
Toyota Service Plan
Rijplezier en gemak zonder verrassingen
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Getoonde illustratie betreft een Toyota Service Plan met een looptijd van 5 jaar / 75.000 km.
Bij meer kilometers per jaar neemt de onderhoudsinterval toe.
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Toyota Service Plan
Rij en geniet van uw Toyota in topconditie; nu en in de 
toekomst met ons kwaliteitsonderhoud. Regel met het 
Toyota Service Plan in één keer voordelig het onderhoud  
en de services van uw auto voor de komende jaren.

Alles onder controle
Met het Toyota Service Plan weet u precies waar u aan toe bent. 
Met een (vast) bedrag per maand of in één keer het hele bedrag dekt  
u alle servicemomenten af*. Uw Toyota wordt goed onderhouden  
en u bent goedkoper uit. U kunt dit plan afsluiten voor de komende 
vier (tot 120.000 km) of vijf jaar (tot 150.000 km). Dit is inclusief:
• Onderhoudsbeurten
• APK
• Toyota Pechhulp
• Hybride Zekerheid Controle (indien van toepassing)

Vanaf 
 € 20,-p/m**

Toyota Service Plan afsluiten 
U kunt het Toyota Service Plan direct afsluiten na aankoop van uw 
nieuwe Toyota of tot en met de eerste onderhoudsbeurt (15.000 km). 
Het is beschikbaar voor de meeste Toyota-modellen.  

Kom langs bij de officiële Toyota-dealer/erkend reparateur of kijk op 
Toyota.nl/serviceplan voor meer informatie, de beschikbare modellen 
en uw persoonlijke aanbod.

Ervaar de voordelen
Weet waar u aan toe bent 
Werkplaatsafspraken zijn vooraf bekend en betaald

Slim besparen
Voordeliger dan het los afnemen van onderhoudsbeurten

Kosten vooraf bekend
Regel met een vast (maand)bedrag al uw onderhoud

Zekerheid & gemak
Verzekerd van de expertise van 120+ Toyota-  
dealers/erkend reparateurs in Nederland

24/7 Toyota Pechhulp
Pechhulp in heel Europa

Gratis pechhulp
Met het Toyota Service Plan ontvangt u standaard Toyota Pechhulp. 
Hiermee ontvangt u 24 uur per dag pechhulp in heel Europa. U heeft 
hierdoor geen andere hulpdienst meer nodig, waarmee u kosten  
bespaart. Meer weten? Kijk op toyota.nl/pechhulp.
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Meer weten? 
Bel voor meer informatie over het Toyota Service 
Plan gratis 0800-0369 of ga naar toyota.nl

Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De 
afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve afwijken van 
de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze uitgave kunnen als gevolg van het drukproces enigszins 
afwijken van de actuele kleuren. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, 
derhalve zijn eventuele onjuistheden in de gegevens niet uit te sluiten, van welke aard dan ook. 
Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
SM0TT-TSPLL/januari 2019

Kijk voor meer nieuws:
 twitter.com/toyotanl

   youtube.com/toyotanederland
 facebook.com/toyotanederland
 instagram.com/toyotanederland

* Onderhoudsbeurten en controles conform het Standaard onderhoudspakket en de voorschriften 
van de fabriek en Louwman & Parqui B.V. voor 4 jaar (60.000 t/m 120.000 km) of 5 jaar (75.000 
t/m 150.000 km), wat als eerste wordt bereikt. Niet inbegrepen in het Toyota Service Plan is 
het vervangen en/of repareren van (slijtage)onderdelen inclusief de kosten, welke buiten het 
Standaard onderhoudspakket vallen. Bijvoorbeeld: banden, ruitenwissers, remmen. Bekijk voor 
meer informatie de Algemene Voorwaarden. Vermelde adviesprijzen inclusief BTW en eventuele 
montagekosten. Prijswijzigingen voorbehouden.

** De prijs is afhankelijk van het model, looptijd, jaarkilometrage en gekozen betaaloptie.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van  
08.00 tot 21.00 uur bereikbaar.  
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Of kijk op www.toyota.nl.


