
Det miljørigtige værkstedTi tips til miljøvenlig kørsel som kan 
reducere CO2-udslippet med op til 30 %
Vi kan alle være med til at reducere CO2-udslippet, blot ved  
at ændre måden vi kører på.

 1. Fjern overflødig vægt og unødvendig taglast

 2. Planlæg ruten og undgå omveje

 3. Undgå korte køreture

 4. Tjek dæktrykket jævnligt

 5. Overhold serviceeftersyn iht. instruktionsbogen

 6. Skift hurtigt op til højere gear

 7. Brug kun elektrisk udstyr, når det er nødvendigt (fx aircondition)

 8. Følg og forudse trafikstrømmen

 9. Hold ruderne lukkede (brug ventilationsanlæg)

 10. Sluk motoren, hvis du holder stille i mere end 60 sekunder
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Det miljørigtige værksted

Hos Toyota tager vi miljøet særdeles seriøst, og vi har gennem  
tiderne udviklet biler, der sætter helt nye standarder. Tænk bare på 
Toyota Prius, der sparer miljøet for millioner ton CO2 og i øvrigt er  
90 % genanvendelig. 

Nu er værkstederne også med til at sætte nye standarder. I løbet 
af 2008 er samtlige autoriserede Toyota-værksteder blevet ISO 
14001-miljøcertificeret – som et internationalt bevis for at have  
ualmindelig godt styr på sine miljøpåvirkninger.

Hvad kræver det?
Det er sin sag at få papir på miljøvenlighed. Processen er lang og 
grundig. I grove træk begynder den med en uhyre detaljeret gen-
nemgang af indretning, energiforbrug, lovgivning, produkter, 
arbejdsrutiner, styringssystemer m.v. 

Derefter laves en liste over eventuelle mangler, der skal rettes og 
udbedres for at leve op til de fastsatte miljøkrav. 

Når de er på plads og godkendt, kan den egentlige certificerings-
prøve finde sted – og først når værkstedet har bestået denne  
eksamen – som i øvrigt skal bestås hvert år  
– er ISO 14001-certifikatet i hus.

Hvad betyder det?
Først og fremmest kan du være sikker på, at din bil serviceres med  
et minimum af miljøbelastning. 
•	 De	nødvendige	kemiske	produkter	er	nøje	udvalgt,	så	man	 

ude lukkende anvender de mindst farlige 
•	 Det	uundgåelige	affald	sorteres,	opbevares	og	fjernes	efter	de	

strengeste regler på området 
•	 Udslip	af	opløsningsmidler	og	andre	skadelige	stoffer	er	holdt	nede	

på et minimum
•	 Energi	–	el	og	varme	(CO2) og vandforbrug måles løbende
•	 Medarbejdernes	bevidsthed	øges
•	 Årligt	miljøregnskab	udarbejdes

Desuden kan du glæde dig over at komme hos en forhandler og på 
et værksted, hvor alle gode kræfter knokler for at skabe en arbejds-
plads, der uophørligt tænker på at gøre det dér med miljøet lidt 
bedre … hver eneste dag … og som godt ved, at det i øjeblikket 
ikke er muligt at producere, servicere og køre i en bil, der er 100 % 
miljøneutral.	Men	som	i	deres	inderste	er	overbeviste	om,	at	hvis	en	
sådan bil nogensinde bliver til virkelighed, så kommer den til at bære 
et Toyota-logo.

Besøg www.toyota.dk, hvis du vil vide mere om Toyota og miljøet. 


