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Motor Grubu

Komple motor iç mekanik, elektrik ve elektronik parçaları.

Şanzıman Grubu

Manuel, otomatik/CVT/MMT şanzımanların elektronik kontrol üniteleri, iç mekanik parçaları, 
vites seçme, değiştirme aktüatörleri,tork konvertörü.

Güç Dağıtım ve Aktarma Grubu 

Önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4 için tüm aktarım yuvaları ve iç parçalar, aktarma şaftları, 
mafsallar, patinaj önleme sistemleri, devir sayaçları, elektronik kontrol üniteleri, hidrolik 
üniteler, pompalar, mafsallar.

Direksiyon Grubu 

Direksiyon kutusu, mili, direksiyon kolonu ve mafsalı, hidrolik direksiyon pompası, rot kolları, 
rot başları; kontrol ünitesi ve elektronik aksamları.

Fren Grubu 

Ana ve yardımcı silindirler, servolar, toplayıcı ve basınç regülatörleri, vakum pompaları, 
tekerlek fren silindirleri / pistonları, fren güç sınırlayıcısı; ABS sisteminden: elektronik kontrol 
üniteleri, hidrolik üniteler ve devir sayaçları. 

Yakıt Sistemi Grubu 

Yakıt ve enjeksiyon pompası, enjeksiyon ünitesinin elektronik aksamı (kontrol üniteleri, 
common rail), hava debimetre sensörleri ve debimetreler, EGR val�eri), turbo şarjlar, 
enjektörlerde oluşan elektriksel arızalar, yakıt boruları (enjektör değişimi ile birlikte).

Elektrik, Elektronik Grubu 

Elektrik motorları, alternatör, ateşleme kablolarıyla birlikte ateşleme sisteminin elektronik 
aksamı, elektrik tesisatı, enjeksiyon sisteminin elektronik aksamı, ateşleme bobinleri,
ön ısıtma röleleri, rotorlar, marş motoru, ana sigorta bloğu (sigortalar hariç) , gösterge 
saatleri, gösterge ünitesi elektriksel arızaları, ön ve arka cam silecek motorları, mikrofon, 
hoparlör, far yıkama motorları, ısıtma ve soğutma fan motorları, korna, ön farların ve
stop lambalarının elektriksel arızaları (su girmesi kapsam haricindedir).
Elektrik kumandalar, ön cam ve arka cam, aynalar cam ısıtma elemanları, manyetik sargılar 
ve kilitler, elektrikli anten, aynaların elektrik aksamı.
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Soğutma Sistemi ve Klima Grubu

Radyatör, intercooler, EGR soğutucusu, termostat, su pompası, fanlar, fan bağlantıları ve fan 
sistemi kumandaları, kompresör, evaporatör ve fanlarıyla birlikte yoğuşturucu.

Egzoz Grubu
Oksijen sensörü, Y-borusu ve bağlantıları (oksijen sensörü değişirse), katalitik konvertör.

Güvenlik Sistemleri Grubu

Airbag ve emniyet kemerlerinin elektronik kontrol sistemleri. Emniyet kemer tokasının 
elektriksel arızaları, aktif güvenlik sistemlerinin elektronik aksamı (kontrol modülü, kamera, 
sensör).

Toyota & Lexus Garanti ON Programı, normal aşınma, normal yıpranma, normal eskime ya da 
hatalı kullanma veya ihmal sonucu olarak arızalanan parçaları kapsamaz.


