
Serviceavtal
- ett bättre bilägande

Därför ska du välja Toyota serviceavtal
Med ett serviceavtal får du ett enklare, billigare och smidigare bilägande. 
Mindre att tänka på, mer tid att göra annat helt enkelt. 
Du får en fast kostnad varje månad som är lika stor under hela avtals- 
perioden. En välskött bil ger ett bättre andrahandsvärde, och du kan  
vara trygg med din Toyota under många sköna mil. 

Dessutom vet du att din Toyota är i trygga händer hos oss.

Det här ingår i serviceavtalet (36 månader):
• Prisgaranti, där priset ligger fast under hela avtalstiden.
• Fullservice och mellanservice enligt din bilmodells serviceprogram.
• Påfyllning/byte av alla vätskor som behövs vid serviceintervallet.
• Byte av motorolja och filter.
• Helsyntetisk motorolja ingår för lägsta bränsleförbrukning och miljöpåverkan.
• Lånebil över dagen i samband med servicen (måste förbokas).

Har du en hybrid görs även hybridservice med hybridhälsokontroll:
• Diagnos av hybridsystemet.
• Hälsokontroll av hybridbatteriet.
• Test av batteriets isolering.
• Belastningstest av hybridbatteriet.
• Kontroll av hybridkylarsystem.

GÖR LIVET MED BILEN ENKLARE OCH TRYGGARE.
TECKNA ETT SERVICEAVTAL  FÖR DIN TOYOTA.

FÖRDELAR MED SERVICEAVTALET
• Rabatt på service
• Fast månadskostnad
• Fri lånebil vid service
• Prisskydd under avtalsperioden



Du kan välja att betala via faktura eller autogiro.

Prislista kronor/mån (exkl moms)

Körsträcka under 36 mån (mil) 4500 6000 7500 9000

Aygo Bensin 182 kr 275 kr 317 kr 426 kr

Yaris Bensin 198 kr 286 kr 328 kr 450 kr

Yaris Hybrid 218 kr 309 kr 359 kr 488 kr

Corolla Bensin 236 kr 344 kr 392 kr 536 kr

Corolla Hybrid 250 kr 331 kr 422 kr 566 kr

Prius Plug-in 249 kr 359 kr 415 kr 569 kr

Prius + 249 kr 368 kr 421 kr 589 kr

RAV 4 Hybrid 250 kr 370 kr 423 kr 568 kr

C-HR Bensin 234 kr 344 kr 390 kr 508 kr

C-HR Hybrid 235 kr 341 kr 393 kr 534 kr

Camry 240 kr 352 kr 405 kr 545 kr

Hilux Diesel 366 kr 557 kr 630 kr 810 kr

Proace 180 hk, Diesel 110 kr 259 kr 259 kr 375 kr

Proace övriga, Diesel 185 kr 185 kr 185 kr 375 kr
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