
TOYOTA 
RELAX
OP TIL 10 ÅRS SERVICEAKTIVERET GARANTI

Få 12 måneders garanti, hver gang du sender bilen  
til service hos os.



FÅ ET ÅRS  
SERVICEAKTIVERET 
GARANTI
Toyota Relax er en garanti, som automatisk bliver  
aktiveret efter hvert serviceeftersyn på et autoriseret 
Toyota-værksted – helt op til bilen bliver 10 år eller har 
kørt 160.000 km., alt efter hvad der kommer først.

Den serviceaktiverede garanti dækker populært sagt  
alt det, der får bilen til at køre. Det er for eksempel 
motoren, gearkasse og styretøj.

Kan din Toyota få Toyota Relax?

Ja, hvis den opfylder disse kriterier:

• Bilen skal være over 2 år gammel eller have kørt  
mere end 85.000 km

• Den tilbageværende fabriksgaranti skal være  
under 1 år eller 15.000 km.

• Bilen må ikke være fyldt 10 år og skal have kørt  
under 160.000 km.

Du finder en komplet oversigt for hele bilen på  
toyota.dk/relax



HOS TOYOTA KAN 
DU SOVE GODT 
OM NATTEN
De første tre år af bilens levetid, er den omfattet af 
fabriksgarantien. Det kræver blot et årligt service-
eftersyn at opretholde den.

Når du efter de tre år fortsætter dine serviceeftersyn på 
et autoriseret Toyota-værksted, giver vi dig auto matisk 
yderligere 12 måneders garanti for hvert service. 
 
På samme måde får du automatisk Toyota Vejhjælp 
efter hvert service. Og kører du hybrid, har du 5 års 
(100.000 km.) garanti på hybridsystemet – og op til  
10 års dækning af hybridbatteriet med et årligt Hybrid 
Helbredstjek.

Uanset hvor meget du kører, har du 3 års lak- og 
overfladegaranti samt 12 års gennem-tæringsgaranti.
Og får du skiftet reservedele eller køber du tilbehør, er 
der altid 3 års garanti på de dele.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FABRIKSGARANTI TOYOTA  RELAX

TOYOTA  VEJHJÆLP

GENNEMTÆRINGSGARANTI

LAK- OG OVER- 
FLADEGARANTI

3 ÅRS GARANTI PÅ RESERVEDELE OG TILBEHØR

GARANTI PÅ HYBRIDSYSTEM DÆKNING AF HYBRIDBATTERI



SÅDAN BLIVER 
DIN BIL  
OMFATTET AF 
RELAX
For hver 15.000 km., skal din bil til service. Hos  
Toyota er det fra fabrikkens side præcist defineret,  
hvad vi skal servicere på bilen og hvornår. 

Derfor skal du blot fortælle, hvor langt din bil har  
kørt, og når bilen er færdig med service, er den 
automatisk omfattet af Toyota Relax de efterfølgende 
12 måneder.

Sådan bruger du Toyota Relax
Hvis det viser sig, at en del af bilen, som er dækket  
af Toyota Relax, går i stykker, så betaler vi udgiften  
til at få delen repareret eller udskiftet. Det kræver  
blot, at reparationen bliver udført på et autoriseret 
Toyota-værksted.



DET DÆKKER 
TOYOTA 
RELAX
Toyota Relax dækker populært sagt alt det, der får  
bilen til at køre. Til gengæld dækker den ikke de dele,  
vi kalder service-og sliddele. Det er de dele, som natur-
ligt bliver slidt ved kørsel og brug, og som bliver holdt 
ved lige og udskiftet under de årlige service eftersyn.

Et eksempel er bremserne: 
Bremser består af ABS kontrolenhed, ABS-komponen-
ter, hastigheds-sensorer, bremsefor stærker, bremse-
rør, bremsekalibre, bremseskiver, bremsetromler, for-
bindelser, begrænserventil, bremsehoved-cylinder, 
bremsevæskebeholder, hjulcylindre, vakuumpumpe 
og bremseklodser.

Alt det er dækket af Toyota Relax – undtagen bremse-
klodser og -skiver. De bliver løbende udskiftet efter 
behov, og det er en udgift, du selv afholder. Præcis 
som du gør med for eksempel sprinklervæske og olie. 
Sker der noget med de øvrige dele af bremserne, vil 
de være dækket af Toyota Relax.

Du finder en komplet oversigt for hele bilen på  
toyota.dk/relax



SÅDAN FÅR 
DU TOYOTA 
RELAX
Når din Toyota er blevet serviceret på et autoriseret 
Toyota-værksted, vil den automatisk være omfattet af 
Toyota Relax.

Book dit næste serviceeftersyn på toyota.dk/book  
– eller ring til dit nærmeste Toyota-værksted. 
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