OPERATIONELL LEASING

Toyota Fleet Lease
– bekväm och effektiv
biladministration.

Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full
kostnadskontroll av företagets vagnpark. En fast
hyra gör det enkelt att budgetera.

Toyota Financial Services
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Toyota Fleet Lease
Operationell leasing med bekväm och effektiv biladministration
Toyota Fleet Lease är en operationell leasingprodukt som tar hand om
bilhanteringen. Den passar oavsett märke och det spelar inte någon roll hur
många bilar företaget har.
Ofta så är bilhanteringen en stor kostnadspost i verksamheten så utsourcing av
bilhanteringen ger både tidsmässiga och ekonomiska besparingar.
Med Toyota Fleet Lease kan ditt företag få en effektivare biladministration.
Som kund tar företaget ingen restvärdesrisk och ni behöver därför aldrig oroa er
för att avtalets restvärde inte skulle motsvara marknadsvärdet vid avtalets slut.
Det är dessutom bekvämt då de flesta bilomkostnader ingår.
Så enkelt det kan bli!

Månadskostnaden är fast och därför lätt
att budgetera. En fast leasinghyra inkluderar
följande:

• Finansiering till en fast ränta för hela leasingperioden samt restvärdesgaranti.
• Hantering av företagets beställningar, omkostnadsfakturor, förmånsvärden, drivmedelskort etc.
• Service, underhåll och däck.
• Ett komplett försäkringskoncept.
• Rådgivning angående miljöbilar, policyutveckling,
regelverk och skatter, både i Sverige och andra l
änder.
• Både administratörer och förare får tillgång till
webbapplikationer där de bl.a. kan hämta
rapporter eller lämna körjournal.

-
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Det operationella alternativet
Operationell leasing innebär att företaget hyr bilen. Efter kontraktstidens slut återlämnas
bilen utan att någon restvärdesavräkning sker. Produkten är operationell leasing enligt
internationell redovisningsstandard (IAS och US GAAP), d.v.s. leasingobjekten ska inte tas
upp i balansräkningen.
Administration
I biladministrationen ingår rapportering och uppföljning per förare och kostnadsställe, internetbaserade verktyg och förarhjälp. Hantering av drivmedelskort, körjournaler och förmånsvärden är också en del av tjänsten.
Individuell anpassning
Både stora och små företag kan uppnå stora fördelar genom outsourcing av bilhanteringen till
Toyota Fleet Lease. Innan ditt företag får ett förslag på en lösning görs en noggrann analys av
bilparken. Därmed identifieras företagets behov och framtida önskade utveckling. Ni väljer
själva vilket upplägg som passar företaget bäst, med eller utan fast pris på service, reparationer och däck.
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Kontroll av verkstäder och garantier
Vi förhandsgodkänner alla verkstadsfakturor, allt för att säkerställa kostnadskontrollen.
Bevakning av garantireparationer och uppföljning utförd av tekniskt kunnig personal är också en del av den normala hanteringen.
Fakturering och rapportering
Fakturan är en samlingsfaktura som innehåller alla bilkostnader under perioden. Kostnaderna är specificerade per kostnadsställe och förare och åtföljs av en konteringsfil. Kostnadsinformationen finns också tillgänglig via internet.
Inköp och upphandling
För företagets räkning används Toyota Fleet Lease förmånliga inköpsavtal för alla bilrelaterade inköp. Självklart kan även era egna avtal användas.
Toyota Fleet Lease innebär kompletta billösningar för alla typer av företag.
Väljer ert företag Toyota Fleet Lease kan ni minimera er interna tidsförbrukning
för bilhanteringen och istället fokusera på mer vinstgivande uppgifter.
Toyota Fleet Lease är varumärket för ett samarbete mellan Toyota Financial Services
och ALD Automotive.

Om Toyota Financial Services

Om ALD Automotive
ALD Automotive är ett helägt dotterbolag till
den franska bankkoncernen Société Générale, en
av de ledande bankerna i Europa.
ALD Automotive är en av de största
leverantörerna på den europeiska billeasingmarknaden. Med en bilpark bestående av mer
än en miljon fordon och ett internationellt
team hängivna att serva företagskunder är ALD
Automotive en global ledare på finansiering och
hantering av bilparker.

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 har ett brett urval av flexibla och kundanpassade finansieringslösningar som dessutom
är mycket konkurrenskraftiga. Vi strävar efter
att erbjuda lösningar som är anpassade efter
varje företags behov och ekonomi.
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Övriga lösningar från Toyota Financial
Services
Kontraktstid (mån)

Finansiell
leasing

Fullservice
leasing

Toyota
personalbil

Toyota
prenumeration

Fleet
lease

Billån

Fördelslån

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

toyota.se/finansiering
Kundservice:
08-622 35 20
www.toyota.se/finans
kundservice@toyota-fs.com

= ingår

= valfritt

