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Voor onderhoud en herstellingen, mechanisch, elektronisch, airco, 
(winter)banden, ruit- herstellingen en vervanging, accessoires, 
koetswerkherstellingen, ......
Kortom, alles wat uw voertuig aanbelangt !

U kan een afspraak maken ter plaatse, telefonisch, per mail of via onze website.

Nummerplaat
Naam op wie het voertuig is aangekocht
Kilometerstand
Vermelden indien u een vervangwagen wenst

U kan voor een klein onderhoud of een kleine herstelling op uw voertuig wachten.
U kan de wagen binnenbrengen en later op dag komen afhalen.
U kan de wagen binnenbrengen en opteren voor een vervangwagen.
Of gratis gebruik maken van een fiets

Waarvoor kan ik met mijn wagen in de garage terecht?

Hoe maak ik een afspraak voor een onderhoud? 

Welke gegevens dien ik bij de hand te hebben?

Wij trachten zoveel mogelijk op afspraak te werken.

Afspraak naverkoop

Permanentie tijdens verlofperiode
Gedurende het jaarlijkse verlof (juli) en de eindejaarsperiode wordt steeds een 
permanentie voorzien voor dringende herstellingen.

  maandag - vrijdag
    zaterdag 

 maandag   - donderdag
  vrijdag

Showroom & receptie
van 08u30 doorlopend
van 09u00 tot 12u00

van 08u00 tot 12u00
van 08u00 tot 12u00

Werkplaats

Openingsuren

tot 18u30
13u00 tot 16u00

13u00 tot 17u00
13u00 tot 15u30



10 jaar bijstand: 24u per dag, 365 dagen per jaar

Permanent paraat
Toyota staat garant voor hoogst degelijke wagens en kwaliteitsvol onderhoud. 
Maar ook voor permanente bijstand op de weg: 10 jaar lang en helemaal gratis.
Ook al is bijstand zelden nodig, het is geruststellend te weten dat u in nood 
steeds wordt geholpen.
Wij brengen het allemaal voor u in orde.

In meer dan 30 Europese landen
Deze bijstandsformule van Toyota hebben we Eurocare gedoopt. U hebt immers 
niet alleen gratis recht op bijstand in België, maar ook in meer dan 30 andere 
landen van Europa.

Wat krijgt u?
- gratis bijstand gedurende 10 jaar
- 24u per dag
- 365 dagen per jaar
- in België en meer dan 30 landen in Europa
- voor bestuurder, passagiers, voertuig, aanhangwagen en caravan

Bel in geval van pech:
- in België: 0800 999 55
- in het buitenland: +32 (0)2 773 61 22

Tip
Bent u tevreden, dan kunt u dit contract aan een voordelig tarief verlengen of 
uitbreiden voor nog meer zekerheid en comfort.

Vervangwagens
Wij beschikken constant over een aantal vervang-wagens voor ons cliënteel. Deze 
worden gratis ter beschikking gesteld voor alle koetswerk-herstellingen. Voor 
onderhoud  kan u steeds een vervangwagen gebruiken tegen 20,50 € /dag. Deze 
voertuigen zijn omnium verzekerd met een vrijstelling van 2,5%. De 
vervangvoertuigen worden volgetankt ter beschikking gesteld en dienen terug 
volgetankt binnengebracht te worden.

Toyota Eurocare



SCHADE?

Laat uw wagen herstellen door Garage Pauwels. Daar hebt u alles bij te winnen! Of het nu 
gaat om minimale of om aanzienlijke schade, dat maakt niets uit. Want hier mag u altijd op 
rekenen: U krijgt uw wagen weer als nieuw terug… én met een optimale restwaarde!

Onze kwaliteitsgaranties
• Goed opgeleide en ervaren carrossiers
• Originele wisselstukken en geavanceerde apparatuur
• Herstellingen uitgevoerd volgens de richtlijnen van de constructeur

Onze troeven… tot uw dienst
1. Vervangwagen:
Het is niet omdat uw wagen beschadigd is, dat u plots niet meer mobiel bent. We stellen 
met veel plezier een vervangwagen in perfecte staat tot uw beschikking, zolang de 
herstelling duurt.

2. Administratieve ondersteuning:
Een ongeval? Wij handelen alles rechtstreeks af met uw verzekeraar en de expert.

3. Kwaliteit tegen de beste prijs:
We verzekeren u kwaliteitswerk tegen de beste prijs. En dat alles met behulp van 
spitstechnologie en respect voor het milieu. Ons keuringscertificaat is daarvan het beste 
bewijs.

4. U krijgt uw wagen gewassen en gecontroleerd terug:
We maken er een erezaak van uw wagen te wassen, ook dat is Service!

5. Kleine herstellingen tegen een miniprijs:
Een kras op het portier of de flank van uw wagen? Laat hem dan zo snel mogelijk herstellen, 
voor de situatie erger wordt. Hoe sneller u reageert, hoe minder het u kost. Denk eraan!

6. Tevreden klanten:
Onze sleutelwoorden? U een kwaliteitsservice garanderen en een duurzame relatie met u 
opbouwen. Het is echt geen toeval dat onze klanten ons jaar na jaar hun vertrouwen 
schenken...

UW TOYOTA IS IN DE BESTE HANDEN.

Uw rijplezier begint al bij onze service


