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Usuń resztki smogu
z Twojego samochodu

DEZYNFEKCJA 
KLIMATYZACJI Z WYMIANĄ 
FILTRA WĘGLOWEGO

PROMOCYJNA OFERTA  
TYLKO DO 31 MAJA 2017 R. 



O każdej porze roku skład powietrza jest nieco inny. Zawsze jednak, 
choć w różnym natężeniu, występują w nim drażniące pyłki roślin 
(np. leszczyny, brzozy, żyta, piołunu) oraz inne zanieczyszczenia, 
takie jak ozon, pył drogowy czy spaliny. 

Pyłki alergenów  w 1000-krotnym powiększeniu.

Stosowanie filtrów o wysokiej jakości uniemożliwia 
przedostawanie się wszelkich pyłków i zanieczyszczeń 
do kabiny samochodu. 

Oryginalne filtry kabinowe Toyoty w maksymalnym stopniu 
utrzymują czyste powietrze w kabinie przez cały sezon. 

Nowe filtry pomagają usprawnić pracę systemu klimatyzacji  
w Twojej Toyocie. 

Regularna wymiana filtrów kabinowych – raz na rok lub co 
15 000 km  – przynosi ulgę alergikom oraz osobom cierpiącym 
na astmę i mającym problemy z oddychaniem.

Przed najgroźniejszymi cząstkami stałymi – PM10 – ochronią  nas 
zarówno filtry standardowe (potocznie nazywane papierowymi), 
jak i filtry z wkładem węglowym. Jednakże, z uwagi na wysoki 
poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce, rekomendujemy 
zastosowanie droższego filtra węglowego – wyposażonego 
w dodatkową warstwę węgla aktywnego. Filtr ten usuwa również 
wysoce szkodliwe dla zdrowia gazy (np. tlenek węgla, dwutlenek 
siarki, ozon, benzol itp.) oraz neutralizuje zasysane do kabiny 
nieprzyjemne zapachy.

Jaką rolę spełniają filtry klimatyzacji?

Oryginalne filtry kabinowe Toyoty  
to świeże powietrze przez cały rok

Leszczyna Brzoza Żyto Piołun



Standardowe filtry kabinowe 
Toyoty zapewnią dopływ 
świeżego powietrza do kabiny 
w Twoim samochodzie! 

Oryginalne filtry kabinowe 
Toyoty z dodatkowym wkładem 
węglowym ochronią Cię przed 
najmniejszą drobinką z zewnątrz!

Standardowy filtr  
kabinowy Toyoty

Najwyższej jakości włóknina filtrująca zapewni skuteczne 
działanie. 

W kabinie Twojego samochodu podczas jazdy zawsze będzie 
panowała przyjemna atmosfera.  

Filtr skutecznie odgrodzi kierowcę i pasażerów od drażniących 
czynników, takich jak pyłki roślin, ozon, pył drogowy, spaliny 
czy kurz. 

Jeśli jesteś alergikiem lub astmatykiem, oryginalne filtry 
kabinowe Toyoty są dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Węglowy filtr  
kabinowy Toyoty

Dodatkowa warstwa węgla aktywnego gwarantuje wysoki 
poziom filtracji. 

Filtry węglowe zatrzymują o 25% więcej zanieczyszczeń niż 
filtry standardowe. 

Aktywny wkład węglowy dodatkowo eliminuje szkodliwe 
substancje gazowe znajdujące się w powietrzu, takie jak spaliny 
z silników wysokoprężnych i inne związki chemiczne. 

Filtry węglowe Toyoty zatrzymają wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Jak to działa?
Filtr węglowy jest wykonany z podobnego materiału co filtr 
standardowy. Jest jednak dodatkowo wyposażony w powłokę 
z węgla aktywnego, niepozwalającą przedostać się do kabiny 
nawet drobnym cząsteczkom. Dzięki temu odetchniesz wewnątrz 
kabiny czystym powietrzem.

Pamiętaj! 
Aby zachować sprawność filtrów, wymieniaj je co 15 000 km.



Aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność działania filtra kabinowego,
warto zastosować również oryginalny preparat Toyoty do oczyszczenia
układu klimatyzacji. Jeśli się na to zdecydujesz, to: 

Skutecznie pozbędziesz się pleśni, bakterii i kurzu. 

Układ klimatyzacji w Twojej Toyocie będzie sprawniej działać. 

Wewnątrz samochodu poczujesz świeży i przyjemny zapach. 

Zyskasz ochronę przed wystąpieniem infekcji bakteryjnych 
(dzięki temu, że preparat zawiera biocydy i alkohol). 

Szczegóły oferty dostępne są w dziale serwisu Autoryzowanych 
Dilerów Toyoty.

Uwaga, promocja!
Tylko do końca maja 2017 r.  proponujemy  niższe ceny na 
wymianę węglowego filtra klimatyzacji z dezynfekcją układu. 
Teraz już od 179 zł!

Pamiętaj!
Zastosuj węglowy filtr kabinowy Toyoty. 
Wtedy Twoje auto będzie miejscem, w którym poczujesz ulgę 
i wytchnienie.

Jaki filtr wybrać?
Czy wiesz, że stężenie zanieczyszczeń zasysanych przez układ wentylacji 
do jadącego auta jest kilkakrotnie wyższe niż w powietrzu, którym 
oddychasz, kiedy poruszasz się pieszo?

Zadbaj o siebie.
Wybierz węglowy filtr kabinowy do swojej Toyoty i zyskaj maksymalną
ochronę przed sadzą, kurzem, pyłkami, a także bakteriami i alergenami.

Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z Działem Serwisu  
naszej Firmy.

Pieczątka Autoryzowanego Dilera Toyoty

Dowiedz się więcej na 
www.toyota.pl/serwis-dobrych-cen


