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Flexibla lösningar för 
dig som företagskund
Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation som  
är ett helägt dotterbolag till Toyota Motor Corporation i Japan. 
Vi finns i över 30 länder och tillsammans finansierar vi över åtta 
miljoner fordon till ett värde av mer än 900 miljarder kronor. 
Det ger en viss trygghet.
 
Vi kan erbjuda ett brett urval av flexibla och kund anpassade 
finansieringslösningar som dessutom är mycket konkurrens-
kraftiga. Vi strävar efter att erbjuda lösningar som är anpassade 
efter varje företags behov och ekonomi. Tack vare vårt 
samarbete med Toyotas återförsäljare kan vi ge företaget ett 
snabbt kreditbesked utan att ni behöver fylla i en massa 
krångliga blanketter. Det är enkelt och smidigt – eftersom ni 
kan få hjälp med både finansiering och försäkring på ett och 
samma ställe.

Du kan läsa mer om våra produkter på 
www.toyota.se/finansiering.
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Finansiell leasing
Den vanligaste finansieringsformen  
för företag och enskilda näringsidkare.  
Vid leasingavtalets ingång fastställs det 
restvärde som bilen beräknas ha vid 
avtalets slut. Restvärdet anpassas till 
beräknad körsträcka och beräknat framtida 
värde. Vanligaste längden på ett 
leasingavtal är 24 till 48 månader. När 
av    talet upphör är det ditt företag som 
ansvarar för restvärdet. Företaget an - 
visar då någon som köper bilen och en 
avräkning görs.

Fullserviceleasing
Om du väljer en totallösning kompletteras 
leasingavtalet med bilservice och 
bilförsäkring till en fast månadskostnad. 
Detta underlättar budgetering och 
uppföljning av bilkostnaderna oavsett om 
ditt företag har ett eller flera fordon i 
vagnparken. Toyota tar hand om service 
och eventuella reparationer.
När avtalstiden upphör lämnas bilen 
tillbaka till åter försäljaren som 
kontrollerar att bilen är i normalt skick och 
körsträckan stämmer med den 
överenskomna.

En tjänstebil ska vara
en bra affär för företaget.
Varje företag är unikt. Därför får du goda möjligheter att anpassa finansieringen. 
Genom Toyota Financial Services kan du skräddarsy företagets bilinnehav efter 
behov, exempelvis med service och reparationer till en fast månadskostnad

Toyota Fleet Lease
Med Toyota Fleet Lease kan ditt företag 
få operationell leasing med bekväm 
och effektiv biladmi nis tration. Som 
kund tar företaget ingen restvärdes-
risk, ni behöver därför inte oroa er för 
att avtalets restvärde inte skulle 
motsvara bilens marknadsvärde vid 
avtalets slut. Det är dessutom bekvämt 
eftersom de flesta bil omkostnader som 
försäkring och service ingår. 
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Toyota Prenumeration
Prenumeration är ett bekvämt leasing-
alternativ där både service och 
försäkring ingår i månadskostnaden. 
Istället för en förhöjd leasinghyra vid 
avtalets början, betalar ni efter normal 
kreditprövning endast en deposition på 
5 000 – 10 000 kronor beroende på 
bilmodell som återfås vid återlämning  
av bilen vid avtalstidens slut. Lånebil 
och tvätt ingår i samband med service.  

Toyota Personalbil
Som arbetsgivare kan du erbjuda din 
personal att på ett enkelt och riskfritt sätt 
köra en ny Toyota utan att det kostar 
företaget någonting extra. Företaget 
leasar bilarna och gör sedan brutto löne-
avdrag som gör det kostnadsneutralt  
för företaget. Finansieringen inkluderar 
värde minskning, Toyota Bilförsäkring, 
service, vägtrafikskatt och ett unikt 
betalningsskydd om den anställde slutar, 
blir långvarigt sjuk etc.
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Billån
Med Toyota Billån erhålls en flexibel 
finansiering anpassad efter företagets 
behov.  Avbetalningsperioden kan variera 
från 12 till 72 månader på nya bilar, 
beroende på bil du valt och vad som passar 
företaget bäst.  
Genom att anpassa kontantinsatsen  
och längden på lånet, så kan ni få en 
månadskostnad som följer bilens 
värdeminskning in i budgeten.
Billånet är flexibelt och kan lösas när som 
helst utan några extra avgifter.

Billån – Taxi
Specialanpassat lån för taxibilar.  
Vanligtvis är kontantinsatsen 20%  
och sedan ytterligare 20% den tredje 
månaden när företaget fått tillbaka 
momsen. Krediten är fullt betald efter  
36 månader.

Fördelslån
Passar företag som köper en helt ny 
eller nästan ny Toyota och vill byta bil 
lite oftare. Ni väljer kredittid mellan 24 
och 48 månader och har kvar en 
förutbestämd rest skuld vid 
kontraktets slut. Vid kontrak tets slut 
väljer ni om ni vill byta till ny bil, 
förlänga kontraktet eller betala 
restskulden. Köper företaget en ny bil 
kan ni med Fördelslån Plus 
komplettera lånet med en 
månadskostnad för service och Toyota 
Bilförsäkring i upp till 36 månader.

Lån passar vissa företag bättre.
I vissa fall kan det vara fördelaktigare att köpa bilen och finansiera med ett avbetal-
ningskontrakt då man har möjlighet att göra 100% momsavdrag. Detta gäller oftast 
vid finansiering av personbilar i yrkestrafik alternativt lätta lastbilar samt pickuper 
med separat flak och avtagbar kåpa. Vanligtvis är billånet ett annuitetslån, vilket  
betyder att månadskostnaden i grunden är lika stor hela tiden. Räntan är normalt  
rörlig och följer den allmänna ränteutvecklingen. Moms får inte lyftas vid köp av  
personbil som inte är avsedd för yrkestrafik, vare sig med eget eller lånat kapital. 
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Kontraktstid (mån) 12–48 12–48 36 24–36 36 12–72 12–48

Ingen extrahyra/kontantinsats*

Deposition

Service ingår

Försäkring ingår

Garanterat restvärde

Betalningsskydd ingår

Managementpaket ingårår

Låneskydd kan tecknas

* Med reservation för kreditprövning
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FINANSIERING

Flexibla lösningar för alla behov.

= ingår = valfritt


