
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JŪSŲ TOYOTA NUSIPELNO GERIAUSIO 

Priežiūra ir tepalo keitimas 

149 € 
Geriausi priežiūros pasiūlymai senesniems nei 5 metų 
Auris, Corolla, Avensis ir RAV4 modeliams 

 
 
 

 

Grindų kilimėlio pritvirtinimo patikra 

Šviesų (taip pat salono ir prietaisų skydelio 

apšvietimo) bei garso signalo patikra (jei reikia, 

už papildomą mokestį pakeičiamos lemputės) 

Priekinio, galinio lango valytuvų ir ploviklio 

purkštukų (taip pat priekinių žibintų purkštukų) 

veikimo patikra 

Salono oro filtro patikra (klientui 

pageidaujant gali būti pakeista) 

Automobilio techninės būklės patikra 

naudojant Toyota diagnostikos įrangą. Patikros 

rezultatus privaloma įrašyti ir saugoti. 

Priekinių, rūko žibintų šviesos srauto krypties 

patikra (reguliavimo darbai įskaičiuoti į kainą) 

Durelių užraktų ir lankstų sutepimas bei 

ribotuvų patikra (už papildomą mokestį 

atliekami būtini remonto darbai) 

Stabdžių sistemos skysčio lygio patikra 

Vidaus degimo variklio aušinamojo skysčio 

lygio ir atsparumo šalčiui patikra 

12V akumuliatoriaus skysčio lygio, 

pritvirtinimo, švaros ir gnybtų tvirtumo patikra 
Akumuliatoriaus patikra su Midtronics 

akumuliatoriaus testeriu ir rezultatų surašymas 

patikros lape 

Pagalbinių variklio dirželių patikra ir įtempimas 

(keičiami už papildomą mokestį) 

Variklio oro filtro patikra 

Priekinio lango plovimo skysčio bakelio 

pildymas ( jei pageidauja klientas) 

Diskinių stabdžių techninės priežiūros darbai 

(valymas ir sutepimas) 

Diskinių stabdžių patikra (tikrinama stabdžių 

kaladėlės, diskai, suportai (keičiama už 

papildomą mokestį)) 

Padangų slėgio patikra (jei reikia, slėgis 

pakoreguojamas) ir protektoriaus gylio 

matavimas 

Variklio alyvos ir filtro keitimas (jei reikia, 

iš naujo nustatomas alyvos keitimo 

intervalas) 

Padangų remonto gelio galiojimo datos patikra 

(klientui pageidaujant gali būti pakeista) 

Atsarginės padangos ( jei yra) slėgio patikra ( jei 

reikia, slėgis pakoreguojamas) ir protektoriaus 

gylio matavimas 
Degalų bakodangtelio ir anglies filtro patikra 

Variklio skyriaus įspėjamųjų lipdukų valymas ir 
patikra bei keitimas (jei reikia) 

Galutinė patikra: darbo metu susikaupusių 

nešvarumų pašalinimas iš automobilio; 

pakeistų detalių veikimo ir pakeistų skysčių 

nuotėkio patikra 

 

 
Norėdami gauti konkretų pasiūlymą, kreipkitės į MOTOTOJA servisą. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JŪSŲ TOYOTA NUSIPELNO GERIAUSIO 

Didžioji patikra – 

nuo 249 € 
Geriausi priežiūros pasiūlymai senesniems nei 5 metų 
Auris, Corolla, Avensis ir RAV4 modeliams 

 

Grindų kilimėlio pritvirtinimo patikra 

Stabdžio pedalo aukščio ir stovėjimo stabdžio 

veikimo patikra 

Šviesų (taip pat salono ir prietaisų skydelio 

apšvietimo) bei garso signalo patikra ( jei reikia, už 

papildomą mokestį pakeičiamos lemputės) 

Priekinio, galinio lango valytuvų ir ploviklio 

purkštukų (taip pat priekinių žibintų purkštukų) 

veikimo patikra 

“DTC Check” patikra naudojant Toyota 

diagnostikos įrangą. 

Priekinių, rūko žibintų šviesos srauto krypties 

patikra (reguliavimo darbai įskaičiuoti į kainą) 

Durelių užraktų ir lankstų sutepimas bei ribotuvų 

patikra (už papildomą mokestį atliekami būtini 

remonto darbai) 

Salono oro filtro keitimas 

Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių 

bei jungčių būklės patikra 

12V akumuliatoriaus skysčio lygio, pritvirtinimo, 

švaros ir gnybtų tvirtumo patikra 

Akumuliatoriaus patikra su Midtronics 

akumuliatoriaus testeriu ir rezultatų surašymas 

patikros lape 

Pagalbinių variklio dirželių patikra ir įtempimas 

(keičiami už papildomą mokestį) 

Variklio oro filtro patikra 

Priekinio lango plovimo skysčio bakelio pildymas 

( jei pageidauja klientas) 

Stabdžių sistemos skysčio keitimas 

Diskinių stabdžių techninės priežiūros darbai 

(valymas ir sutepimas) 

Diskinių stabdžių patikra (tikrinama stabdžių 

kaladėlės, diskai, suportai (keičiama už papildomą 

mokestį)) 

Padangų slėgio patikra ( jei reikia, slėgis  

pakoreguojamas) ir protektoriaus gylio 

matavimas 

Vairo mechanizmo šarnyrinės jungties apsauginių 

gumelių būklės ir laisvumo patikra 

Pakabos priekyje ir gale patikra 

Važiuoklės patikra: patikrinami duslintuvo 

tvirtinimo elementai, apžiūrima, ar nėra korozijos 

požymių; patikrinama stabdžių ir kuro vamzdelių bei 

žarnelių būklė (ar nėra įtrūkių, nuotėkio, rūdžių), taip 

pat rutulinių šarnyrų, vidinių pusašių bei jų guminių 

apsaugos dangų būklė, stabilizatorių įvorių patikra. 

Automobilio dugno ir dažyto paviršiaus apžiūra, 

patikrinant, ar nėra rūdžių (papildomas apsauginis 

sluoksnis padengiamas už papildomą mokestį) 

Variklio alyvos ir filtro keitimas ( jei reikia, iš naujo 

nustatomas alyvos keitimo intervalas) 

Padangų remonto gelio galiojimo datos patikra 

(klientui pageidaujant gali būti pakeista) 

Atsarginės padangos ( jei yra) slėgio patikra ( jei 

reikia, slėgis pakoreguojamas) ir protektoriaus 

gylio matavimas 

Vidaus degimo variklio aušinamojo skysčio keitimas 

Variklio skyriaus įspėjamųjų lipdukų valymas ir 

patikra bei keitimas (jei reikia) 

Galutinė patikra: darbo metu susikaupusių 

nešvarumų pašalinimas iš automobilio; pakeistų 

detalių veikimo ir pakeistų skysčių nuotėkio patikra 

Bandomasis važiavimas 

 

Norėdami gauti konkretų pasiūlymą, kreipkitės į MOTOTOJA servisą. 


