
SINU TOYOTA VÄÄRIB PARIMAT

Parim pakkumine 5+ vanuses Aurise, Corolla,  
Avensise ja RAV4 teenindusele

Hooldus koos õlivahetusega 
149 €

Konkreetse pakkumise saamiseks pöörduge Toyota ametlikku esindusse. Pakkumine kehtib kuni 30.06.2021. 

 Jalamati kinnituse kontroll
  Tulede (ka salongi- ja armatuurivalgustus) 

ja helisignaali kontroll (vajadusel lampide 
vahetus lisatööna)

  Klaasipuhastite ja -pesurite (ka laterna- 
pesurid) töötamise kontroll

 Salongi siseõhufiltri kontroll (vajadusel  
vahetus kliendi nõusolekul)

 “Health Check” toimingu teostamine Toyota 
diagnoositestriga. Testi tulemused tuleb  
salvestada ja säilitada

 Sõidutulede valgusvihu suuna kontroll  
(vajadusel reguleerimine sisaldub hinnas)

 Lukkude, lukupesade ja hingede määrimine 
ning uksepiirikute kontroll (vajadusel remont 
lisatööna)

 Pidurivedeliku taseme kontroll
 Sisepõlemismootori jahutusvedeliku taseme 

ja külmakindluse kontroll
  12 V aku kontroll: vedelikutase, kinnitus,  

klemmide puhtus ja kinnitus
 Akutesti tegemine Midtronics akutestriga ja 

aku seisukorra märkimine kontroll-lehele
 Mootori abirihmade kontroll ja pingutus  

(vajadusel vahetus lisatööna)

 Mootori õhufiltri kontroll
 Pesuvedeliku anumate täitmine (kliendi soovil)
 Ketaspidurite hooldus (puhastamine  

ja määrimine)
 Ketaspidurite kontroll (hõõrdkatted ja 

kettad, vajadusel vahetus lisatööna)
 Rehvirõhu kontroll (vajadusel korrigeerimine)  

ja rehvi kulumise mõõtmine
 Mootoriõli ja filtri vahetus (vajadusel õli-

vahetus välba nullimine)
 Rehvi remontgeeli “Parim enne” kuupäeva 

kontroll (vajadusel vahetus kliendi nõusolekul)
 Varuratta (olemasolu korral) õhusurve  

kontroll (vajadusel korrigeerimine) ja  
rehvi kulumise mõõtmine

 Kütuse täiteava korgi ja aktiivsöefiltri kontroll
 Mootoriruumi hoiatuskleebiste puhastamine 

ja kontroll, vajadusel asendamine
 Lõppkontroll: salongi põranda vaiba ja 

mattide puhastus; vahetatud komponentide 
toimimise kontroll; lekete kontroll vahetatud 
vedelike/õlide korral; tööjälgede puhastus



SINU TOYOTA VÄÄRIB PARIMAT

Parim pakkumine 5+ vanuses Aurise, Corolla,  
Avensise ja RAV4 teenindusele

Suur hooldus 
al 249 €

Konkreetse pakkumise saamiseks pöörduge Toyota ametlikku esindusse. Pakkumine kehtib kuni 30.06.2021.

 Jalamati kinnituse kontroll
 Piduripedaali kõrguse ja seisupiduri 

töötamise kontroll
 Tulede (ka salongi- ja armatuurivalgustus) 

ja helisignaali kontroll (vajadusel lampide 
vahetus lisatööna)

 Klaasipuhastite ja -pesurite (ka 
laternapesurid) töötamise kontroll

 “DTC Check” toimingu teostamine Toyota  
diagnoositestriga

 Sõidutulede valgusvihu suuna kontroll  
(vajadusel reguleerimine sisaldub hinnas)

 Lukkude, lukupesade ja hingede määrimine 
ning uksepiirikute kontroll (vajadusel remont 
lisatööna)

 Salongi siseõhufiltri vahetus
 Määrde-, jahutus- ja soojendussüsteemide 

voolikute ja liidete kontroll
 12 V aku kontroll: vedelikutase, kinnitus,  

klemmide puhtus ja kinnitus
 Akutesti tegemine Midtronics akutestriga ja 

aku seisukorra märkimine kontroll-lehele
 Mootori abirihmade kontroll ja pingutus 

(vajadusel vahetus lisatööna)
 Mootori õhufiltri kontroll
 Pesuvedeliku anumate täitmine (kliendi soovil)
 Pidurivedeliku vahetus
 Ketaspidurite hooldus (puhastamine ja 

määrimine)

 Ketaspidurite kontroll (hõõrdkatted ja 
kettad, vajadusel vahetus lisatööna)

 Rehvirõhu kontroll (vajadusel  
korrigeerimine) ja rehvi kulumise mõõtmine

 Rooliliigendite kaitsekatete ja roolilõtku  
kontroll

 Esi- ja tagavedrustuse kontroll
 Alusvankri kontroll: summuti kinnitused ja  

korrosioon; piduri- ja kütusetorude- ja  
vooli kute murdumine, lekkimine ja korrosioon; 
kuulliigendite ja veovõllide ning nende  
kummist kaitsekatete kontroll

 Põhja ja värvipinna korrosiooni kontroll  
(kaitsekihi lisamine vajadusel lisatööna)

 Mootoriõli ja filtri vahetus (vajadusel  
õlivahetusvälba nullimine)

 Rehvi remontgeeli “Parim enne” kuupäeva 
kontroll (vajadusel vahetus kliendi nõusolekul)

 Varuratta (olemasolu korral) õhusurve 
kontroll (vajadusel korrigeerimine) ja rehvi 
kulumise mõõtmine

 Sisepõlemismootori jahutusvedeliku vahetus
 Mootoriruumi hoiatuskleebiste puhastamine 

ja kontroll, vajadusel asendamine
 Lõppkontroll: salongi põranda vaiba ja 

mattide puhastus; vahetatud komponentide 
toimimise kontroll; lekete kontroll vahetatud 
vedelike/õlide korral; tööjälgede puhastus

 Katsesõidu teostamine


