„TOYOTA“ PRIEŽIŪROS IR PATIKROS PROGRAMA
„AURIS/COROLLA“ 2007-... (Dyzelis)

150 000

135 000

120 000

105 000

90 000

75 000

60 000

45 000

30 000

15 000

1 - 3000

Apžiūra atliekama kas 1 metus arba kas 15 000 km
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau).

1. Stovėjimo stabdžio efektyvumo ir stabdžio pedalo laisvosios eigos patikra
2. Apšvietimo (įskaitant salono ir prietaisų skydelio) ir garso signalo patikra
(žibintų lempos keičiamos už papildomą mokestį)
3. Priekinių žibintų sureguliavimo patikra (reguliuojama už papildomą mokestį)
4. Salono filtro keitimas
5. Durelių spynelių patikra ir sutepimas (būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį)
6. Priekinio stiklo ir žibintų ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra
7. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas
8. Sankabos ir stabdžių skysčių lygio patikra
9. Aušinamojo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra
10. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių bei jungčių būklės patikra
11. Akumuliatoriaus patikra: elektrolito lygis, gnybtų būklė, tvirtinimas
12. Pavaros dirželių patikra (keičiami už papildomą mokestį)
13. Variklio oro filtro patikra ir valymas
14. Variklio oro filtro keitimas
15. Vandens nuosėdų iš degalų filtro valymas
16. Degalų filtro keitimas
17. Sankabos skysčio keitimas, SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio
18. Padangų slėgio patikra ir reguliavimas, protektoriaus gylio matavimas
19. Diskinių stabdžių (priekinių ir galinių) patikra ir priežiūra, įskaitant stabdžių
elementų valymą ir sutepimą (pirmus 15 000 km tik patikra)
20. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra
21. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė (rūdys), stabdžių, degalų
vamzdelių ir žarnelių būklė (įtrūkimai, nuotėkis, rūdys), pavaros
dirželių ir apsauginių gaubtų būklė
22. Automobilio kėbulo patikra (įskaitant dugną)
(apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokestį)
23. Stabdžių skysčio keitimas
24. Pavarų dėžės alyvos lygio ir nuotėkio patikra
25. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas (alyvos keitimo indikatoriaus nustatymas iš naujo)*
26. Vožtuvų mechanizmo triukšmo lygio patikra (reguliuojama už papildomą mokestį)
27. Aušinamojo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra
(toliau keičiama kas 90 000 km)
28. Atsarginio rato būklės patikra (slėgis, susidėvėjimas)
29. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių būklės patikra,
pakeistų skysčių nuotėkio kontrolė
30. Bandomasis važiavimas

* Variklio alyva ir filtras keičiami tik esant bent vienai iš šių nurodytų sąlygų: po paskutinio alyvos keitimo automobilio rida yra 30 000 km; paskutinį kartą alyva buvo keista prieš 2 metus;
užsidegė alyvos keitimo lemputė.

