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SPOŠTOVANI 
Pri nas so stranke vedno na prvem mestu zato veliko pozornost posvečamo ugodju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Zavedamo se, da je Lexus nepogrešljiv del vašega življenja, nekaj, na kar se zanašate vsak 
dan. Zato smo pri znamki Lexus predani izdelovanju vozil v skladu z najzahtevnejšimi standardi, ki bodo leto 
za letom zadovoljevali vaše potrebe. 
 
Za popolno zadovoljstvo smo za vas pripravili program jamstva Lexus Relax z vključenim dopolnilnim 
jamstvom pnevmatik, s katerim bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vašim 
vozilom.
 
Predlagamo vam, da se kot lastnik vozila Lexus seznanite z vsebino knjižice in jo vedno hranite v vozilu saj 
knjižica vsebuje pomembne informacije in pojasnila.
 
Toyota Adria d.o.o

Izrecno ali smiselno uporabljen izraz „jamstvo“, ki se uporablja v okviru programov Lexus Relax in Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik, ne 
predstavlja garancije (3 letne garancije, ki je dana skladno s praviliobvezne garancije Zakona o varstvu potrošnikov) in tudi ne jamčevanja 
v okviru odgovornosti za stvarne napake, temveč pogodbeno zavezo podjetja Toyota Adria d.o.o.. Lastnik vozila ohranja vse pravice iz 
naslova garancije (3 letna garancija), ki izhaja iz Garancijskega lista in Zakona o varstvu potrošnikov in odgovornosti za stvarne napake, 
ki izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, vendar se te pravice ne podaljšujejo na obdobje kritja opcijskih 
jamstev Lexus Relax in Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik. Jamstva iz programov Lexus Relax in Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik 
predstavljajo pogodbeno dogovorjeno obveznost podjetja Toyota Adria d.o.o.. V obdobju opcijskega jamstva po programu in pogojih 
Lexus Relax/Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik (skladno s pogoji v navedenimi v tej knjižici) je lastnik upravičen do popravil in delov 
navedenih v teh splošnih pogojih. Jamstvo iz programa Lexus Relax/ Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik ne vključuje drugih zahtevkov 
strank razen zahteve za popravilo. Po preteku opcijskega jamstva po programu Lexus Relax/Lexus dopolnilno jamstvo pnevmatik ugas-
nejo vse pravice iz tega naslova.
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1. UVOD V PROGRAM  
LEXUS RELAX

Program Lexus Relax je razvit z namenom, da 
odpravi vaše skrbi v primeru okvare vašega vozila. 
Aktivira se skladno s temi splošnimi pogoji v trenut-
ku, ko vozilo opravi redni servisni poseg  v okviru 
uradne mreže Toyota Adria in velja do naslednjega 
rednega servisa, ki ga je potrebno opraviti zaradi 
starosti vozila oziroma prevoženih kilometrov, kar 
nastopi prej, skladno s pogoji vzdrževanja, navede-
nimi v servisni in garancijski knjižici za vaše vozilo.
 
Ugodnosti programa Lexus Relax lahko uveljavite v 
primeru okvare mehanskih, elektronskih ali električ-
nih komponent vašega vozila, ki jih je mogoče pripi-
sati napakam v postopku izdelave oziroma monta-
že. Ob spoštovanju teh splošnih pogojev je lastnik 

JAMSTVO 
LEXUS RELAX

*Mrežo Toyota Adria sestavljajo pooblaščeni servisi v naslednjih državah: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora in Kosovo. Pooblaščeni serviserji so navedeni na uradnih Toyotinih spletnih straneh 
ustrezne države. 

vozila z aktivnim programom Lexus Relax upravičen 
do brezplačnega popravila skladno s pogoji kritja 
programa Lexus Relax. Za kakršna koli vprašanja 
glede kritja programa Lexus Relax ali morebitna 
dodatna pojasnila se obrnite na pooblaščenega 
prodajalca/serviserja Lexus, pri katerem ste opravili 
vzdrževanje vozila in aktivirali program Lexus Relax. 
Če z njim ne morete stopiti v stik, ko pride do okvare 
pa se lahko obrnete na katerega koli drugega po-
oblaščenega prodajalca/serviserja, ki je del uradne 
mreže Toyota Adria*.
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2. KRITJE, ZAČETEK IN TRAJANJE PROGRAMA LEXUS 
RELAX TER OSNOVNE INFORMACIJE O NJEM

** Celoten razpored vzdrževalnih del za vaše vozilo najdete v priročniku za uporabo, garancijski knjižici ali na 
spletni strani proizvajalca s tehnično dokumentacijo: https://www.toyota-tech.eu/

1.  Podlaga za aktiviranje kritja programa Lexus Re-
lax je vzdrževanje vozila v rednih, predpisanih inter-
valih, kot jih je določil proizvajalec**, pri vašem iz-
branem pooblaščenem servisnem partnerju Lexus.
 
Program Lexus Relax velja samo v primeru, ko je vo-
zilo vzdrževano skladno s proizvajalčevim progra-
mom vzdrževanja, pri vzdrževanju pa so uporabljeni 
izključno originalni deli Lexus, dobavljeni s strani 
pooblaščenega servisa, ki je vzdrževalni poseg tudi 
opravil. Tako zagotovimo da je vozilo vzdrževano 
zgolj z visokokakovostnimi deli znanega porekla 
v skladu s priporočili proizvajalca in ob upošteva-
nju ustreznih servisnih postopkov. Toyota Adria ne 
prevzema odgovornosti za uporabo delov, tekočin 
in drugega materiala iz drugih virov, zato se v tem 
primeru program Lexus Relax ne aktivira..
 
2.  Program Lexus Relax se lahko aktivira ob opra-
vljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju teh 
splošnih pogojev, kritje programa pa traja en ser-
visni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za 
vaše vozilo. Program Lexus Relax se lahko obnovi 
in s tem ponovno aktivira ob vsakem predpisanem 
rednem vzdrževalnem posegu pri izbranem po-
oblaščenem servisnem partnerju Lexus in velja do 
naslednjega rednega vzdrževalnega intervala, kakr-
šen je predpisan za vaše vozilo, vse ob upoštevanju 
teh splošnih pogojev.
 

3.  Program Lexus Relax velja v primeru okvare, ki 
se zgodi v kateri koli državi, za katero je odgovorna 
Toyota Adria (podrobnosti o mreži pooblaščenih 
partnerjev Toyote Adrie so navedene na 6. strani te 
knjižice) ali pa v kateri koli od naslednjih držav ozi-
roma ozemelj:
 
Andora, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, 
Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Esto-
nija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Ir-
ska, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Lihtenštajn, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, 
Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slo-
vaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica in 
Velika Britanija.
 
Program Lexus Relax velja za vozila registrirana 
znotraj regije Toyota Adria (Slovenija, Hrvaška, 
Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Ko-
sovo). Če se vozilo izvozi in registrira zunaj regije 
Toyota Adria (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina in Črna gora), program Lexus Relax 
ne velja več. 
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3. VKLJUČITEV VOZILA V PROGRAM LEXUS RELAX  

Program Lexus Relax se aktivira in prične veljati po opravljenem rednem vzdrževanju, kot je opisano zgoraj, 
in sicer za vozila, ki v izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

4. OBSEG KRITJA PROGRAMA LEXUS RELAX 

1. vozilo je registrirano znotraj regije Toyota Adria (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina in 
Črna Gora) in je bilo izdelano za Evropsko tržišče.

2. proizvajalčeva garancija za vozilo:
a. je potekla, ali
b. preostalo obdobje veljavnosti garancije je krajše od najdaljšega časa med dvema rednima vzdrže-
valnima intervaloma ali
c. preostalo kritje garancije glede na prevožene kilometre je krajše od največjega števila prevoženih 
kilometrov med dvema rednima vzdrževalnima intervaloma.

3. vozilo ni starejše od 10 let.
4. vozilo nima več kot 185.000 prevoženih kilometrov.
5. vozilo nima tehnične okvare: vse obstoječe okvare morajo biti popravljene s Lexus originalnimi nado-

mestnimi deli na stroške lastnika vozila, da se vozilo lahko vključi v program Lexus Relax.
6. V 30 dneh in 1500 km pred sprejetjem v pooblaščeno servisno delavnico v mreži Toyota Adria ni bil 

opravljen izbris diagnostične kode napake.

1.  Program Lexus Relax vključuje brezplačno po-
pravilo, vključno s stroškom dela, nadomestnimi 
deli/komponentami, elementi in materiali, ki se upo-
rabljajo v uradni prodajno/servisni mreži Lexus. Deli 
se v sklopu programa lahko popravijo ali zamenjajo, 
skladno z navodili za popravilo proizvajalca. 

Samo deli, navedeni spodaj, so deli, ki so kriti v 
okviru programa Lexus Relax; Lexus Relax ne krije 
popravila/menjave celotnih komponent, v katere so 
vgrajeni posamezni spodaj našteti deli.

Program Lexus Relax se lahko koristi le v okviru 
mreže pooblaščenih serviserjev vozil Lexus (glejte 
seznam držav pod točko 3 v 2. poglavju in določbe 
7. poglavja glede koriščenje programa Lexus Re-
lax v tujini). Če popravilo izvaja serviser, ki ni član 
mreže pooblaščenih serviserjev vozil Lexus, je kritje 
programa Lexus Relax izključeno.

2.  Če so izpolnjeni vsi pogoji programa Lexus Re-
lax, se v okviru programa Lexus Relax krijejo stroški 
popravila naslednjih elementov:

• Motor: Blok motorja; gred za uravnoteže-
nje prostih sil; odmična gred; dročniki; nihajni 
vzvodi; ventili in vodila ventilov; ročična gred in 
ležaji; jermenica na ročični gredi; glave valjev; 
tesnila glav valjev; ojnice; pogonska gred opre-
me; sojemalna plošča/pogonska plošča (pritr-
dilna plošča hidravličnega pretvornika navora 
vozil z avtomatskim menjalnikom); vztrajnik; 
zobati venec vztrajnika za zaganjanje; podpor-
na jermenica (fiksni napenjalni valj); oljno kori-
to; senzor tlaka olja; oljna črpalka; bati in batni 
obročki; ležaji batov in puše; tesnila in tesnilke; 
zobati jermen; napenjalniki zobatega jerme-
na; podporna jermenica zobatega jermena; 
krmilna veriga odmične gredi; krmilni zobnik 
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odmične gredi; turbopolnilnik; hladilnik pol-
nilnega zraka za turbopolnilnik; obvodni kanal 
turbopolnilnika; pokrov ohišja ventilov in tesnila; 
črpalka za vodo; ventil za recirkulacijo izpušnih 
plinov; hladilnik olja; ohišje oljnega filtra; senzor 
klenkanja; senzor za kisik; kabli (ki niso od elek-
tričnih napeljav);

• Sistem za bencinsko gorivo: Črpalka za 
gorivo; električna črpalka za gorivo; merilnik 
pretoka zraka; elektronski sistem za vbrizgava-
nje goriva; elektronska nadzorna enota (ECU); 
loputa plina; vbrizgalne šobe; regulator tlaka 
goriva; senzor nivoja goriva v posodi za gorivo; 
senzorji za gorivo; posoda za gorivo; merilnik 
nivoja goriva;

• Sistem za dizelsko gorivo: Črpalka za 
vbrizgavanje dizelskega goriva; črpalka za go-
rivo; merilnik pretoka zraka; elektronska nad-
zorna enota (ECU); senzor položaja dušilne 
lopute; vbrizgalne šobe; vžigalne svečke za hla-
den zagon; oddajnik nivoja posode za gorivo; 
posoda za gorivo;

• Hladilni sistem: Senzor nivoja hladilne teko-
čine; rele hladilnega ventilatorja; senzor hladil-
nega ventilatorja; stikalo ali senzor za tempe-
raturo hladilne tekočine v motorju; ventilator 
motorja; viskozna sklopka ventilatorja; hladilnik; 
pokrov hladilnika; termostat in ohišje;

• Ročni menjalnik: Glavni valj sklopke; po-
možni valj sklopke; vilice sklopke in tečaj; kabli 
sklopke; povezave/vzvodi sklopke; ohišje me-
njalnika; prestave in gredi; sinhroni; vklopne 
puše; ležaji in puše; tesnila in tesnilke; poveza-
ve/vzvodi in kabli; prestavna ročica;

• Samodejni menjalnik: Ohišje menjalnika; 
zobniki/planetna gonila in gredi; selektorji; 
elektronski aktuatorji; zavorni trakovi; sklopke; 
blok ventilov; oljna črpalka; hladilnik olja; elek-
tronska nadzorna enota; ohišje lamel; ležaji in 
puše; tesnila in tesnilke; povezave/vzvodi in ka-
bli; pretvornik navora; prestavna ročica; 

• Prenos in diferencial: Osrednji diferencial; 
ohišje diferenciala; veliki zobnik diferenciala 
in mali zobnik; gredi; prestave/zobniki; ležaji; 
puše; pesta diferenciala; ročice prenosa;

• Prenos moči: Homokinetični zglobi; univer-

zalni zglobi; polgredi; pogonske gredi; ležaji; 
puše; spojke; tesnila in tesnilke;

• Vzmetenje: Sprednje in zadnje vzmeti; tor-
zijske palice; jarmovi drogovi; premnik; most; 
pomožni okvirji; kolesni ležaji (omejeno na 
160.000km); pesta; distančniki; varovalne ma-
tice;

• Krmilni sistem: Volanska letev; ohišje gonila 
za krmiljenje koles; ohišje gonila; zobnik in pa-
storek; črpalka krmilnega servogonila; rezervo-
ar krmilnega servogonila; tesnila; ležaji; zunanja 
povezava; jarmov drog; volanski drog; zglobi; 
vmesni vzvod;

• Zavore: Nadzorna enota ABS; komponente 
ABS; senzorji hitrosti; ojačevalnik zavornega 
učinka; zavorne cevi; klešče kolutne zavore; 
zavorni koluti; zavorni bobni; povezave; ventili 
omejevalnika; glavni zavorni valj; rezervoar za 
zavorno tekočino; bati čeljusti; vakuumska čr-
palka;

• Klimatska naprava/gretje: Toplotni izme-
njevalnik; lopute in motorji loput; motor venti-
latorja grelnika; kompresor klimatske naprave; 
kondenzator; uparjalnik; sprejemna/sušilna 
enota; nadzorna plošča grelnika; ventil grelnika; 
senzor temperature uparjalnika;

• Električni sistem: Zaganjalnik; alternator; tu-
ljave; motorji brisalcev; motorji črpalke za pra-
nje vetrobranskega stekla; rele smernika; motor 
ventilatorja grelnika; hupa; ročno upravljana 
stikala; spiralni kabel zračne blazine; elektron-
ska vžigalna naprava; releji; elementi ogre-
vanega stekla; vgrajen računalnik (potovalni 
računalnik); motorji/regulatorji za stekla; gumb 
za električni pomik stekla; motorji za ogledala; 
ključi za daljinsko upravljanje; elektromagneti 
za centralno zaklepanje; senzorji zračnih blazin; 
krmilna enota za centralno zaklepanje; enota za 
zakasnitev izklopa notranje osvetlitve; merilniki; 
ure; merilnik hitrosti in senzor hitrosti; merilnik 
vrtljajev; kabelski snop (samo v primeru kratke-
ga stika); motorji za električne sedeže, senzorji, 
elementi za ogrevane sedeže, alarmi (samo ori-
ginalni Toyota); motorji za dvig snopa žarome-
tov; kabli vžigalnih svečk; reprogramiranje ECU 
in programske opreme, če je ponovno progra-
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miranje del popravila, ki je pokrito s Lexus Relax 
programom (razen samo za izbris diagnostične 
kode napake); tovarniško nameščen multime-
dijski sistem (glavna enota, tj. radio), vključno z 
navigacijskim modulom;

• Karoserija: Strešno okno (samo tovarniško 
vgrajena); motorji za strešno okno (samo tovar-
niško vgrajena); ključavnice za vrata; kabel za 
sprostitev pokrova motorja; oporniki pokrova 
prtljažnika; osi brisalcev; okvirji ročno nasta-
vljivih sedežev; mehanizem varnostnega pasu; 
tovarniško vgrajena dodatna oprema;

• Hibridne komponente (ko poteče osnovna 
garancija proizvajalca za 5 let/100.000 prevo-
ženih kilometrov): Nadzorni modul za hibridno 
baterijo; hibridni nadzorni modul; in hibridni in-
verter s pretvornikom. Hibridna baterija je krita 
s programom splošnega servisnega pregleda 
hibrida v primeru aktivne pogodbe za servisni 
pregled hibrida.

• Komponente vodikovih gorivnih celic: 
Zračni kompresor za gorivne celice; pretvornik 
(boost converter) za gorivne celice; rezervoar-
ji vodika za gorivne celice; nadzorna enota za 
gorivne celice (PCU) in sklop gorivnih celic.

• Komponente EV: Pogonski motor in inverter 
s pretvornikom.

Deli, ki so zamenjani v okviru popravil v programu 
Lexus Relax, postanejo last mreže Toyota Adria.  
Z njimi se ravna skladno s standardno uveljavljeno 
garancijsko politiko mreže Toyota Adria.

5. IZJEME

1. IZ KRITJA PROGRAMA LEXUS RELAX 
SO IZKLJUČENI NASLEDNJI DELI  
IN KOMPONENTE: 

•  Obrabni deli (npr. deli, ki jih je treba redno me-
njati, filtri, zavorne ploščice, obloge bobnastih 
zavor, čeljusti bobnastih zavor in kabli, vsi ele-
menti sklopke (lamela, okrov in potisni ležaj), 
kolesa, platišča, pnevmatike, (klinasti, rebrasti) 
jermeni z napenjalci, baterije/akumulatorji, te-
kočine, vžigalne svečke, diagnostika;

• Gumasti deli (npr. gumaste (ogrevalne) cevi, 
napeljave in cevi, nosilci motorja ali kabine,  
zaključne letvice, metlice brisalcev), manšete 
pogonske gredi, blažilniki (vključno s pnev-
matskimi valji), puše stabilizatorja, deli za ute-
kočinjeni naftni plin/kakršni koli neoriginalni 
sistemi ali deli sistema za gorivo, in njihova 
neposredna in posledična škoda (vključno s 
predelavo originalnih sistemov za uporabo 

sistema za utekočinjeni naftni plin ali neorigi-
nalnega sistema za gorivo);

• Karoserija in lak (npr. luči, svetilke, žarnice, leče, 
paneli karoserije, odbijači, steklo, krom, antena, 
ročaji in tkanine, zunanje obloge, tesnilni trako-
vi, sijajne kovine (kovinski deli brez premaza), 
barva, vsako popravilo zaradi korozije), čeprav 
bo na vozilu ostala veljavna splošna garancija za 
prerjavenje po pogojih iz garancijske knjižice;

•  Notranjost (npr. obloge, sedežne prevleke, 
oblazinjenje, preproge, prezračevalne reže, pe-
pelnik, vžigalnik, glava prestavne ročice, arma-
turna plošča in oblazinjenje armaturne plošče, 
volanski obroč);

•  Večpredstavnostni sistem (krita je glavna enota 
z navigacijskim modulom, nobeni drugi deli 
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večpredstavnostnega sistema niso kriti, na pri-
mer sistemi za zabavo v vozilu, itd.)

•  Deli, ki niso originalni nadomestni deli Lexus, in 
dodatna oprema, ki ni originalna dodatna opre-
ma Lexus, in posebna oprema;  

•  Originalna dodatna oprema Lexus, ki ni tovarni-
ško nameščena (vsa dodatna oprema, ki je nakna-
dno vgrajena po tem, ko vozilo zapusti tovarno)

•  Nekateri posamezni deli in komponente, npr. 
izpušni sistem (vsi deli od tesnila zbiralnika izpu-
šnih plinov do izpuha, vključno s katalizatorjem in 
filtrom trdih delcev); stropna obloga; tečaji; matice 
in vijaki; varovalke; sponke; zadrževalni in pritrdilni 
elementi; sprednji in zadnji stabilizator; nosilci za 
motor in kabino; zgorevalni dodatni grelnik; polnil-
ni kabli za električna vozila in polnilne hibride

•  Vsi deli zunaj karoserije vozila (z izjemo delov, 
ki so izrecno navedeni med pokritimi deli na 2. 
strani obsega kritja).

•  Popravila v zvezi s hrupom (razen če je hrup 
posledica okvare kritega originalnega dela).

•  Nastavitve.
•  Čiščenje.
•  Deli, kriti z vpoklicem ali katero koli drugo ga-

rancijo.

2. PROGRAM LEXUS RELAX  
NE KRIJE STROŠKOV POPRAVIL  
V NASLEDNJIH PRIMERIH: 

•  Del ni naveden v popisu kritih delov poglavja 
obseg kritja programa Lexus Relax. 

•  Okvara je posledica obrabe, prevelike zračnosti, 
hrupa oziroma vibracij. Napake, kot so ohlap-
nost, neporavnanost in mehanske spremembe, ki 
ne povzročijo okvare delov ali komponent, kritih 
v sklopu programa Lexus Relax in so posledica 
starosti in uporabe vozila, ter okvare delov in/ali 
delov, ki so sicer kriti v programu Lexus Relax, 
okvara pa je posledica okvare ali obrabe delov, 
ki v sklopu omenjenega programa niso pokriti.

•  Vozilo ni bilo vzdrževano oziroma se ni popra-
vljalo v skladu s priporočili proizvajalca. Ta zah-
teva velja od datuma prve registracije vozila.

•  Okvara je posledica okvar, ki niso bile prija-
vljene pooblaščenemu serviserju vozil Lexus v 
najkrajšem možnem času oziroma pri katerih 
pooblaščeni serviser vozil Lexus ni imel mož-
nosti, da jih popravi.

•  Okvara je posledica popravil, ki jih ni opravil 
pooblaščeni serviser vozil Lexus.

•  Okvara je posledica okvar, ki so rezultat upora-
be vozila, ki ni skladna s priporočili proizvajalca  
(npr. napačna uporaba, dirke, ekstremna te-
renska vožnja, tuning, preobremenitev itd.);

•  Okvara je posledica okvar, ki so rezultat zuna-
njega vzroka oziroma naravnega pojava (npr. 
vdor vode ali prahu, okruški zaradi kamenja, 
poplava, zaledenitev, nevihta, naravna nesreča, 
nezgoda, požar, eksplozija, vojna, državljanski 
nemiri, državni udar, namerno ali zlonamerno 
delovanje, nedovoljena uporaba, sol, erozija in 
praske na steklu, umazanija).

•  Okvara je posledica napak, za katere odgovor-
nosti ni mogoče pripisati Lexusu.  

• Škoda, ki jo je povzročila dodatna oprema, ki 
ni originalna dodatna oprema Lexus ali poseb-
na oprema.  

•  Okvara je posledica napak, ki so rezultat na-
mernega ali skrajno malomarnega vedenja 
(med drugim vključno z neprimernimi ali one-
snaženimi mazivi in gorivom).

•  V kolikor zaradi sprememb prvotne zasnove 
vozila oziroma namestitve določene dodatne 
opreme vozilo ne izpolnjuje več minimalnih 
standardov, ki jih je določil proizvajalec.

•  So na vozilo nameščeni deli, ki se glede kakovo-
sti ne ujemajo z originalnimi nadomestnimi deli 
proizvajalca.

•  Okvara je posledica nepravilno nameščenih 
koles, nepravilnega popravila ali neustrezne 
zamenjave posameznih komponent. 

•  Okvara je posledica nepravilne namestitve.
•  Škoda, ki jo je povzročila uporaba elementa, ki 

očitno zahteva popravilo, razen če je mogoče 
dokazati, da škoda ni povezana z elementom, ki 
ga je treba popraviti.
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3. PROGRAM LEXUS RELAX  
PRAV TAKO NE KRIJE:

•  Kakršne koli škode in/ali posrednih stroškov, 
ki bi nastali zaradi napake na vozilu, za katero 
program Lexus Relax nudi brezplačno popravi-
lo npr. izgubo dobička ali dohodka lastnika vozi-
la; prevoz; vleko; telefon; nastanitev; najemnino; 
izgubo kakršnega koli premoženja ali dragoce-
nosti; nadomestno vozilo; stroške parkiranja itd.

•  Estetske elemente, npr. popravilo barve; popra-
vilo rje; razbarvanje; bledenje; deformacije; raz-
poke; razrahljanje; odpadanje; poškodbe zaradi 
vdora vode in kondenzacije, luščenje. Program 
Lexus Relax ne zajema nikakršnih elementov, 
povezanih s karoserijskimi napakami in ličanjem.

•  Pnevmatike, centriranje ali uravnoteženje koles.
•  Stroški, povezani s testi, meritvami ali prilago-

ditvami, ki niso povezani s popravili, ki jih krije 
program Lexus Relax.

•  Običajni stroški vzdrževanja karoserije in po-
tniškega prostora, vključno s čiščenjem in po-
pravilom oblazinjenja sedeža, razen če gre za 
posledico okvare, ki je krita s to razširitvijo.

6. SPLOŠNE DOLOČBE
 
Do kritja iz naslova programa Lexus Relax je 
upravičen le lastnik vozila, vključenega v program 
Lexus Relax, ki  spoštuje vse pogoje tega progra-
ma Lexus Relax in z vozilom ne ravna malomarno. 
Če je vozilo odjavljeno iz prometa ali je zanj ugo-
tovljena popolna škoda, je kritje programa Lexus 
Relax izključeno.
 
Vrednost kritja programa Relax je omejena. Vsota 
vseh posameznih kritij programa Lexus Relax za 
vozilo ne more preseči vrednosti kupnine (z vklju-
čenim DDV), ki jo je stranka plačala za novo vozi-
lo.  Stranka višino kupnine dokazuje z računom, ki 
ji ga je izdal trgovec, pri kateremu je vozilo kupila. 
Najvišji znesek za posamezni primer kritja progra-

4. V PROGRAM LEXUS RELAX NI 
MOGOČE VKLJUČITI  
NASLEDNJIH SKUPIN VOZIL: 

•  vozila, ki so neregistrirana ali so začasno regi-
strirana, s preizkusnimi registrskimi tablicami na 
ime prodajalca/serviserja.

•  vozila, ki so registrirana na ime komercialne av-
tomobilske družbe, ki se ukvarja s trženjem in 
prodajo rabljenih vozil.

•  policijska, gasilska, reševalna vozila in vozila, ki 
jih uporabljajo druge intervencijske službe.

•  vozila, ki se uporabljajo za dirke, usposabljanje 
voznikov, voznikov na poligonu ali druga tek-
movanja v vozniških spretnostih.

ma Lexus Relax pa je ekonomska vrednost vozila v 
trenutku popravila.
 
V števec skupno prevoženih kilometrov vozila se ne 
sme posegati. Če iz kakršnega koli razloga števec 
skupno prevoženih kilometrov preneha delovati, ta-
koj obiščite pooblaščenega prodajalca Lexus vozil 
in navedite dejansko število prevoženih kilometrov. 
Manipulacija, odklop, spreminjanje ali posegi v šte-
vec skupno prevoženih kilometrov takoj izključijo 
kritje programa Lexus Relax.
 
Kritje programa Lexus Relax je prav tako izključeno, 
če je morebitna okvara posledica pomanjkljivega, 
neskrbnega, nepravilnega vzdrževanja glede na 
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servisno in garancijsko knjižico oziroma nepravilne 
uporabe vozila/komponente.
 
Če je bil program Lexus Relax obnovljen po poteku 
garancije proizvajalca  ali predhodnega programa 
Lexus Relax, je kritje programa Lexus Relax izklju-
čeno v prvih 30 dneh in prvih prevoženih 1.000 km 
po opravljenem rednem vzdrževanju, pri katerem je 
bil aktiviran program Lexus Relax. Prav tako je kritje 
programa Lexus Relax izključeno za tiste napake, ki 
so že obstajale na dan, ko je bilo vozilo sprejeto v ser-
visno delavnico in je bil program aktiviran. Te okvare 
se morajo popraviti na stroške lastnika vozila, preden 
se lahko koristi kritje programa Lexus Relax.

Toyota Adria si pridržuje pravico do občasne izdaje 
pojasnil teh splošnih pogojev.
 
Toyota Adria predpiše obvezno uporabo nadome-
stnih delov Reman/Optifit, kadar je to tehnično iz-
vedljivo in so ti nadomestni deli na voljo.
 
Program Lexus Relax zagotavlja izključno tista 
kritja, za katera je kritje izrecno predvideno s temi 
splošnimi pogoji.

7. KORIŠČENJE PROGRAMA LEXUS RELAX V TUJINI

V primeru okvare vašega vozila zunaj regije Toyota Adria in znotraj ene izmed držav, kot je vse opredeljeno 
pod točko 3 poglavja 2 teh splošnih pogojev, mora vsa popravila opraviti pooblaščeni prodajalec oz. servi-
ser vozil Lexus. Račune za popravila v tujini poravna  lastnik vozila sam.
 
Po vrnitvi na ozemlje Toyota Adria lahko stranka zahteva povračilo stroškov popravila skladno z upošteva-
njem vseh pogojev programa Lexus Relax. Stranka mora pooblaščenemu prodajalcu oz. serviserju vozil 
Lexus, kjer uveljavlja povračilo stroškov popravil v okviru programa Lexus Relax,  predložiti izvirnik računa 
in delovni nalog za popravilo najkasneje v 30 dneh po izdaji računa. Stroški popravila se povrnejo ob upo-
števanju menjalnega tečaja na dan popravila oziroma datuma računa. 

8. PRENOS PROGRAMA LEXUS RELAX

Program Lexus Relax je vezan na konkretno vozilo in njegovo številko šasije, zato ga je mogoče prenesti na 
novega lastnika. Novi lastnik vozila prevzame vse pravice in obveznosti, ki jih je imel iz naslova programa 
Lexus Relax prejšnji lastnik do prenosa lastništva na vozilu. 
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1. UVOD

Poškodba pnevmatike predstavlja nadlogo, ki lahko 
ob dovolj veliki smoli doleti prav vsakega voznika. 
Vozilo lahko zaradi nepazljivo odvrženega žeblja 
postane hitro nevozno, poškodovano pnevmatiko 
pa je potrebno popraviti na licu mesta, s kompletom 
za popravilo predrte pnevmatike, ali pa jo zamenjati 
z zasilnim kolesom, če je vozilo z njim opremljeno. V 
neugodnih okoliščinah, kot so dež, tema ipd. pred-
stavlja popravilo predrte pnevmatike ali zamenjava 
kolesa ob prometni cesti poseg, ki lahko v skrajnem 
primeru tudi ogrozi varnost osebe, ki popravilo 
opravlja, morda pa tudi varnost ostalih potnikov.

Da bi vam takšno, sicer neprijetno, a povsem mo-
gočo izkušnjo olajšali, vam predstavljamo program 
Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik, v 
sklopu katerega poskrbimo za prevoz vašega vo-
zila Lexus na pooblaščeni servis, kjer bo strokovno 

LEXUS DOPOLNILNO 
JAMSTVO PNEVMATIK

Izrecno ali smiselno uporabljen izraz „jamstvo“, ki se uporablja v okviru programa Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik, ne pred-
stavlja garancije (3 letne garancije, ki je dana skladno s pravili obvezne garancije Zakona o varstvu potrošnikov) in tudi ne jamčevanja 
v okviru odgovornosti za stvarne napake, temveč pogodbeno zavezo podjetja TOYOTA ADRIA. Lastnik vozila ohranja vse pravice iz 
naslova garancije (3 letna garancija), ki izhaja iz Garancijskega lista in Zakona o varstvu potrošnikov in odgovornosti za stvarne napake, 
ki izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, vendar se te pravice ne podaljšujejo na obdobje kritja opcijskega 
Toyotinega dopolnilnega jamstva pnevmatik. Splošni pogoji dopolnilnega jamstva pnevmatik predstavljajo pogodbeno dogovorjeno ob-
veznost podjetja Toyota Adria d.o.o.. V obdobju opcijskega jamstva po programu in pogojih Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik 
(skladno s pogoji v navedenimi v tej knjižici) je lastnik upravičen do cestne asistence, popravila pnevmatik ali zamenjave, kot je navedeno 
v teh splošnih pogojih. Dopolnilno jamstvo pnevmatik ne vključuje drugih zahtevkov strank razen zahteve za popravilo. Po preteku opci-
jskega dopolnilnega jamstva pnevmatik ugasnejo vse pravice iz tega naslova.

tehnično osebje pnevmatiko zakrpalo, ali pa zame-
njalo z novo. Vse navedene storitve so za imetnika 
Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik po-
polnoma brezplačne, tako cestna asistenca, kot tudi 
popravilo oz. zamenjava poškodovane pnevmatike. 
Edina stvar, ki vam je ne moremo nadomestiti, je za-
radi okvare pnevmatike izgubljen čas.
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3. POSTOPEK UVELJAVLJANJA  
LEXUSOVEGA DOPOLNILNEGA JAMSTVA PNEVMATIK 

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV LEXUSOVEGA  
DOPOLNILNEGA JAMSTVA PNEVMATIK

Do Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik je ob spoštovanju teh splošnih pogojev upravičen lastnik 
vozila Lexus do 3. leta starosti vozila oz. do poteka tovarniške garancije vozila ne glede na število prevože-
nih kilometrov. Po poteku tovarniške garancije pa se Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik lahko pridobi 
skupaj s Lexus Relax jamstvom, ki je pogojeno z rednim vzdrževanjem vozila Lexus v pooblaščeni Lexusovi 
servisni mreži in ga je mogoče obnoviti z vsakim rednim vzdrževanjem vozila vse do 10. leta starosti vozila 
in do 185.000 km. Dopolnilno jamstvo, ki je pridobljeno z rednim servisnim posegom pa traja en servisni 
interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo - običajno 12 mesecev ali 15.000 km, kateri koli od teh dveh 
pogojev je izpolnjen prej, lahko pa tudi do 24 mesecev ali 50.000 km, odvisno od modela vozila.
 
Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik je vezano na konkretno vozilo in njegovo številko šasije.

EUROCARE  
TELEFONSKA  
ŠTEVILKA:

V SLOVENIJI: 
080 23 35

V TUJINI: 
+386 1 530 50 00

Če so izpolnjeni osnovni pogoji glede pnevmatik in 
starosti vozila oz. tovarniške garancije vozila, ali pa 
ob aktiviranem Lexus Relax jamstvu za vaše vozilo, 
Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik uveljavljate 
na naslednji način: 

• ob poškodbi pnevmatike vozilo čim prej varno 
zaustavite na primernem mestu;

• nastanek poškodbe na pnevmatiki morate 
prijavi s klicem na Lexusovo asistenčno služ-
bo EUROCARE. Uporaba EUROCARE 
asistence je za uveljavitev jamstva nujna. Če 
boste poskušali menjati ali popravljati poško-
dovano pnevmatiko sami, se Lexusov  jamstvo 
pnevmatik izključi. 

Tehnik Lexusovega pooblaščenega servisa bo oce-
nil obseg in mesto poškodbe ter pnevmatiko zak-
rpal. Če pa po mnenju tehnika pnevmatike ne bo 
mogoče zakrpati in varno uporabljati še naprej, bo 
poškodovana pnevmatika zamenjana z novo, ena-
kovredno pnevmatiko. 
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4. OBSEG KRITJA 

Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik obsega brezplačen prevoz vozila s poškodovano pnevmatiko do 
najbližjega Lexusovega pooblaščenega partnerja ter popravilo oz. zamenjavo poškodovane pnevmatike. 

Jamstvo krije tudi odpravo poškodb pnevmatik zaradi vandalizma. V tem primeru morate vandalizem prija-
viti policiji in ob uveljavljanju tega dopolnilnega jamstva predložiti policijski zapisnik.

Jamstvo je omejeno izključno na odpravo poškodb pnevmatike. Lexusovo dopolnilno jamstvo ne vključuje 
jamstva kakovosti pnevmatike, zato ne krije odprave napak v materialu ali izdelavi ipd. Za slednje je odgo-
voren proizvajalec pnevmatike.

V sklopu Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik ste upravičeni do popravila oz. zamenjave zgolj 
poškodovane pnevmatike. Če je zaradi starosti, prevelike razlike v globini dezena tekalne plasti* oz. iz 
kakršnega koli drugega razloga potrebno zamenjati tudi drugo pnevmatiko na isti osi, boste morali strošek 
zamenjave druge pnevmatike poravnati sami. Ker je varnost za Lexus na prvem mestu vam svetujemo, da 
drugo pnevmatiko zamenjate na lasten strošek, še posebej če ni v optimalnem stanju.

Pnevmatik, ki so na vozilu, včasih ni mogoče kupiti na tržišču. Lahko so pnevmatike, ki so namenjene prvi, 
tovarniški vgradnji in pogosto niso namenjene komercialni prodaji. Ravno tako vedno obstaja možnost, da 
se je model pnevmatike vašega vozila prenehal proizvajati itd. V takšnem primeru bomo poškodovano 
pnevmatiko zamenjali z enakovredno pnevmatiko. Skladno s temi pogoji enakovredna pnevmatika pomeni 
pnevmatiko podobnega kakovostnega razreda, pri čemer mora biti pnevmatika skladna s homologacijo, 
enake dimenzije, indeksa nosilnosti, hitrostnega razreda in vrste (zimska/letna/vse sezonska).

5. IZKLJUČITEV KRITJA

1. Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik je izključeno v naslednjih primerih:
• če je poškodba pnevmatike posledica pomanjkljivega, neskrbnega, nepravilnega vzdrževanja ali dru-

gega ravnanja s pnevmatiko (npr. okvaro povzroči nestrokovna vgradnja pnevmatike) oziroma nepra-
vilne uporabe.

• za interventna vozila (policijska, gasilska, reševalna …) ali pa vozila, ki se uporabljajo za namene tekmo-
vanj (dirkanja, spretnostne vožnje na poligonih ipd.), terenskih voženj, ter vozila, ki obratujejo v težkih 
pogojih, (gradbišče, rudnik, gozd …).

• pnevmatike poškodovane v prometni nesreči.
• če je do poškodbe pnevmatike prišlo v času, ko je vozilo odjavljeno iz prometa.

*zakon predpisuje 5 mm kot maksimalno razliko v globini dezena pnevmatik na isti osi.
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• pnevmatike poškodovane kot posledica mehanske okvare vozila.
• pnevmatike poškodovane v požaru, eksploziji ali neposredni izpostavljenosti nevarnim snovem. 
• v primeru obrabe pnevmatik ali pa poškodbe, ki je nastala kot posledica obrabe pnevmatik.
• če je pnevmatika v času poškodbe obrabljena pod zakonsko dovoljeno minimalno mejo globine profila.
• če poškodba nastane s tem, da je vozilo izpostavljeno višji obremenitvi, kot je za osi določeno oz. dopustno.
• če poškodba nastane zaradi spremembe prvotne konstrukcije vozila ali vgradnje neoriginalnih oz. do-

datnih delov, ki jih ni odobril proizvajalec.
• vozilo ni imelo nameščenih primernih pnevmatik skladno s tovarniško homologacijo. 
• v primeru višje sile (vojne, potresi in podobni izredni dogodki).
• vozilo je izvoženo in ni več registrirano v eni od držav, za katere je odgovorna Toyota Adria d.o.o. (Slo-

venija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora).

2. Kritje Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik je prav tako izključeno za tiste poškodbe na pnevma-
tikah, ki so že obstajale na dan, ko je bilo vozilo sprejeto v servisno delavnico za izvedbo rednega vzdrževal-
nega servisa, na katerem se želi Lexusovo dopolnilo jamstvo pnevmatik obnoviti. Te poškodbe pnevmatik 
se morajo popraviti na stroške lastnika vozila, preden se lahko aktivira in koristi obnovljeno Lexusovo do-
polnilno jamstvo pnevmatik.

3. Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik prav tako ne krije posledične škode (npr. morebiti poškodovano 
platišče, TPMS ventil itd.).

6. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Do kritja iz naslova Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik je upravičen le lastnik vozila z aktivnim 
jamstvom, ki spoštuje te splošne pogoje in z vozilom ter pnevmatikami ravna skrbno. 

2. Toyota Adria si pridržuje pravico do občasne izdaje pojasnil teh splošnih pogojev.

3. Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik zagotavlja izključno tista kritja, ki so izrecno predvidena s temi 
splošnimi pogoji.

4. V sklopu dopolnilnega jamstva zamenjana pnevmatika postane last Toyote Adrie d.o.o.
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7. UVELJAVLJANJE LEXUSOVEGA DOPOLNILNEGA 
JAMSTVA PNEVMATIK V TUJINI*

V primeru poškodbe pnevmatike v tujini je postopek uveljavljanja jamstva podoben. 

Ob težavi pokličete Eurocare asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila do najbližjega Lexusovega po-
oblaščenega partnerja, ki bo pnevmatiko bodisi popravil bodisi zamenjal. 

Račun za odpravo poškodbe na pnevmatiki morate poravnati sami, vračilo zneska popravila pa po vrnitvi v 
Slovenijo uveljavite pri Lexusovem pooblaščenem partnerju, pri katerem ste vozilo kupili ali opravili redni 
vzdrževalni servis, na katerem se je jamstvo aktiviralo.
Pooblaščenemu Lexusovem partnerju, pri katerem uveljavljate povračilo stroškov, morate predložiti izvir-
nik računa in delovni nalog za odpravo poškodbe na pnevmatiki najkasneje v 30 dneh po izdaji računa. 
Stroški popravila se povrnejo ob upoštevanju menjalnega tečaja na dan popravila oziroma datuma računa.

V državah, za katere je odgovorna Toyota Adria d.o.o. (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina 
ter Črna Gora) lahko uveljavite jamstvo na povsem enak način kot v Sloveniji: klic asistence in jamstveno 
popravilo pri pooblaščenem Toyota partnerju.

*Tujina: Nemčija, Andora, Avstrija, Belgija, Kanarski otoki, Ciper, Danska, Španija, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Velika Britanija, 
Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Kosovo, Češka, Slovaška, Švedska in Švica. 
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Lexus spoštuje vašo zasebnost in varuje osebne podatke, ki jih pridobi neposredno od vas v zvezi z Lexu-
sovim dopolnilnim jamstvom pnevmatik. Lexus bo vaše osebne podatke zbirala, obdelovala, varovala in 
hranila skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR) in skla-
dno z Lexusovo Splošno politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov, dostopno na spletni strani Lexus 
Slovenija, kjer si lahko preberete, kako in zakaj zbiramo vaše osebne podatke, kako jih uporabljamo, s kom 
jih delimo, kako jih ščitimo in možnosti ter pravice, ki jih imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Kdo je odgovoren za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov?
Za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov v zvezi z Lexusovim dopolnilnim jamstvom pnevmatik so 
kot upravljavci odgovorni:
1. TOYOTA ADRIA d.o.o.,Ljubljana, Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia, in
2. Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruselj, Belgija
3. Pooblaščeni Toyotini partnerji, ki so navedeni na spletni strani Lexus Slovenija

Za katere namene zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo le za namene zagotavljanja Lexusovega dopolnilnega 
jamstva pnevmatik skladno s Splošnimi pogoji Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik.

Kateri osebni podatki se zbirajo?
Zbirali in uporabljali bomo naslednje vaše podatke, in sicer:
• Informacije o identiteti lastnika vozila (npr. ime in priimek).
• Kontaktni podatki (npr. telefonska številka, e-poštni naslov, poštni naslov).
• Podatki o vozilu in pnevmatikah, na katere se Lexusovo dopolnilno jamstvo pnevmatik nanaša.

Katere so pravne podlage za Lexusovo uporabo vaših osebnih podatkov?
Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to potrebno za izpolnitev obveznosti, ki jih imamo do vas iz na-
slova Lexusovega dopolnilnega jamstva pnevmatik skladno s splošnimi pogoji Lexusovega dopolnilnega 
jamstva pnevmatik.

ZASEBNOST IN 
VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV
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Koliko časa bo Lexus hranil moje osebne podatke?
Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke hranili in uprabljali samo toliko časa, kolikor je to potrebno 
za dosego namena, za katerega so bili ti podatki zbrani in obdelani.

Ali se bodo moji osebni podatki prenašali znotraj EU in/ali v druge države?
Vaši osebni podatki se ne bodo prenašali izven Evropskega gospodarskega prostora, zato ni potrebno za-
gotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov.

Kakšne so moje pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako jih lahko uveljavljam?
Možnosti in pravice glede osebnih podatkov, ki jih hranimo v zvezi z dopolnilnim jamstvenim programom 
pnevmatik, so natančno opredeljene v Lexusovi splošni politiki zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Za več informacij o naši uporabi vaših osebnih podatkov in uveljavljanju svojih pravic do zasebnosti se obr-
nite na nas (pošljite e-poštno sporočilo na naslov dpcp@toyota.si ali izvedite več na strani www.lexus.si/
legal/privacy-policy).
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NOTRANJOST VOZILA

1. Preproge (stanje, pritrjenost)
2. Delovanje notranje osvetlitve
3. Volan (položaj, zračnost)
4. Delovanje hupe
5. Instrumentna plošča in opozorilne lučke
6. Delovanje obvolanskih stikal (žarometi, 

utripalke, brisalci itd.)
7. Stanje varnostnih pasov
8. Parkirna zavora / ročica / gumb
9. Zagon in delovanje motorja  

(vibracije, zvok, dimljenje)
10. Delovanje klimatske naprave
11. Prezračevanje (vonjave, usmerjanje, gretje)
12. Kabinski filter, pregled oz. zamenjava*
13. Pomik stekel / ogledal / strešno okno
14. Pedal sklopke / zavore
15. Filter hibridne baterije*
16. Stanje rezervne pnevmatike oz. kompleta  

za popravilo
17. Kit obvezne opreme (prva pomoč, žarnice, 

jopič, trikotnik)
18. Diagnostika sistemov vozila - Health check
19. Verzija map navigacije  

(odvisno od opreme vozila)
20. Test hibridne baterije  

(HHC, v kolikor je vozilo hibridno)
 

Postavke označene z * niso predpisane na vsakem servisnem intervalu, izvajajo se po predpisanem planu vzdrževanja proizvajalca.

Pri vsakem servisu se v prvi vrsti posvečamo našim strankam, zato da se lahko hitro in brezskrbno vrnejo na 
cesto. Poleg zamenjave vseh v planu vzdrževanja predvidenih komponent zato pregledamo še:

SERVIS

ZUNANJOST VOZILA

1. Vetrobransko steklo / ostala stekla
2. Metlice brisalcev spredaj / zadaj
3. Stanje žarometov, meglenk, utripalk
4. Zadnje luči, zavorna luč, vzvratna luč  

in osvetlitev tablice
5. Odpiranje / zapiranje vrat / prtljažnih vrat
6. Karoserija*
7. Plastične obloge karoserije*
8. Stanje pnevmatik in tlak  

/ PL / PD /ZL /ZD
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MOTORNI PROSTOR

1. Zapiranje motornega pokrova in zapah
2. Motorno olje / nivo / puščanje
3. Hladilna tekočina / nivo / ledišče / puščanje
4. Tekočina servo volana / nivo / puščanje
5. Tekočina za pranje stekel / nivo / puščanje
6. Zavorna tekočina / nivo /  

puščanje / zamenjava*
7. Sesalne cevi motorja / tesnost / puščanje
8. Izpušni kolektor / puščanje
9. Turbo polnilnik / zvok / puščanje olja
10. Pogonski jermeni / obraba / nateznost
11. Zračni filter / ohišje
12. Vžigalne svečke*
13. Test akumulatorja (napetost, stanje in 

kapaciteta), priključki
14. Nosilci motorja / stanje / vibracije

PODVOZJE

1. Puščanje motornega olja
2. Puščanje olja menjalnika / nivo*
3. Puščanje hladilne tekočine
4. Prednje vzmetenje
5. Zadnje vzmetenje
6. Letev volana in spone volana, puščanje olja
7. Pogonske osi, manšete
8. Kolesni ležaji
9. Hladilnik hladilne tekočine / hladilnik 

polnilnega zraka
10. Izpušni sistem / cevi / toplotne zaščite
11. Rezervoar in cevi dovoda goriva
12. Prednje zavorne ploščice,  

zavorni diski in cilindri
13. Zadnje zavorne ploščice oz. obloge, zavorni 

diski oz. bobni in zavorni cilindri
14. Puščanje zavorne tekočine, stanje  

zavornih cevi
15. Test delovanja zavor, vključno s  

parkirno zavoro
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POTRDILO O  
STANJU VOZILA
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POTRDILO O PREGLEDU VOZILA
Diagnostični pregled sklopov vozila

Motor Zavorni sistem

Menjalnik Krmilni sistem

Prenosi Električna oprema

Hibridni sistem Prezračevanje/klima

Podvozje Multimedija

POTRDILO O PREGLEDU VOZILA
Diagnostični pregled sklopov vozila

Motor Zavorni sistem

Menjalnik Krmilni sistem

Prenosi Električna oprema

Hibridni sistem Prezračevanje/klima

Podvozje Multimedija

Trajanje programa Relax od (datum): , km: 

do največ (datum): , km: . 
Kateri koli od obeh pogojev je izpolnjen prej.

Številka pogodbe Relax:              Žig servisa: 

Trajanje programa Relax od (datum): , km: 

do največ (datum): , km: . 
Kateri koli od obeh pogojev je izpolnjen prej.

Številka pogodbe Relax:              Žig servisa: 

V program Lexus Relax je mogoče vključiti zgolj vozila, ki so prodana preko Toyota Motor Europe NV/SA, ki jo na slovenskem tržišču 
zastopa Toyota Adria d.o.o. Omenjene storitve so na voljo na datum izdaje knjižice, Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve 
programa Lexus Relax, v primeru ukinitve pa stranka obdrži že pridobljeno pravico do vseh ugodnosti do zapadlosti trenutne pogodbe.
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POTRDILO O PREGLEDU VOZILA
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zastopa Toyota Adria d.o.o. Omenjene storitve so na voljo na datum izdaje knjižice, Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve 
programa Lexus Relax, v primeru ukinitve pa stranka obdrži že pridobljeno pravico do vseh ugodnosti do zapadlosti trenutne pogodbe.
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SALON LEXUS LJUBLJANA
Toyota Center Ljubljana d.o.o.
Leskoškova 1 (lokacija BTC)
1000 Ljubljana

T: +386 1 200 79 40
F: +386 1 200 79 59
M: +386 31 330 089
E-mail: info@lexus.si

SERVISNI SPREJEM LEXUS LJUBLJANA
T: +386 1 200 79 12
E-mail: servis@lexus-ljubljana.si

POOBLAŠČENI  
SERVIS LEXUS


