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Toyota 
Prenumeration 
Ny bil för dig som inte vill köpa ny bil



Allt det här ingår i Prenumeration:
• Leasingavgift (hyra)
• Service
• Avi/Admin. avgift
•  Lånebil och tvätt vid service  

(näringsidkare)
• Vagnskadegaranti
• Fabriksgaranti
• Eurocare vägassistans

Det här ingår inte i Prenumeration:
Exempel
• Bensin
• Ev. fordonsskatt
•	Vägtrafikregisteravgift
• Skyltavgift
• Trängselskatt
• Hjulskifte/förvaring
• Glödlampor/vätskor mellan service

Enklaste sättet för dig som vill 
köra, men inte köpa, en Toyota.
Vill du köra en ny bil utan oro för värdeminskning, slippa betala 
kontantinsats och samtidigt ha koll på bilens kostnader? Då kan 
vi erbjuda Toyota Prenumeration på 24 eller 35 månader till en 
fast månadskostnad.
I månadskostnaden ingår hyra och service. Välj till 
Toyota Bilförsäkring och få allt på en faktura varje månad  
Bekvämare kan det inte bli!



Hur långt får jag köra?
På ditt avtal visas avtalad körsträcka under 
perioden. Om du kör mer än så får du betala 
en kostnad per övermil enligt avtalet när du 
lämnar tillbaka bilen till återförsäljaren.

Hur fungerar det med försäkring?
Välj till Toyota Bilförsäkring  (via Folksam) så är 
bilen  helförsäkrad under hela avtalsperioden. 
Dels genom en vagnskadegaranti som ingår 
de	tre	första	åren,	dels	genom	en	trafik	
försäkring via Toyota Bilförsäkring. Skulle du 
råka ut för en skada på bilen är det viktigt att 
du reparerar den under avtalsperioden för 
att slippa bli debiterad i efterhand.

Vad gör jag om jag råkar ut för en olycka?
Om det är möjligt fylls en skadeanmälan i 
på plats som du skickar till Toyota Bilförsäk-
ring. Du kan även anmäla skada per telefon 
till 0771-960 960. Bilen ska repareras på en 
auktoriserad Toyota Verkstad. 

När ska jag göra service?
Det är viktigt att du bokar service enligt 
bilens serviceintervall. Servicen ingår i  
månadskostnaden så länge du inte över-
stiger den avtalade körsträckan. 

Hur betalar jag via autogiro?
Ansök om autogiro genom att skriva ut,  
fylla	i	och	skicka	in	blanketten	som	finns	 
på toyota.se/prenumeration.

Kan avbryta avtalet i förtid?
Avtalet kan normalt inte avbrytas i förtid. 
Men skulle det hända något oförutsett eller 
om du får ändrade körvanor, kan du kontak-
ta kundservice så diskuterar vi en lösning. 
Om bilen av något skäl måste återlämnas i 
förtid så debiterar vi dig skillnaden mellan 
avtalets lösenvärde och det nettobelopp 
som	finansbolaget	får	vid	försäljning	av	
bilen. Finns det någon annan kund som vill 
överta leasingavtalet kan du ansöka om en 
överlåtelse av avtalet. I så fall – kontakta 
kundservice för mer information.

Vad händer när jag lämnar tillbaka bilen?
Vid avtalets slut lämnar du tillbaka bilen till 
återförsäljaren som gör en besiktning av 
bilen. Förutsatt att alla hyror är betalda och 
inget avdrag görs för onormalt slitage eller 
övermil så betalar återförsäljaren tillbaka 
din deposition.

Du vet väl om att du har ett eget digitalt 
handskfack på Min Toyota? Här hittar du  
allt du behöver kring just din bil. 

•	Få	överblick	över	din	finansiering
• Hämta instruktionsboken
• Boka tid för service och se servicehistorik
• Tips på passande tillbehör
• Erbjudanden och nyheter om Toyota

Min Toyota gör billivet enklare

Frågor och svar om Prenumeration


