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Det bästa för 
din Toyota



Visst är det skönt när alla bitar  
faller på plats runt bilägandet?  
Det tycker vi på Toyota Verkstad  
är en självklarhet, därför har vi på  
följande sidor samlat alla de tjänster  
som du och din bil kan tänkas  
behöva. Vi bryr oss nämligen om  
din Toyota och vill att den ska vara  
i bästa möjliga skick.

Toyota Verkstad
Där kunskap och omtanke 
om din Toyota bor. 
På Toyotaverkstäderna arbetar serviceråd- 
givare och tekniker som har spetskompetens 
om just din Toyota. För på samma sätt som 
att vi bara använder Toyota originaldelar med 
tre års garanti och rätt utrustning i samtliga 
verkstäder, går all vår personal samma utbild-
ningsprogram. Då är det också enkelt att säk-
erställa kvaliteten och garantera ett väl utfört 
jobb. Varje Toyota Verkstad är dessutom 
godkänd enligt Toyotas tuffa kvalitetsprogram 
TSM (Toyota Service Management) samt 
Toyotas miljösteg. Din bil får en längre livslängd 
och behåller ett högre andrahandsvärde till den 
dagen då det är dags att byta.

Vår ambition är att du ska känna dig trygg 
när du kommer till oss och riktigt nöjd när du 
lämnar oss. Välkommen!



Toyota utbildning
Strävan efter ständig  
förbättring. 
Oavsett vilken Toyota Verkstad du besöker  
kan du känna dig trygg. All vår personal, från  
servicerådgivaren som tar emot dig till teknikern 
som utför själva arbetet, är specialutbildade för 
just Toyota och kan din bilmodell bättre än någon 
annan. För på samma sätt som vi säkerställer 
kvaliteten vid tillverkningen vidareutbildar vi 
ständigt vår personal. 

Vi är så passionerade att vi till och med tävlar i 
kategorierna bästa fordonstekniker, serviceråd-
givare samt plåt- och lacktekniker. Tävlingarna 
arrangeras inom Toyota runt om i världen och 
finalisterna kvalificerar sig till Champions  
Assembly i Japan. 

Utöver ett gott hantverk, lämnar vi garantier 
på både material och arbete. Upptäcker vi 
något som bör åtgärdas som du inte har beställt 
kontaktar vi dig. Givetvis blir din bil färdig när vi 
lovat och till överenskommet pris.

Allt börjar med människor och alla har ett 
ansvar för förbättringar. Därför hänger 
det ett snöre vid alla arbetsstationer 
utmed det löpande bandet i varje Toyota-
fabrik sedan 1950-talet. Varje anställd 
ska alltid ha ett snöre inom räckhåll, och 
drar någon i det stannar hela produk-
tionen upp. Vi uppmanar nämligen alla 
våra anställda i fabrikerna att dra i det 
så fort ett fel upptäcks. Då kan vi snabbt 
åtgärda felet, lära oss något av det och 
fortsätta bygga bilar av högsta möjliga 
kvalitet. Hela vårt arbetssätt kan sam-
manfattas i ett enda ord – Kaizen, vilket 
betyder ständig förbättring.



Min Toyota  
Hemsidan som handlar  
om just din Toyota. 
Varje Toyotabil är unik, därför har just din Toyota 
fått en egen hemsida på kundportalen Min Toyota. 
Där hittar du all bilfakta, servicehistorik och 
manualen. Du kan också ta del av en mängd tips 
och råd från Toyota Verkstad som gör ditt bil-
ägande enklare, roligare och mer bekymmersfritt. 
Uppe i högra hörnet hittar du ett rött snöre. Det 
är samma snöre som sitter i alla våra fabriker och 
som våra medarbetare uppmanas att dra i så fort 
de upptäcker att något är fel. Nu uppmanar vi 
alla våra kunder att göra detsamma. Hjälp oss på 
Toyota att bli bättre genom att dra i snöret och 
berätta vad vi kan förbättra.

Utforska möjligheterna på Min Toyota genom 
att logga in redan idag. 

Just nu hittar du  fler bra vinter- 
erbjudanden för dig och din bil på 
www.mintoyota.se

Gör din Toyota bättre. 
De flesta av oss tvättar bilen med jämna mellan-
rum och kanske städar ur kupén någon gång om 
året. Men det finns faktiskt mer man kan göra 
med enkla medel för att bilen ska gå bra mellan 
servicetillfällena. På kundportalen Min Toyota 
har vi samlat all vår kunskap om vad du bör  
tänka på, och publicerat artiklar med både stora 
och små tips som vi hoppas du ska ha nytta av.

Tips
Om du förvarar dina däck hemma, 

lägg dem på en plats där det är torrt, 

mörkt och svalt så håller de längre. 

Trava dem på hög, eller häng upp 

hjulen. (Häng inte upp enbart däck 

utan fälgar, då kan de bli missformade.) 

Tvätta bort smuts och vägsalt.

Du hittar oss även på  
facebook.com/ToyotaSverige

DIN BIL
Som inloggad medlem 
kan du se all fakta om  
din bil och samla service-
historiken på ett och 
samma ställe. Här visas  
en bild på din bil och ditt 
registreringsnummer.

TOYOTA HJÄLPER DIG
Här hittar du alla våra tjänster, från 
försäkring till däckhotell.

TILLBEHÖR
Här hittar du olika original-
tillbehör som passar just 
din Toyota.

LOGGA IN
Ta del av personligt innehåll och fler goda erbjudanden. 
Har du inga uppgifter redan kan du enkelt registrera dig. 

DINA ERBJUDANDEN
Som inloggad medlem kan du ta del av  
aktuella och förmånliga erbjudanden.

DRA I SNÖRET
Upptäckt ett fel eller är  
missnöjd med något?  
Dra i snöret, även kallat  
Andon, och hjälp oss att  
bli bättre.



Alla våra tjänster  
som gör ditt Toyota- 
ägande komplett.
• Toyota Bilförsäkring
• Toyota Eurocare
• Trygghetsservice 
• Toyota Kvalitetsgaranti
• Toyotakortet
• Toyota Financial Services

Toyota Bilförsäkring 
Grunden i ett tryggt  
Toyotaägande. 
I samarbete med Folksam erbjuder vi en särskild 
försäkring för just din Toyota. Du får ett förmån-
ligt och tryggt bilägande där det mesta ingår, och 
skulle olyckan vara framme är lösningen bara ett 
telefonsamtal bort. I försäkringen ingår t ex hyrbil 
i upp till 45 dagar, gräddfil till skadebesiktningen 
och du betalar ingen självrisk vid djurkollision. 
Dessutom ingår en maskin- och elektronikskade-
försäkring som gäller ända upp till 10 år eller 
15.000 mil. När du köper en ny eller begagnad 
Toyota erbjuder vi försäkringen Körklar. Det är 
en prova-på-försäkring som gäller i ett halvår 
och inkluderar samma villkor som Toyota Bil-
försäkring till ett mycket förmånligt pris.

Mer information hittar du på hemsidan eller 
genom att ringa 0771-78 44 25.
www.toyota.se/own



Toyota Eurocare  
Alltid på väg. 
Till varje ny Toyota medföljer Toyota Eurocare, 
ett treårigt assistansavtal helt utan kostnad. 
Avtalet gäller i över 30 länder runt om i Europa - 
dygnet runt, året runt.

• Toyota Eurocare hjälper dig bl a vid motorhaveri, 
strömlöst batteri, bensinstopp och punktering. 
Till och med om du skulle förlora din bilnyckel.

• Om din bil måste bärgas till närmaste Toyota 
Verkstad har du rätt till en hyrbil i upp till tre 
dagar, det enda du behöver betala för är driv-
medlet. Är du på resande fot kan du istället välja 
att bo på hotell.

• Utomlands ingår även en ersättningsförare 
och återtransport av din bil om du skulle bli sjuk. 

Vägassistansavtalet gäller helt utan självrisk. När 
din Toyota fyllt tre år kan du förlänga Toyota 
Eurocare med ett år i taget för 290 kr per år, fram 
till dess att bilen är sju år. Läs mer på
www.toyota.se/own

Toyota Eurocare  
Inom Sverige:  
020-23 50 00 
Från utlandet:  
+46 13 23 50 00

Trygghetsservice  
Extra trygghet för  
Toyotabilar som är  
8 år eller äldre. 
Börjar din Toyota bli till åren och milen kan en 
trygghetsservice vara en klok investering. En 
bil som underhålls regelbundet håller längre och 
du förebygger samtidigt många vanliga problem 
och irritationsmoment i vardagen. På Toyota 
Verkstad kan vi just din modell och hjälper dig 
gärna med att skapa ett extra tryggt bilägande. 
Dessutom ingår Toyotas Trygghetsassistans på 
köpet. Assistansen gäller dygnet runt i ett helt 
år och omfattar bl a hjälp vid maskinhaveri och 
punktering.

Läs gärna mer på hemsidan eller vänd dig direkt 
till din Toyota Verkstad för mer information.
www.toyota.se/verkstad+ Toyota Trygghetsassistans på köpet!

För 1.395 kr får du Toyota  
Trygghetsservice, det vill  
säga allt det här: 

 Byte av motorolja.

 Byte av oljefilter till motor. 

 Okulärbesiktning av tändstiftsystem. 

 Kontroll av kylvätska.

 Kontroll av batteri. 

 Kontroll av avgassystem. 

 Kontroll av bromsrör, bromsslangar
 och bromsledningar.

 Kontroll av läckage på motor, växellåda
 och kylare. 

 Kontroll av drivaxeldamasker. 

 Kontroll av däckens mönsterdjup och skick. 

 Kontroll av bromsbelägg och bromsskivor. 

 Kontroll av belysning och styrelektronik.



Toyota Kvalitetsgaranti 
För säkerhets skull. 
På Toyota tillverkar vi bilar av högsta kvalitet. 
Därför kan vi lämna ett av branschens bästa 
garantipaket när du köper en begagnad bil hos 
någon av våra auktoriserade återförsäljare. 
Toyotas Kvalitetsgaranti, TKG, ingår alltid 
när du köper en minst 24 månader gammal bil. 
Garantin gäller fram till det att bilen är 8 år eller 
tills du har kört hela 15.000 mil. Förutsatt att 
du utför regelbunden service, var 1.500:e mil 
eller en gång per år, täcker garantin ett tjugotal 
komponenter – allt från motorn till batteriet för 
hybridsystemet.

Läs mer om Toyotas Kvalitetsgaranti på hemsidan 
eller fråga din återförsäljare nästa gång du ska 
köpa en begagnad Toyota.
www.toyota.se/own/kvalitetsgaranti

Toyota Financial Services 
Ta kontroll över siffrorna  
i bilägandet. 
Toyota Financial Services är Toyotas eget  
finansbolag som erbjuder dig flera alternativ  
när du ska köpa en ny eller begagnad Toyota.  
Allt från ett traditionellt billån till vår unika 
prenumerationstjänst. Tack vare vårt nära 
samarbete med Toyotas återförsäljare kan vi 
lämna dig ett kreditbesked inom några minuter 
så att du och handlaren kan avsluta affären så 
smidigt som möjligt direkt i bilhallen. Finansierar 
du som privatperson din nästa Toyota via 
Toyota Financial Services bjuder vi dessutom 
på en självriskreducering, inte konstigt att vi har 
ovanligt nöjda kunder.

På vår hemsida kan du läsa mer om alla våra 
tjänster och räkna på hur du bäst finansierar ditt 
nästa Toyotaköp.
www.toyota.se/finansiering

Toyotakortet  
Ett mer förmånligt  
Toyotaägande. 
Att ha Toyotakortet kostar ingenting, innebär 
inga extra avgifter och du får fyra månaders  
räntefri avbetalning hos Toyota Verkstad.  
Dessutom ingår rabatter av olika slag och du 
kan samla alla dina bilkostnader på kortet – 
drivmedel, tillbehör, service, reparationer, 
parkering, besiktning m m. Både praktiskt och 
förmånligt med andra ord.

Välkommen att ansöka om ett kort på hemsidan 
eller hos din Toyota Verkstad. 
www.toyota.se/verkstad/toyotakortet



PRIUS PLUG-IN
Hybridteknologin tar nästa steg när Toyota lanserar en plug-in-hybrid som laddas från ett vanligt vägguttag. Klarar 

hela 23 km på ren eldrift, därefter fungerar den som vilken Prius som helst. Med en förbrukning på 2,1 l/100 km och med ett 
utsläpp på 49 CO2 g/km är det den renaste Priusbilen hittills.

PRIUS+
Marknadens snålaste och Europas första 7-sitsiga 

hybrid. Eldrift upp till 2 km precis som Toyotas övriga 
hybrider och med en förbrukning på låga 4,3 l/100 km och 
utsläpp på 99 CO2 g/km.

PRIUS
Världens mest sålda hybridbil kommer snart 

i en uppdaterad version.

NYHETER   
2012  
DET KOMMANDE 
ÅRET I KORTHET.

YARIS HSD CONCEPT
Toyotas hybridteknik nedskalad för att 

fullända småbilsklassen.

FT-86 CONCEPT
Designad för körglädje, med bakhjulsdrift och en boxermotor i kombination med en 6-växlad manuell låda. 2012 för Toyota 
arvet från 1980-talets mytomspunna Toyota Corolla Levin AE86 vidare.

NYA AVENSIS
Mer sofistikerad än någonsin. Nu med en miljöbilsklassad diesel-
motor på 2,0 liter med bibehållen prestanda. Förbrukning hålls 
nere på låga 4,5 l/100 km och utsläppet på 119 CO2 g/km.


