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Aracınıza bakım
yapmak çok kolay
Bütün koşullarda Toyota’ya güvenebilirsiniz.
Aracınızın her tür çevre ve hava koşulları için
hazır olduğunu ve uygun şekilde bakımının
yapıldığını bilerek istediğiniz yere huzurla
gidebilirsiniz.
Siz, Toyota Yetkili Servisinin aracınızı mükemmel konumda
tutmak için gerekli uzmanlığa ve bilgiye sahip olduğunu zaten
biliyorsunuz. Peki döşemenin, kaportanın, camların, jantların
durumu ve görünümü?
Toyota Araç Bakım Ürünleri aracınızın en iyi şekilde görünmesini
sağlamanın yanında yıllarca korunmasına ve değerini muhafaza
etmesine yardımcı olacak özel olarak formüle edilmiş çok sayıda
yüksek kaliteli ürün sunar. Bu ürünler Toyota onaylı
olduklarından, aracınıza çok uygun olduklarına güvenebilirsiniz.
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Yetkili Servisinizden Araç Bakımı
Aracınızın içinde ve dışında kullanabileceğiniz Toyota Araç Bakım
Ürünleri bulunmaktadır ve tüm bu ürünleri Toyota Yetkili
Servisinden temin edebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanımı kolaydır ve
kullanım talimatları detaylı olarak sunulmuştur. Ancak, daha fazla
bilgiye veya öneriye ihtiyaç duyarsanız Toyota Yetkili Servisi size
yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Bu nedenle, bu broşürdeki tüm Toyota Araç Bakım Ürünlerine daha
yakından inceleyin, aracınızın ihtiyaç duyduğu ve hakettiği Toyota
onaylı bakımı gerçekleştirin. Bu, aracınızı temiz, güvenli, korunmuş
ve ilk üretildiği günkü gibi görünmesinin en iyi yoludur.
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Aracın iç bakımı
Toyota Araç Bakım Ürünleri ile
aracınızın iç bakımına biraz
daha özen gösterin. Bu bakımın
faydalarını yıllarca göreceksiniz.
İç döşemeler, günlük yıpranmaya
ve yırtılmaya karşı daha uzun süre
dayanacak ve plastik ile
vinil parçalar temiz ve lekesiz
kalacaktır. Toyota Araç Bakım
Ürünlerinin kullanımı oldukça
basit olduğundan aracınızın
bakımını yapmak fazla
zamanınızı almayacaktır.

Torpido Temizleyici ve Parlatıcı
Araç içerisindeki plastik ve vinil malzemeler
üzerinde etkili çok amaçlı temizleme ve parlatma
spreyi.

Döşeme Temizleyici
Koltukların ve diğer kumaş yüzeylerin iyi
görünmesini sağlayan çabuk etki gösteren
temizleme köpüğü.

Deri Temizleyici ve Yumuşatıcı
Deri döşeme ciddi bir yatırımdır ve bu yüzden,
özel formüle edilmiş bu temizlik ürünü ile derinin
lüks görünümünü ve dokusunu koruyabilirsiniz.

Ürünün özellikleri
– Etkili formül göze hoş gelmeyen izleri ve
lekeleri yok eder

Ürünün özellikleri
– Yumuşak temizleme için doğal pH sabun 		
formülü.

– Tüm kumaş, vinil ve deri döşemeyi temizler

– Deriyi yumuşatır, kurumasını ve çatlamasını 		
azaltır

– Vinil, plastik, kapı trimleri, kauçuk paspaslar ve
ön paneller üzerinde kullanım için ideal

– Lanolin ile zenginleştirilmiştir

– Kir önleyici ve antistatik etki

– Paspaslar, kumaş koltuklar ve kapı trimleri için
ideal.

Ürünün özellikleri
– Silikon bazlı formül
– Çok sayıda iç yüzeyi yumuşatır, cilalar ve korur

– İçine işlemiş lekeleri ve kirleri çıkarır
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Araç bakımı ile ilgili ipuçları
Torpido parlatıcı, plastik ve vinil yüzeylerin lekesiz
görünmesine yardımcı olacaktır. Ancak, döşeme
çok fazla kirlenmişse, ilk önce etkilenen alanı
Toyota döşeme temizleyicisi ile temizleyip
kurumaya bırakın. Detaylı temizleme için torpido
tezleyici ile devam edin.
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Aracın dış bakımı
Aracınızın kaportası, camları ve
jantları tüm hava ve çevre
koşullarına dayanıklıdır ancak,
Toyota Araç Bakım Ürünleri
hassas alanları korumak ve
aracınızı çok iyi durumda tutmak
için formüle edilmişlerdir. Bu
ürünler daha güvenli sürüş için
camların temiz ve şeffaf
görünmesine yardımcı olur.
Aracınıza, özellikle yıkandıktan
sonra, yüksek kaliteli bakım yapın
ve kesinlikle aracı bakımsız
bırakmayın.

Araç Şampuanı
Aracınıza koruyucu parlak bir görünüm
kazandıran ekonomik ve konsantre bir
şampuandır.

Araç Cilası
Bu kaliteli cila koruyucu bir kaplama ve çok
parlak bir görünüm sunar.
Ürünün özellikleri
– Bir kat cila boyayı korur

Jant Temizleyici
Tüm jantlardaki ve trimlerdeki kiri ve tozu
temizleyen çok etkili bir temizleyicidir.

– Uzun süreli parlaklık

Ürünün özellikleri
– Krom, tel, çelik ve lake alaşımlı jantların en iyi
şekilde görünmelerini sağlar

– Tüm boyalı yüzeylerde kullanımı güvenli

– Su lekelerine karşı koruma sağlar

– Birikmiş fren tozlarını ve kir katmanlarını çıkarır

– Konsantre formül, bir 500ml şişe ile yaklaşık
25 kez yıkama yapmanızı sağlar

– Tekrar yıkamayı kolaylaştırır

Ürünün özellikleri
– Uzun süreli parlak görünüm için koruyucu cila
içerir

– Sıkıştırılmış kapak sızıntı olmasını önler

Araç bakımı ile ilgili ipuçları
Aracınıza uzun süreli parlaklık vermek için bir
kova suya bu konsantre araç şampuanından iki
kapak katmak yeterlidir. Aracı yıkadıktan sonra
bir güderi ile kurulamayı unutmayın.
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Araç bakımı ile ilgili ipuçları
Aracınızı yıkamak kirleri temizlemektir ancak,
aracınızın boyasını gerçekten korumak
istiyorsanız Toyota’nın yüksek kaliteli araç cilasını
kullanın. Yumuşak bir bezle eşit şekilde dağıtın ve
bulanıklık belirdiğinde temiz bir bezle parlatın.
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Araç bakımı ile ilgili ipuçları
Toyota cam temizleyicisini camlarınıza veya
aynalarınıza püskürttükten sonra üzerinden
birkaç saniye geçmeden temizlemeyin. Bu
şekilde camlarınız parlayacak ve görüşünüz
olabildiğince iyi olacaktır.

Araç bakımı ile ilgili ipuçları
Ön cam yıkama sıvısı, farklı büyüklükteki kullanışlı
ambalajlarda sunulmaktadır. Torpido gözünde bir
adet saklayın ve her ihtiyaç duyduğunuzda ön
cam sıvısı ilave edin.

Cam Temizleyici
Temiz camlar emniyetli sürüş için önemlidir ve
bu kaliteli ürün, iz bırakmadan camları çabuk bir
şekilde temizler.

Cam Suyu Katkısı
Saniyeler içinde kirleri yok ederek ve haşere
kalıntılarını temizleyerek yolda görüşünüzü
artırır ve emniyeti sağlar.

Buz Çözücü
Dondurucu havalarda camları temizleyen çabuk
etki gösteren bu formül güvenli bir sürüş için
gereklidir.

Ürünün özellikleri
– Ön camların, camların ve aynaların aracın 		
içinden ve dışından temiz görünmesini sağlar.

Ürünün özellikleri
– Ön camdaki lekeleri çözer ve temizler

Ürünün özellikleri
– Ön camlardaki ve aynalardaki buzu çözer

– Silecek lastiği daha kolay çalışır

– Zamandan tasarruf etmek için hızlı çalışır

– Leke olmaması görüşün iyi olduğu anlamına
gelir

– Ön camın donmasını önler

– Donmayı önlemek için antifriz içerir

-10°C / -20°C / -40°C / -50°C sıcaklıklara kadar
donmayı önler

– Kışa özel emniyet ürünü

– Kir tabakasını, haşereleri, yağı ve sigara isini 		
temizler
– Ekstra tazelik için limon kokusu içerir
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– Suyla inceltilebilir
– Boya, kauçuk, plastik ve metal yüzeylere zarar
vermez
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Rötuş Kalemi
Küçük çizikler ve gövde lekeleri için aracınızın
rengine uygun Toyota rötuş kalemini seçin.
Su bazlı boya formülü çevre dostudur,
uygulaması kolaydır. İşlem için ilave aletlere ve
ekipmana gerek yoktur.
Evde dayanıklı, profesyonel rötuş uygulaması
için, rötuş kalemi mevcut olan en hızlı ve en az
maliyetli etkin çözümdür. İnanılmaz sonuçlar
elde etmek için sadece üç adım gereklidir.
Kullanımı ve ürün özellikleri ile ilgili daha detaylı
bilgi için, lütfen bu ürünün yanında verilen
talimatlar kitapçığına bakın.
Lütfen su bazlı Toyota rötuş kaleminin süte
benzer bir görünümde olabileceğini unutmayın
(ve bu nedenle aracınızın gerçek rengiyle
uyumlu değilmiş gibi görünebilir). Bu son derece
normaldir ve boya rötuşunun kalitesini herhangi
bir şekilde etkilemeyecektir.

Rötuş Boyaları
Ufak sıyrıklar ve çizikler çok fazla
belli olmayabilirler, fakat işlem
yapılmadan bırakılırlarsa zamanla
kötüye giderler. Toyota rötuş
boyaları, ufak hasarlara onarım
yapmak için tasarlanmıştır ve
uygulanması kolaydır. Toyota
tarafından onaylanmış bu ürünler,
ekonomiktir ve uygulama
talimatları ile birlikte sunulur.
Ayrıca, sıyrıkların ve çiziklerin
ileride daha maliyetli bir duruma
gelmesine engel olur.
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Rötuş Spreyi
Uzun çizikler ve daha büyük gövde tamir
işlemleri için, Toyota rötuş spreyi mükemmel
çözümdür. Mevcut olan tüm Toyota renkleri ile
birlikte her araç için bir Toyota spreyi vardır.
Hava şartlarına ve solmaya karşı dirençli formül
evde hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilecek
rötuş boyaya dayanıklılık kazandırır.

Toyota rötuş kalemini sıcak bir ortamda
saklamayı unutmayın. Boya su içerdiği için,
donma sıcaklıkları boyaya zarar verecek ve
rötuş kalemini kullanılamaz duruma
getirecektir.

Adım 1
Hasarlı noktada bulunan kiri
temizleyin, boyayı çiziğe sürün
ve 10 dakika bekleyin.

Adım 2
Verilen süngeri kullanarak fazla
boyayı silin ve 10 dakika daha
bekleyin.

Adım 3
Son kat verniği fırça ile
uygulayın ve 20 dakika
kurumaya bırakın. 48 saat sonra
isteğe bağlı olarak cila
uygulanabilir.
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