
FINANSIERING FÖR
PRIVATPERSONER



Finansieringen 
anpassas efter 
din bilmodell och 
din ekonomi.

Toyota Financial Services



Toyota Financial Services är Toyotas eget finans bolag. Tack vare vårt samarbete 
med Toyotas återförsäljare kan vi ge dig ett kreditbesked direkt utan att du behö-
ver fylla i en massa krångliga blanketter.  
Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Det är enkelt och 
smidigt eftersom du får hjälp med allt av din Toyotasäljare. Din ekonomi kan även 
tryggas med ett 
låneskydd – allt för att du skall  få ett tryggt och säkert 
bilinnehav. Det är inte konstigt att våra kundundersökningar visar att vi har my-
cket nöjda kunder. 

Du kan läsa mer om våra produkter samt beräkna  
din månadskostnad på www.toyota.se/finansiering. 
Toyota-säljaren hjälper dig gärna med en personlig kalkyl samt kreditansökan.

Tryggt
Din finansiering kan 
kompletteras med  
vårt trygghetspaket.

Flexibel
Vi erbjuder produkter  
med högt tjänste-
innehåll och bra villkor.

Enkel
Finansiering som gör 
det möjligt att köra 
drömbilen redan idag.

Toyota Financial Services FINANSIERING

Vi hjälper dig med din 
finansiering.



Toyota Financial Services Toyota Financial Services

Billån
Du väljer kredittid mellan 12 och 72 
månader, beroende på bil du valt och  
vad som passar dig bäst. Genom att  
anpassa kontantinsatsen och 
längden på lånet, så kan du få en 
månadskostnad som följer bilens 
värdeminskning och passar din 
plånbok.

Fördelslån
Passar dig som köper en ny eller nästan 
ny bil och vill byta bil relativt ofta. Du 
väljer kredittid mellan 12 och 48 månader 
och har kvar en förutbestämd restskuld 
vid kontraktets slut. Vid kontraktets slut 
väljer du om du vill byta till ny bil, förlänga 
ditt kontrakt eller betala restskulden.

Flex Billån
Toyota Flex Billån ger dig trygghet och 
flexibilitet med flera valmöjligheter. Eftersom 
du betalar av lånet i takt med att bilen minskar 
i värde så får du kontroll över bilens kostnad.  
Efter kontraktstiden kan du välja om du vill 
byta till en ny bil, behålla bilen eller lämna 
tillbaka den. För extra trygghet garanterar 
Toyota vad bilen minst kommer att vara värd 
vid kontraktstidens  slut. 

Olika sätt att köpa samma bil.

LÅN

Med ett billån behöver du oftast ingen annan säkerhet för lånet än din bil och kontantinsatsen får 
gärna vara i form av en inbytesbil. För privatpersoner måste kontantinsatsen vara minst 20% av 
bilens pris enligt konsumentkreditlagen. Du kan själv påverka månadskostnaden genom att välja 
det kreditbelopp och den löptid som passar din plånbok. Vanligtvis är billånet ett annuitetslån, 
vilket betyder att månadskostnaden i grunden är lika stor hela tiden. Räntan är rörlig och följer den 
allmänna ränteutvecklingen. En fördel är att räntan på lånet är avdragsgill i din skattedeklaration. 
För privatpersoner betyder det att du får tillbaka 30% av räntekostnaden.



Toyota Financial Services

Privatleasing
Efter sedvanlig kreditprövning kan du köra en helt ny bil utan  
att betala något i förskott. Din månadskostnad baseras på 
bilmodell, extrautrustning, körsträcka, avtalstid och ränteläget. 
Du kan välja mellan 24 och 36 månader. Efter avtalets slut 
lämnas bilen tillbaka till återförsäljaren som kontrollerar att 
bilen är i normalt skick med hänsyn till normalt slitage och att 
körsträckan stämmer med den överenskomna.

Prenumeration
En fördelaktig och bekväm paketlösning för dig som vill köra  
en helt ny Toyota till en fast månadskostnad. Månadskost naden 
är paketerad med hyra, försäkring, och service och baseras på 
bilmodell, extrautrustning, körsträcka, avtalstid och fast ränta. 
Efter avtalets slut lämnas bilen tillbaka till återförsäljaren som 
kontrollerar att bilen är i normalt skick med hänsyn till normalt 
slitage och att körsträckan stämmer med den överenskomna. 
Du kan själv räkna ut din månads kostnad på www.toyota.se/
prenumeration.

För dig som tänker annorlunda och inte vill äga din bil så finns alternativa 
finansieringslösningar. Vid leasing av bilen behöver man oftast inte betala 
någon kontantinsats, och man slipper oroa sig för värdeminskning och försäljning 
av bilen, eftersom den återlämnas till återförsäljaren vid avtalets slut. 

Vill du inte köpa bil?  
Då har du kommit rätt.

LEASING



Låneskydd
För en mindre premie kan du koppla Toyota Låneskydd till ditt  
lån hos oss. Det ger dig själv och din familj ekonomisk trygghet.  
Vi tar hand om dina månadsbetalningar vid händelse av ofrivillig 
arbetslöshet, sjukskrivning eller olycksfall. Det blir enklare för dig  
och familjen att behålla den levnadsstandard ni är vana vid, om  
något oförutsett händer. Ansökningsblanketter och fullständiga 
försäkringsvillkor finner du på www.toyota.se/finansiering.

Finansiering som förutser 
det oförutsedda.

Toyota Bilförsäkring
Flera av våra finansieringstjänster erbjuder möjlighet  
att inkludera Toyota Bilförsäkring (Folksam) i månads- 
kostnaden. Försäkringspremien är fast och faktureras  
på samma faktura. Det gör det enklare att hålla koll på  
dina bilkostnader.

FÖRSÄKRING Toyota Financial Services

Att välja en bra finansieringspartner kan vara avgörande för en god affär. Vi erbjuder  
extra trygghet och förmåner utöver det man får om man betalar kontant eller finansierar 
på annat håll. Din finansiering kan kompletteras med både en bilförsäkring och ett låne-
skydd för att skydda mot oförutsedda händelser.





Kontraktstid (mån)  

Endast nya bilar     

Ingen kontantinsats*     

Garanterat återköpsvärde     

Restskuld vid kontraktets slut   

Service ingår     

Försäkring ingår     

Du kan lösa krediten i förtid   

Du kan förlänga kontraktet när det går ut   

Bilen återlämnas vid avtalets slut     

Räntan är avdragsgill i deklarationen   

Låneskydd kan tecknas   

* Med reservation för kreditprövning. För Prenumeration gäller deposition.

Kundservice:
08-622 35 20
kundservice@toyota-fs.com
                                                                                                                                                               Oktober 2015. Med reservation för ändringar och tryckfel.  

= ingår = valfritt

Jämförelse mellan våra finansieringsprodukter:
12 – 72
Billån

35
Flex Billån

12 -48
Fördelslån

24 – 36
Privatleasing

24 – 35
Prenumeration

toyota.se/finansiering


