
Aracınızın içini ve dışını koruyun
Pasta cilalar ve gelişmiş polimer tabakaların aksine Toyota 
ProTect koruması araç boyası üzerinde kullanılabildiği gibi iç 
tekstillerde, alaşım jantlarda ve yan camlarda da kullanılabilir.

Kaporta
Aracınıza boyasını ve yan camlarını kirlerden, hava 
koşullarından ve diğer dış etkilerden koruyan güçlü bir seramik 
tabakayla kaplayın.

Alaşım jantlar
Değerli alaşım jantlarınıza balata tozu, yol kiri ve iklimsel 
etkilere karşı olağanüstü koruma sağlayın.*

*5 yıl garanti sadece kaporta uygulamasında geçerlidir.

İç mekan
İç mekandaki tekstilleri günlük kullanımın neden olduğu 
kirlenme ve kararmalardan koruyun. Her türlü maddeyi leke 
bırakmadan basitçe silin.*

Toyota ProTect
Showroom parlaklığını yıllarca koruyun

Sorular?
Aracımı nasıl temizlemeliyim?

Pasta, cila veya başka bir ürüne ihtiyacınız yok, aracınızı sadece 
yumuşak bir şampuan veya oto temizleyicisiyle yıkayın.

Toyota ProTect tekrar uygulanmalı mı?

Hayır. Aracınızın koruması beş yıl süreyle garanti altındadır.

Aracımı basınçlı suyla yıkayabilir miyim?

Evet. Toyota ProTect bundan etkilenmez.

Otomatik yıkama makinesi kullanabilir miyim?

Kısa geçişli  ve iyi durumdaki bir otomatik yıkama makinesi 
hiçbir şekilde Toyota ProTect korumasına zarar vermez.

Arabam elle yıkanabilir mi?

Evet. Toyota ProTect deterjanlara karşı gayet dayanıklıdır.

Arabam üzerinde hangi şampuanı kullanmalıyım?

ProTect koruması uygulanmış araçların temizlenmesi için cila 
içermeyen iyi kalitedeki herhangi bir şampuan kullanılabilir.

Toyota ProTect kullanılmış araçlara uygulanabilir mi?

Evet. Yeni veya kullanılmış araçlara profesyonel olarak 
uygulanabilir.

Toyota ProTect hakkında daha fazla bilgi için
Toyota Yetkili Servisinize başvurabilirsiniz.

Garanti

Garanti



Devrim niteliğinde bir ürün
Toyota ProTect geleneksel pasta cila veya gelişmiş polimer bir 
tabaka değildir. Yeni teknolojisi aracınızın boyasıyla moleküler 
bir bağ oluşturarak kaporta üzerinde son derece güçlü ve 
dayanıklı bir katman oluşturur.

—   Boyaya bağlanan seramik destekli sertleştirilmiş bir yüzey 
oluşturur

—   Trafik kaynaklı toza, kire, asit yağmurlarına, çözücülere, kuş 
pisliğine ve daha fazlasına karşı koruma sağlar

—   Su tutmayan yüzey sayesinde aracınızın showroom 
parlaklığı çok daha uzun süre korunur

—   Garantinin korunması için aylık koruma işlemleri gerekmez

—   Eski araçlarınızın görünümünü canlandırmak için mükemmel 
bir yoldur

—   Gelişmiş polimer tabakalardan çok daha fazla dayanır

—   Boya koruması uygulama tarihinden itibaren beş yıl süreyle 
garanti altındadır

—   Alaşım jantlara ve araç içi tekstil döşemelere de uygulanabilir

Temizlik çok daha kolay
Aracınız Toyota ProTect ile korumaya alındıktan sonra temiz 
tutmak çok kolay.

—   Pasta, cila içermeyen normal bir oto şampuanıyla her 
zamanki gibi yıkayın

—   Beş yıllık garanti süresi içinde pasta cilaya ihtiyaç yoktur

—   Zaman kazanın, para ve su tasarrufu yapın

Aracınızın değerini koruyun
Işıl ışıl showroom parlaklığı sadece göze hoş görünmekle ilgili 
değildir. Aynı zamanda aracınızın değerini korumakla da ilgilidir.

Aracınızın durumu

Toyota ProTect, aracınızı mümkün olan en iyi şekilde korur, 
aracınızı değiştirmeye karar verdiğinizde ona yüksek bir 
takas değeri veya satış fiyatı sağlar.

Devredilebilir bir garanti

Ürünle verilen beş yıllık garantiden sadece siz değil aynı 
zamanda beş yıllık süre içinde aracınızın bir sonraki sahibi de 
yararlanabilir.

Alıcılar için daha çekici

Aynı sizin gibi, potansiyel alıcılar da iyi bir araç ararken 
akıllarında şüphe olmamasını isterler. Toyota ProTect 
aracınızın güçlü bir yatırım olduğunun kanıtıdır.

Toyota ProTect ne işe yarar?

Sağladığı korumalar:

Sıcak suya
Soğuk suya/donmaya
Asit yağmuruna
Egzoz gazlarına
Çözücülere

Çevre dostu

Pasta cila ürünleri
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Gelişmiş polimer tabakalar
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Toyota ProTect
3. nesil
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Toyota ProTect korumasını 
keşfedin
Yepyeni bir aracın showroomdaki ışıltısı gibi etkileyici bir şey 
yoktur. Ancak bu göz kamaştırıcı görünümü korumak bugüne 
kadar zor, hatta olanaksızdı. Ama artık bu durum değişti.

Toyota ProTect, araç yüzeyleri için yüksek seviyeli bir koruma 
sağlayan, NASA tarafından geliştirilen yeni, devrimsel bir 
kaplamadır ve artık Toyota Yetkili Servisi aracılığıyla siz de 
faydalanabilirsiniz.

Sadece bir kez uygulandığında aracınızı beş yıl süreyle koruma 
altına alır.

Korumasız Toyota ProTect

ProTect koruması aracınızın uzun süre temiz görünmesi için
su itici özelliğe sahiptir


