TAVA TOYOTA IR PELNĪJUSI VISLABĀKO

Apkope ar eļļas maiņu

159 €

Labākais apkopes piedāvājums
Auris, Corolla, Avensis un RAV4 vecumā 5+

Grīdas paklājiņu stiprinājumu pārbaude.
Lukturu (ieskaitot salona un paneļa
apgaismojumu; ja nepieciešams veikt spuldžu
maiņu, tas ir papildu pakalpojums) un skaņas
signāla pārbaude.
Vējstikla tīrītāju un mazgātāju darbības
pārbaude (arī priekšējo lukturu mazgātāju).
Salona gaisa filtra pārbaude
(nomaiņa, ja klients pieprasījis).
Kopējā automobiļa stāvokļa noteikšana ar
Toyota diagnostikas testeri. Testa rezultāti ir
jāsaglabā un jāuzglabā.
Priekšējo lukturu stara virziena pārbaude
(regulēšana ir ietverta cenā).
Slēdzeņu un eņģu eļļošana un durvju
ierobežotāju pārbaude (nepieciešamie
remontdarbi tiks veikti kā papildu pakalpojums).
Bremžu šķidruma līmeņa pārbaude
Iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidruma
līmeņa un salizturības pārbaude.
12V akumulatora pārbaude: šķidruma līmenis,
stiprinājumi, tīrība un spaiļu stiprinājumi.
Akumulatora testa veikšana ar Midtronics
akumulatora testeri un rezultātu atzīmēšana
kontroles lapā.
Dzinēja palīgsiksnu pārbaude un nospriegošana

(nomaiņa ir papildu pakalpojums).
Dzinēja gaisa filtra pārbaude.
Vējstikla mazgāšanas līdzekļa tvertnes
uzpilde (ja klients pieprasījis).
Disku bremžu apkope (tīrīšana un eļļošana).
Disku bremžu pārbaude (bremžu uzlikas un
diski un to nomaiņa ir papildu pakalpojums).
Spiediena riepās pārbaude (ja nepieciešams,
regulēšana) un riepu protektora dziļuma
mērīšana.
Dzinēja eļļas maiņa un filtra maiņa (ja
nepieciešams, eļļas maiņas intervāla
atiestatīšana).
Riepu remonta želejas derīguma termiņa
pārbaude (nomaiņa, ja klients pieprasījis).
Spiediena rezerves riteņa riepā (ja tāda ir)
pārbaude (ja nepieciešams, regulēšana) un
riepas protektora dziļuma mērīšana.
Degvielas vāciņš un aktīvās ogles filtra
pārbaude.
Dzinēja nodalījuma uzlīmju tīrīšana un
pārbaude, vajadzības gadījumā nomaiņa.
Galīgā pārbaude: apkopes laikā radušos
netīrumu notīrīšana; nomainīto detaļu
darbības pārbaude; noplūžu pārbaude
gadījumā, ja veiktas šķidrumu nomaiņas.

Lai saņemtu konkrētu pārdošanas piedāvājumu, vērsies Toyota oficiālajā pārstāvniecībā. Piedāvājums ir spēkā līdz 31.12.2021.

TAVA TOYOTA IR PELNĪJUSI VISLABĀKO

Lielā apkope

no 259 €

Labākais apkopes piedāvājums
Auris, Corolla, Avensis un RAV4 vecumā 5+
Grīdas paklājiņu stiprinājumu pārbaude.
Bremžu pedāļa augstuma un stāvbremzes
darbības pārbaude.
Lukturu (ieskaitot salona un paneļa
apgaismojumu; ja nepieciešams veikt spuldžu
maiņu, tas ir papildu pakalpojums) un skaņas
signāla pārbaude.
Vējstikla tīrītāju un mazgātāju darbības
pārbaude (arī priekšējo lukturu mazgātāju).
DTC Check pārbaude ar Toyota diagnostikas
testeri.
Priekšējo lukturu stara virziena pārbaude
(regulēšana ir ietverta cenā).
Slēdzeņu un eņģu eļļošana un durvju
ierobežotāju pārbaude (nepieciešamie
remontdarbi tiks veikti kā papildu pakalpojums).
Salona gaisa filtra nomaiņa.
Eļļošanas, dzesēšanas un apsildes sistēmu
cauruļu un stiprinājumu pārbaude.
12V akumulatora pārbaude: šķidruma līmenis,
stiprinājumi, tīrība un spaiļu stiprinājumi.
Akumulatora testa veikšana ar Midtronics
akumulatora testeri un rezultātu atzīmēšana
kontroles lapā.
Dzinēja palīgsiksnu pārbaude un nospriegošana
(nomaiņa ir papildu pakalpojums).
Dzinēja gaisa filtra pārbaude.
Vējstikla mazgāšanas līdzekļa tvertnes uzpilde
(ja klients pieprasījis).
Bremžu šķidruma nomaiņa.
Disku bremžu apkope (tīrīšana un eļļošana).
Disku bremžu pārbaude (bremžu uzlikas un

diski un to nomaiņa ir papildu pakalpojums).
Spiediena riepās pārbaude (ja nepieciešams,
regulēšana) un riepu protektora dziļuma
mērīšana.
Stūres šarnīru putekļu aizsargu pārbaude un
stūres brīvgājiena pārbaude.
Priekšējās un aizmugures piekares pārbaude.
Šasijas pārbaude: trokšņa slāpētāja stiprinājumi
un rūsēšanas pazīmes; bremžu un degvielas
caurulīšu un šļauciņu saplaisāšana, noplūdes
un korozija; lodšarnīru savienojumu un iekšējo
pusasu un to gumijas aizsargapvalku pārbaudes.
Apakšpuses un krāsoto virsmu korozijas
pārbaude (papildu aizsargslāņa uzklāšana ir
papildu pakalpojums).
Dzinēja eļļas maiņa un filtra maiņa (ja
nepieciešams, eļļas maiņas intervāla
atiestatīšana).
Riepu remonta želejas derīguma termiņa
pārbaude (nomaiņa, ja klients pieprasījis).
Spiediena rezerves riteņa riepā (ja tāda ir)
pārbaude (ja nepieciešams, regulēšana) un
riepas protektora dziļuma mērīšana.
Iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidruma
nomaiņa.
Dzinēja nodalījuma uzlīmju tīrīšana un
pārbaude, vajadzības gadījumā nomaiņa.
Galīgā pārbaude: apkopes laikā radušos
netīrumu notīrīšana; nomainīto detaļu
darbības pārbaude; noplūžu pārbaude
gadījumā, ja veiktas šķidrumu nomaiņas.
Izmēģinājuma brauciens.

Lai saņemtu konkrētu pārdošanas piedāvājumu, vērsies Toyota oficiālajā pārstāvniecībā. Piedāvājums ir spēkā līdz 31.12.2021.

