TOYOTA FORSIKRING

FOR PRIVATKUNDER

VELKOMMEN

TOYOTA FINANCIAL SERVICES
Vi gir deg flere muligheter
Toyota Financial Services er Toyota sitt 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 aller beste løsningen, så du blir mest mulig fornøyd
med ditt bilhold. Toyota Forsikring tilbyr bilforsikring til
privatpersoner og bedrifter, på nye og inntil 7 år gamle brukte
biler. Toyota Forsikring leveres i samarbeid med Gjensidige.

TOYOTA FORSIKRING
- et samarbeid med Gjensidige

Toyota har i generasjoner stått for kvalitet, driftssikkerhet og pålitelighet, men
dessverre kan ingen gardere seg mot ytre påvirkning. Dersom du skulle være
uheldig syntes vi din Toyota fortjener den aller beste pleie, og vi tilbyr deg derfor
en skreddersydd Toyota Forsikring.
TOYOTA KVALITET VED SKADE
Vi anbefaler bruk av et autorisert Toyotaverksted ved utbedring av en eventuell
skade. Din Toyota blir da tatt hånd om av kvalifiserte Toyotateknikere som setter
bilen i stand, fullstendig etter fabrikkens forskrifter, og med garantert originale
deler. Bilen opprettholder dermed sin kvalitet og verdi.
TRIVELIG OG PERSONLIG
I Toyota er vi svært opptatt av å ha fornøyde kunder. Med kontinuerlig fokus på
våre kunders behov vil vi alltid strebe etter å gi deg god og personlig service.

Ved å forsikre din bil gjennom din Toyotaforhandler kan du få en meget konkurransedyktig
forhandlerpris som er lavere enn normalprisen.

BIL 12 KASKO PLUSS:

VELG MELLOM
FORSIKRING I

1 ÅR

Vårt mest prisgunstige alternativ!
Mange Toyotakunder velger 1-års forsikringen som
er vårt mest prisgunstige alternativ. Forsikringen
fornyes til normalpris etter 12 måneder.

BIL 36 KASKO PLUSS:

ELLER

3 ÅR

Markedets mest forutsigbare forsikring!
Rabattert forsikring de tre første årene du eier bilen.
Forsikringen inneholder prisgaranti.
Ved skadefri kjøring vil forsikringsprisen maksimalt
øke med 5% pr år.

DEKNINGER
Uansett hvilket forsikringsalternativ du velger skal du som
Toyotakunde føle deg trygg, og din bil skal være best mulig
sikret mot det meste.
EGENANDELSFORDEL
• Standard egenandel er 4 000,- kroner.
• Med egenandelsfordelen betaler du 2 000,- kroner
mindre ved én kollisjonsskade i året.
GLASSKADE
• Ingen egenandel på ett rutebytte per forsikringsår.
• Ordningen gjelder også panorama glasstak.
• Egenandelen er ellers 2 500,- kroner.
• Ingen egenandel ved reparasjon av rute.
TOTALSKADEGARANTI
• Fabrikkny bil hvis reparasjonskostnad overstiger 60%
av bilens listepris.
• Gjelder fabrikkny bil og demonstrasjonsbil med km-stand
inntil 12 000 kjøpt hos Toyotaforhandler.
• Garantien gjelder inntil bilen er 4 år og har kjørt
inntil 80 000 km.
• Gjelder ikke leasingbiler og biler hvor eier har fradragsrett
for inngående merverdiavgift.

UTVIDET LEIEBILORDNING

STARTLEIEDEKNING FOR PRIVATLEIE

• Leiebil av tilnærmet samme størrelse som den forsikrede
bilen i hele reparasjonstiden, såfremt du velger et Toyota
avtaleverksted.

• Dekker ubenyttet startleie dersom bilen blir stjålet eller
kondemnert i leieperioden.

LØSØRE OG OG UTSTYR
• Personlig løsøre dekkes med inntil 10 000,- kroner.
• Fastmontert ekstrautstyr dekkes med inntil 50 000,- kroner.

• Erstatningen beregnes ut fra startleiesum og gjenstående
leieperiode.
• Utbetalingssum inntil 150 000,- kroner.
UTVIDET DEKNING FOR BARN
• Ulykkesforsikring for barn opp til 18 år.

MASKINSKADE

• Inntil 500 000,- kroner.

• Motor- og girkasseskade med tilhørende elektronikk
dekkes på biler inntil 8 år eller opptil 200 000 km.

VEIHJELP

• Egenandel 8000,- kroner.

• Veihjelp i hele Europa uansett årsak.

REPARASJONSGARANTI

NØKKELFORSIKRING

• Biler reparert etter forsikringsskader i Toyota Forsikring
har 8 års garanti både på arbeid og deler.

• Mistet, stjålet eller brukket bilnøkkel dekkes
med inntil 7 500,- kroner.

• Garantien gjelder feil eller mangler ved utført arbeid
og bytte av deler og komponenter.

• Maks én skade per forsikringsår.
• Egenandel 500,- kroner.

NY BIL VED TOTALSKADE
4 ÅR / 80 000 KM

KUN KR. 2 000,- I EGENANDEL
VED ÉN KOLLISJONSSKADE I ÅRET

ETT EGENANDELSFRITT
RUTEBYTTE PER FORSIKRINGSÅR

LEIEBIL I HELE
REPARASJONSTIDEN

BONUS
Det er lett å opparbeide bonus, samtidig som det er vanskelig å
miste den. Dette bidrar til å gjøre våre bonusbetingelser svært
gunstige.
KOM DEG SELV I FORKJØPET
Vi gir deg hele 40% startbonus.
RASKERE OPPTJENING
Jo raskere bonusen din øker jo mer sparer du.
Hos oss oppnår du 70% bonus på bare 3 år, og går opp til 75%
etter kun 3 ytterligere år.
BEHOLD MER
Uansett hva slags uhell som måtte oppstå får du aldri et større
bonustap enn 10%.

40% STARTBONUS

70% BONUS ETTER 3 ÅR MED SKADEFRI KJØRING

10% ER MAKSIMALT BONUSTAP UANSETT SKADE

FØLGENDE SKADER GIR IKKE BONUSTAP:
•

Tyveriskader

•

Brannskader

•

Glasskader

•

Veihjelp

•

Erstatning for leiebilutgifter alene

•

Maskinskade

•

Sammenstøt med dyr

•

Skader som direkte skyldes naturulykker

TOYOTA XTRA FORSIKRING
GUNSTIG FORSIKRING FOR DEG MELLOM 20 OG 23 ÅR
Hos oss kan du som er ung tegne Xtra Forsikring. Denne gir deg
like gode betingelser som vi gir til alle over 23 år.
På Toyotamodeller med inntil 150 HK tilbyr vi en gunstig
bilforsikring til deg som er mellom 20 og 23 år. Dette gir deg
anledning til å kjøpe en helt ny eller brukt Toyota med et svært
fordelaktig forsikringsforhold. Du har mulighet til å velge 1-års
forsikring eller 3-års forsikring.

Kontakt din Toyotaforhandler eller besøk vår hjemmeside
www.toyota.no/finans/forsikring for mer informasjon.

TOYOTA KVALITET OG TRYGGHET

40% STARTBONUS VED ETABLERING

EGEN BONUSOPPTJENING

GUNSTIG FORSIKRINGSPREMIE
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