyotaProTect ni običajen vosek ali napreden polimerni
premaz. Gre za novo tehnologijo, ki tvori molekulsko vez
z lakom vašega avtomobila in na ta način ustvari izjemno
odporno zaščito.

Ko vozilo zaščitite s sredstvom Toyota ProTect, je enostavno
ohraniti njegovo čistost.

— Ustvari se trda keramična površina, ki se veže z lakom.
— Ščiti pred umazanijo od prometa, onesnaženjem, kislim
dežjem, topili, ptičjimi iztrebki in drugim.
— Vodoodporna zaščita, s katero bo vaše vozilo dlje videti
kot novo.
—M
 esečni nanosi sredstva za ohranjanje premaza niso
potrebni, če želite ohraniti garancijo.
— Popoln način za osvežitev videza starejših vozil.
—P
 recej obstojnejša rešitev od naprednih polimernih
premazov.

Spoznajte sredstvo
Toyota ProTect

— Zaščita laka pet let po nanosu
— Izdelki za zaščito litih platišč in notranjega oblazinjenja.

—K
 ot običajno ga očistite z navadnim šamponom za
avtomobile brez voska.
—P
 et let, kolikor traja garancijska doba, ni treba nanesti
voska nanj.
— Prihranite čas, denar in vodo

Ohranite vrednost svojega vozila.
Toyota ProTect ohranja poleg bleščečega sijaja vozila tudi
vrednost vozila.
Stanje
Toyota ProTect pomaga ohraniti vaš avtomobil v optimalnem
stanju in zagotavlja višjo vrednost vozila ob morebitni
zamenjavi ali prodaji.

Lesk novega avtomobila je resnično edinstven. Ohranjanje
brezhibnega videza pa je bilo vedno zahtevno, če ne celo
nemogoče. Do zdaj.

Prenosljiva garancija
Do petletne garancije niste upravičeni samo vi, pač pa tudi
naslednji lastnik, če boste vozilo prodali pred iztekom petih let.

Toyota ProTect je revolucionaren nov premaz, ki so ga razvili z
Nasino pomočjo in nudi visokokakovostno zaščito površin na
vozilu. Zdaj je na voljo pri pooblaščenih serviserjih/prodajalcih
Toyotinih vozil. Z enim nanosom zaščitite lak vozila za
naslednjih pet let.

Bolj privlačno za kupce
Potencialni kupci so ob iskanju avtomobila radi brez skrbi.
Toyota ProTect jim zagotavlja, da je vaše vozilo pametna
naložba – kar je dobro zanje in za vas.

Kako učinkovit je Toyota ProTect v primerjavi z drugimi sredstvi?
Zaščita pred:

Brez premaza

Toyota ProTect

ProTect odbija vodo, zato vaš avtomobil dlje ohrani čist videz.

Vročo vodo
Mrzlo vodo/zmrzaljo
Kislim dežjem
Izpušnimi plini
Topili
Prijazno okolju

Izdelki z voskom
Prva generacija

Napredni polimerni premazi
Druga generacija

Toyota ProTect
Tretja generacija
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