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Όλα όσα πρέπει 
να γνωρίζετε,
σε μια δύσκολη στιγμή.

Σε περίπτωση ατυχήματος, έχετε το νομικό δικαίωμα να ζητήσετε όπως το δικό σας Toyota 
επιδιορθωθεί σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Toyota.

Η εταιρεία Δικράν Ουζουνιάν & Σία Λτδ., χρησιμοποιεί για επιδιόρθωση μόνο καινούρια και 
γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές, επιδιορθώνονται από τους 
εγκεκριμένους επισκευαστές μας, με βάση τις προδιαγραφές της Toyota και έχουν 12μηνη εγγύηση.

QUALITY SERVICEGENUINE PARTS

Οι δοκιμές απέδειξαν ότι μπορείτε να βασιστείτε στα αυθεντικά ανταλλακτικά Toyota για ασφάλεια, 
αντοχή, σωστή εφαρμογή και μακροπρόθεσμη αξία. Η εφαρμογή τους  πρέπει να γίνεται από τεχνικούς 
που έχουν εκπαιδευτεί από την Toyota, βάση των εγκεκριμένων μεθόδων της. Γι’ αυτό, φεύγοντας από 
ένα Εγκεκριμένο Συνεργείο Toyota, μπορείτε να πείτε «είναι σαν το ατύχημα να μη συνέβη ποτέ». 

Οι δοκιμές της Consulting AB κατέδειξαν ότι οι ανεμοθώρακες Toyota εφαρμόζονται γρήγορα και με 
μεγάλη ακρίβεια, ενώ η εγκατάσταση άλλων μη γνήσιων αφήνει συχνά ένα ανώμαλο κενό, ο χρόνος 
εφαρμογής είναι μεγαλύτερος ενώ δε χρησιμοποιούνται πάντα οι σωστές συγκολλητικές ουσίες. 
Η συγκόλληση είναι σημαντική. Η ειδική φόρμουλα των συγκολλητικών ουσιών ανεμοθώρακα της 
Toyota διατηρεί την ακαμψία του αμαξώματος, τη μείωση θορύβων και δονήσεων, αντιστέκεται στη 
διάβρωση και εξαλείφει παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης και τηλεφώνου. Ένας ανεμοθώρακας 
που έχει εφαρμοστεί με λανθασμένο τρόπο μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των αερόσακων. 
Το 35% των μη γνήσιων ανεμοθωράκων είχε διαφορετικές διαστάσεις από τους αντίστοιχους της 
Toyota, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί προβληματικό.

Καθαρό σαν γυαλί

Καθησυχαστικά ασφαλή και αποδοτικά



Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες, για να διατηρήσουν χαμηλά κόστη, πιθανόν να προσπαθήσουν 
να καθορίσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας της επισκευής που θα λάβετε.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επισκευή με μη γνήσια ανταλλακτικά ή/και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά 
χωρίς την ενημέρωση και την έγκρισή σας. Αυτά τα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται από καμία 
εγγύηση της Toyota, μπορεί να ακυρώσουν την εργοστασιακή εγγύηση του αυτοκινήτου και πιθανόν 
να θέσουν σε κίνδυνο τη δική σας ασφάλεια και των επιβατών σας.

Αποδεικνύοντας την αξία των γνήσιων ανταλλακτικών Toyota σε επιδιορθώσεις ζημιών από 
ατύχημα.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;
Τα αυθεντικά ανταλλακτικά Toyota κατα- 
σκευάζονται με τα ίδια ποιοτικά υλικά και τα 
ίδια υψηλά πρότυπα που χρησιμο- 
ποιούνται στην παραγωγή του αυτοκινήτου 
σας. Έτσι διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 
απόδοση και η εύκολη εφαρμογή τους. 
Υπάρχουν και παρόμοια, μη γνήσια 
ανταλλακτικά στην αγορά, σε χαμηλότερες 
τιμές. Πού όμως διαφοροποιούνται τα 
γνήσια ανταλλακτικά Toyota; Η Toyota 
συμβουλεύτηκε την ανεξάρτητη εταιρία 
δοκιμών Consulting AB στη Γερμανία. Ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα από μη γνήσια 
ανταλλακτικά παραγγέλθηκε ανώνυμα, έτσι ώστε κανένας κατασκευαστής να μην μπορεί να επηρεάσει 
την απόδοσή τους. Κάθε ανταλλακτικό δοκιμάστηκε αναλόγως του ρόλου του στο αυτοκίνητο. Όλη η 
διαδικασία κινηματογραφήθηκε και τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν, μετρήθηκαν και αναλύθηκαν. 

Τα μπροστινά φανάρια είναι ανταλλακτικά που αντικα- 
θίστανται συχνά. Η Consulting AB δοκίμασε προσεκτικά την 
εφαρμογή και την ευθυγράμμισή τους. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι υπάρχει δυσκολία στην ευθυγράμμιση των μη 
γνήσιων φαναριών, ενώ το 15%  αυτών δεν μπορούσε να 
ρυθμιστεί καθόλου. Σε μερικές χώρες, αυτό είναι αρκετό για 
να αποτύχει ένα αυτοκίνητο στον ετήσιο έλεγχό του. 
Συνολικά, οι δοκιμές της Consulting AB έδειξαν ότι τα 
αυθεντικά ανταλλακτικά Toyota χρειάζονται περίπου 30% 
λιγότερο χρόνο για να εφαρμοστούν σε σχέση με τα μη 
γνήσια. Αυτό έχει αντίκτυπο στην ταχύτητα και άρα στο 
κόστος της επιδιόρθωσης.

Η ασφάλεια είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα θέματα για τον οδηγό 
ενός επιδιορθωμένου αυτοκινήτου. Οι 
δοκιμές της Consulting AB έδειξαν ότι 
τα αυθεντικά ανταλλακτικά Toyota 
έχουν τη δύναμη όταν χρειάζεται, αλλά 
την ίδια στιγμή κάμπτονται ή 
θρυμματίζονται ιδανικά, για να 
προστατέψουν επιβάτες και πεζούς σε 
περίπτωση σύγκρουσης. Τα μη γνήσια 
ανταλλακτικά συχνά κάμπτονταν ή 
έσπαζαν με επικίνδυνους τρόπους. 
Αυτό φάνηκε σε προσομοιώσεις του 
χτυπήματος  του κεφαλιού ενός πεζού 
στο καπό του αυτοκινήτου. Όλα τα 

καπό Toyota θρυμματίστηκαν με το σωστό τρόπο, ενώ το 40% των μη γνήσιων καπό δεν πέρασαν 
καν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας NCAP.

 Γνήσια ανταλλακτικά Toyota σε δοκιμή
Μία τέλεια εφαρμογή

Πρώτα η Ασφάλεια

Η αντοχή και η αξία αποτελούν βασικούς παράγοντες για τους οδηγούς Toyota. Η εταιρία Consulting AB 
διαπίστωσε ότι κάποια από τα μη γνήσια ανταλλακτικά κοστίζουν λιγότερο από τα ανταλλακτικά Toyota, 
αλλά οι δοκιμές απέδειξαν ότι η φθηνότερη επιλογή συχνά αποδεικνύεται  ακριβότερη. Για παράδειγμα, η 
Consulting AB έγδαρε κάποια καπό και μετά τα τοποθέτησε σε ειδικά άλατα μπάνιου για 20 μέρες, 
προσομοιώνοντας  5 χρόνια φθοράς. Όλα τα καπό Toyota άντεξαν στη δοκιμή πολύ αποδοτικά, ενώ 
μερικά  μη γνήσια καπό διαβρώθηκαν. 

Ψεύτικες εξοικονομήσειςΣας ενδιαφέρει!
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