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 ברוכים הבאים
לבית של 

הטכנולוגיה 
ההיברידית
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טכנולוגיית נמצאת  שברשותך,   TOYOTA-ה רכב  של   בבסיסו 
זו משלבת בחוכמה מנוע בנזין  ®Hybrid Synergy Drive. טכנולוגיה 
עם שני מנועים חשמליים, כדי למקסם את החיסכון בדלק ולאפשר 
לך נהיגה יעילה ושקטה במיוחד. טכנולוגיה מתקדמת זו עוקבת כל 
העת אחר תנאי הנסיעה, כדי לספק תגובה וביצועים אופטימאליים. 

תפגוש  ,TOYOTA של  המשנה  סוכנויות  של  שירות  מרכז   בכל 
באנשים עם ההכשרה המקצועית הגבוהה ביותר, וכן את הציוד והידע 
לרכב  ביותר  הגבוהה  ברמה  שירות  להעניק  הנדרשים  הטכנולוגי 
ההיברידי שלך. החל מיועצי השירות ועד המכונאים - כל מי שתפנה 
 TOYOTA-ויקדיש ל אליו מכיר את הרכב שלך עד הפרט הכי קטן 
שלך את מלוא תשומת הלב הראויה, ובכך יעניק לך שקט נפשי.

 ,Hybrid Synergy Drive® טכנולוגיית 
של הייחודית  ההיברידית  הטכנולוגיה 
               , פותחה על ידי אנשי המקצוע 
הטובים ביותר במטרה להבטיח את חוויית 
מחויבות  מתוך  ביותר  הטובה  הבעלות 

לאיכות, בטיחות ואמינות.

רכיבים היברידיים

TOYOTA



 תכנית הארכת השירות ההיברידית
כל הרכיבים ההיברידיים ברכבך מלווים באחריות יצרן. לקראת תום 
 האחריות  ועל מנת שתוכל להמשיך ליהנות מחוויית נסיעה מהנה

ושקטה, מומלץ להצטרף אל תכנית הארכת השירות ההיברידית. 
 TOYOTA-באמצעות בדיקה שנתית של הרכיבים ההיברידיים ברכב ה
שלך, תוכל להבטיח לעצמך המשך חוויית נסיעה נעימה וחלקה, 

ושקט נפשי לאורך זמן.

בדיקת תקינות היברידית
בדיקת תקינות שנתית של המערכת ההיברידית במרכזי השירות 
TOYOTA היא הדרך הטובה ביותר להפיק את מרב היתרונות  של 
יבדקו  Hybrid Synergy Drive. מנהלי השירות שלנו   ® מטכנולוגיית 
ובו  וימסרו לך דו"ח כתוב  את המערכת ההיברידית על כל חלקיה, 
כל המידע הדרוש, כדי להבין את מצבו ותקינותו של הרכב ההיברידי 
שלך. כל הפרטים יוסברו לך, ואם נדרשות עבודות נוספות לשמירה 
על ביצועי המערכת - נציין בפניך אילו נקודות מחייבות תשומת לב, 

כדי שתוכל להחליט על הצעד הבא.
ברכבך  ההיברידית  שהמערכת  להבטיח  ביותר  הטובה  הדרך  זוהי 
פועלת כהלכה, לאתר ולהתריע על בעיות אפשריות, ולסייע בשמירה 

על ביצועים אופטימאליים.

 הארכת השירות
לאחר שרכבך יעבור בדיקת תקינות של המערכת ההיברידית ויימצא 
תקין, תהיה זכאי לתכנית הארכת השירות על הסוללה ההיברידית* 
למשך שנה נוספת או 15,000 ק"מ נוספים )המוקדם מביניהם(. בכל 
שנה תוכל לחדש את תכנית הארכת השירות עד לשנה העשירית 
שקט  לך  תבטיח  ההיברידית  השירות  הארכת  תכנית  רכבך.  של 

נפשי, ועוד שנים רבות של חוויית נסיעה מהנה, שקטה ויעילה.

 TOYOTA-תמיד טוב לחזור ל
,Hybrid Synergy Drive ® TOYOTA, שפיתחה את טכנולוגיית

היא היחידה שיכולה להעניק את הטיפול הטוב ביותר ואת תשומת 
הלב הדרושים לתחזוקת המערכת ההיברידית ב-TOYOTA שלך. 
של  טובים  מביצועים  ליהנות  וכדי  שלך  הנפשי  השקט  למען  לכן, 
הרכב לאורך זמן, מומלץ לקבוע מועד לבדיקת תקינות המערכת 
ההיברידית. בסופו של דבר, הדרך הטובה ביותר ליהנות מנסיעה 

 .TOYOTA-חלקה לאורך שנים היא לחזור תמיד ל
* תכנית הארכת השירות ההיברידית כרוכה בתשלום.



כל מה שרצית לדעת על תכנית 
הארכת השירות ההיברידית

אילו כלי רכב משתתפים בתכנית הארכת השירות ההיברידית?
כלי הרכב אשר עומדת בפניהם האפשרות להשתתף בתכנית הארכת 
השירות ההיברידית, הם אלו אשר סיימו את תקופת אחריות היצרן עבור 
וטרם זו  אחריות  תקופת  סיום  לקראת  שהינם  או  ההיברידיים,   הרכיבים 

 מלאו להם 10 שנים מתאריך מסירת הרכב, ללא הגבלת ק"מ.  

איך משתתפים בתכנית?
ממרכזי  לאחד  רכבך  את  להביא  עליך  בתכנית  להשתתף  מנת  על 
תקינות  בדיקת  לבצע  הארץ,  ברחבי   TOYOTA של  המורשים  השירות 
לסוללה ההיברידית, ובסיום שיגרת הבדיקות )אשר הוכתבו על ידי היצרן( 
ייכלל והרכב  לתקינותה  דו"ח  יתקבל  תקינה,  תמצא  והסוללה   במידה 

במסגרת תכנית הארכת השירות ההיברידית. 

האם קיימת מגבלת ק"מ על מנת להיכנס לתכנית?
לא קיימת מגבלה של ק"מ אותם עבר הרכב, אלא רק מגבלה על גילו 
של הרכב בעת כניסתו לתכנית. לתכנית יוכלו להכנס רכבים שגילם עד 

10שנים.

לכמה זמן תקפה תכנית הארכת השירות? 
התכנית תקפה ל-12חודשים או 15,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(, בתום 
תקופה זו תוכל לרכוש את תכנית הארכת השירות לשנה נוספת. וכך עד 

לשנה העשירית של רכבך. 
יותר  ועברת  במידה  יותר מפעם בשנה,  התוכנית   ניתן לחדש את 

מ-15,000 ק"מ בשנה זו.

מהי עלות ההשתתפות בתכנית הארכת השירות?
העלות השנתית להשתתפות בתכנית הארכת השירות ההיברידית 
הינה 300 ₪* כולל מע"מ, ותקפה למשך שנה שלמה או 15,000 ק"מ 

)המוקדם מביניהם(.
*החברה רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי התכנית ללא הודעה מוקדמת.

מה מכסה תכנית הארכת השירות ההיברידית?
במקרה של כשל בסוללה ההיברידית, התכנית תכסה את החלפתה ללא

כל עלות מצידו של הלקוח.

לבצע  ניתן  והיכן  ההיברידיות  המערכות  בדיקת  אורכת  זמן  כמה 
אותה?

אחד  בכל  מראש,  בתיאום  לבצעה  וניתן  שעה  כרבע  אורכת  הבדיקה 
ממרכזי השירות המורשים של TOYOTA ברחבי הארץ.

 האם תכנית הארכת השירות ההיברידית עוברת לבעלים החדשים
במקרה של מכירת הרכב?

כן, התכנית היא לרכב ולא לבעלים. תכנית הארכת השירות ההיברידית 
עוברת יחד עם הרכב ללא כל תלות בבעלים הקודמים.
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