FINANSIERING

FOR PRIVATKUNDER

VELKOMMEN

TOYOTA FINANCIAL SERVICES
Toyota Financial Services er T
 oyotas eget finansieringsselskap.
Vi gir deg mulighet til enkelt å finansiere og forsikre din bil,
uansett om den er ny eller brukt. Vårt mål er å tilby deg den
beste løsningen, slik at du blir fornøyd med ditt bilhold.

Vi gir deg flere muligheter
Når du kjøper en bil fra din Toyotaforhandler har du mulighet til å velge den finansieringsløsningen,
nedbetalingstiden og månedskostnaden som passer deg best. I denne brosjyren vil vi presentere de mest brukte
finansieringsformene. I tillegg kan du velge en skreddersydd Toyota Forsikring som har meget god dekning. Denne
bidrar også til et trygt og sikkert bilhold, da du er garantert at et autorisert Toyota-verksted vil ta hånd om bilen
din ved skade. Toyota Financial Services vil sammen med Toyotaforhandleren gi deg et komplett tilbud. Svar på
finansieringssøknaden får du innen få minutter, og sammen med selgeren finner dere den løsningen som er tilpasset
ditt bilhold og din økonomi.
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BILLÅN
FINANSIERING FOR DEG SOM VIL EIE BILEN
For deg som har et langsiktig eierperspektiv er billån den
vanligste formen for finansiering av din nye eller brukte bil.
Toyota Financial Services finansierer alle biler, uansett merke.
Du behøver som oftest ingen annen sikkerhet enn bilen, og
kontantinnsatsen er gjerne din innbyttebil. For privatpersoner
utgjør normalt kontantinnsatsen 35 prosent av bilens pris,
men ved direkte henvendelser kan vi tilby opp til 100 prosent
finansiering.
DU VELGER NEDBETALINGSTID
Nedbetalingstiden kan være opptil 10 år. Lånet er et
annuitetslån, noe som betyr at månedskostnaden er lik i hele
låneperioden. Billånet kan løses inn når som helst uten ekstra
omkostninger. Dersom du selger bilen, må lånet løses inn.
SKATTEFRADRAG
Renter og gebyrer kan trekkes fra på skattemeldingen etter
gjeldende fradragsregler. Du vil hvert år motta en årsoppgave
som gir deg en enkel oversikt.
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KUN PANT I BIL SOM SIKKERHET
BYGGER OPP EGENKAPITAL NÅR LÅNET NEDBETALES
RASKERE ENN BILENS VERDIFALL
GUNSTIGE BETINGELSER
RASKT OG ENKELT: ALT I FORBINDELSE MED BILKJØPET
ORDNES SAMMEN MED SELGEREN
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FLEKSIBEL EGENKAPITAL OG NEDBETALINGSTID
RASKT OG ENKELT: ALT I FORBINDELSE MED BILKJØPET
ORDNES SAMMEN MED SELGEREN
NEDBETALING I TAKT MED FORVENTET VERDIFALL
NED TIL FREMTIDIG MARKEDSVERDI
GUNSTIGE BETINGELSER

FLEXILÅN
NY BIL OFTERE
Flexilån passer for deg som kjøper ny, eller en nesten ny Toyota,
og som bytter bil relativt ofte. Denne finansieringsformen gir
deg muligheten til å ha en ny bil med det siste innen teknologi
og innovasjon til enhver tid.
GOD ANNENHÅNDSVERDI
Tradisjonelt har Toyota meget god annenhåndsverdi, noe
som gjør at du trygt kan sette et forutbestemt restlån ved
kontraktens slutt og få en lavere månedlig betaling. Med en
sammenlignbar månedskostnad vil du derfor eksempelvis kunne
kjøpe en ny Toyota hvert tredje år. For privatpersoner utgjør
normalt kontantinnsatsen 35 prosent av bilens pris, men ved
direkte henvendelser kan vi tilby opp til 100 prosent finansiering.
Flexilån etableres med en nedbetalingstid fra 2 til 5 år, med et
restlån basert på nedbetalingstid og kjørelengde.
SKATTEFRADRAG
Renter og gebyrer kan trekkes fra på skattemeldingen etter
gjeldende fradragsregler. Du vil hvert år motta en årsoppgave
som gir deg en enkel oversikt.
VED KONTRAKTENS UTLØP HAR DU FLERE MULIGHETER:
• Bytte til en ny Toyota
• Beholde bilen og forlenge lånet
• Selge bilen selv og løse inn restgjelden
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PRIVATLEIE
NY BIL MED LAV KONTANTINNSATS
PrivatLeie, også kjent som Privatleasing, er langtidsleie for privatpersoner. Du slipper
å ta opp gjeld, og sammenlignet med lånefinansiering er det en lavere kontantdel
som lettere gir deg muligheten til å realisere drømmen om ny bil.
FORUTSIGBAR MÅNEDSLEIE
Du velger selv biltype og ekstrautstyr, og langtidsleier bilen over en periode på
3-4 år. Månedsleien baserer seg på valgt modell, utstyr og kjørelengde. I tillegg til
selve månedsleien betaler du vanlige driftsutgifter som drivstoff/lading, forsikring
og service. PrivatLeie gjennom Toyota Financial Services har som regel en gunstig
fastrente, noe som også bidrar til forutsigbar biløkonomi.
LAV KONTANTINNSATS
Ved oppstart av leiekontrakten betaler du en startleie på ca 10-12 prosent av bilprisen
inkl. utstyr. Startleien bidrar til lavere månedsleie i avtaleperioden. I tillegg til
startleien betales også et etableringsgebyr.
ETTER AVTALENS LØPETID KAN DU BYTTE TIL EN NY BIL
Ved utløp av leieperioden returnerer du bilen til din Toyotaforhandler. Er bilen i normal
stand med hensyn til slitasje, samt at kjørelengden stemmer overens med avtalen,
påløper det ingen ekstra kostnader. Husk også å ta foreskrevne servicer på bilen. Du
vil i god tid før innlevering høre fra oss, slik at du kan velge deg ut en ny bil.

Ønsker du å vite mer om PrivatLeie?
Forhør deg gjerne med en av våre selgere om egen omfattende PrivatLeie-brosjyre.
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LAV STARTLEIE

FORUTSIGBARE BILKOSTNADER

GUNSTIG MÅNEDLIG LEIE

MULIGHET FOR ALT-I-ETT

GUNSTIGE BETINGELSER
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ALLE BILKOSTNADER PÅ ÉN FAKTURA

ALT-I-ETT
FOR DEG SOM ØNSKER ET ENKELT OG OVERSIKTLIG BILHOLD
Velger du finansiering gjennom Toyota Financial Services kan du med vår
Alt-i-ett avtale få de fleste bilrelaterte kostnadene med på fakturaen fra
Toyota Financial Services. Flere tjenester kan da samles på din månedlige
faktura sammen med terminbeløpet.
GUNSTIG DRIVSTOFFAVTALE
Vi har en meget gunstig drivstoffavtale, og du kan velge mellom Shell, Esso,
UnoX eller Circle K. Flere selskaper tilbyr nå også fordeler ved lading på
deres stasjoner.
FORSIKRING FORDELT PÅ 12 MÅNEDER
Gjennom Toyota Forsikring tilbyr vi en fordelaktig forsikring, og ved valg av
Alt-i-ett vil din forsikring bli fordelt på 12 terminer.
SERVICEAVTALE
Vi anbefaler at du tar med en serviceavtale gjennom Toyotaforhandleren.
Sammen med de øvrige fordelene Alt-i-ett gir, betaler du da også de fleste
bilrelaterte kostnadene dine via fakturaen fra Toyota Financial Services.
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Kontakt oss:
Telefon:

03125 / 32 20 84 00
toyota.no/finans

Internett:
E-post:

finans@toyota-fs.com

Postadresse:
Toyota Financial Services
Postboks 704
3003 Drammen
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