CÉGAUTÓ AJÁNLATOK
ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSSEL ÉS
ADÓKEDVEZMÉNNYEL

CÉGAUTÓ KÉSZPÉNZRE VAGY LÍZINGELVE?
A nyíltvégű lízinges beszerzésnek több olyan előnye van a készpénzes
vásárlással szemben, ami egyértelműsíti, hogy a vállalkozások sok esetben sokkal
gazdaságosabban tudják beszerezni céges személyautóikat.

3 KÉZZELFOGHATÓ ELŐNY a készpénzes vásárlással szemben:
ÁFA

A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának
arányában visszaigényelhető
Kis- és Középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják
a társasági adójukból
A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg
leköthető, befektethető vagy a cég más beruházására fordítható

AZ ELŐNYÖK SZÁMOKBAN
Lexus NX 300h 4WD Comfort – 5 év, 30% önrész
KÉSZPÉNZ
Bruttó vételár:
ÁFA

NYÍLTVÉGŰ LÍZING

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Visszaigényelhető áfa:

0 Ft

2 299 988 Ft

KKV adókedvezmény:

0 Ft

1 645 007 Ft

Likviditási többlet hozama:

0 Ft

731 200 Ft

12 000 000 Ft

8 989 327 Ft

0 Ft

3 010 673 Ft

Vételárra vetített teljes bruttó ráfordítás:
Ügyfélelőny összesen:
Kérje személyre szabott ajánlatát Lexus márkakereskedőjétól!

A Toyota Pénzügyi Zrt. üzleti (nem magánszemély) ügyfeleknek szóló, változó kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízing kalkulációja. Lexus NX
300h 4WD Comfort kalkuláció: bruttó vételár (érvényes visszavonásig): 12 000 000 Ft, nettó lízingtőke: 9 464 976 Ft, nettó kezdő lízingdíj:
2 839 493 Ft, futamidő: 5 év, bruttó maradványérték: 1 202 052 Ft, THM: 6,8%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi
a finanszírozás kamatkockázatát. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók
változtatásának jogát fenntartja. A mintakalkuláció elkészítésénél a személygépjármű dokumentáltan 100%-os üzleti célra történő
használatát feltételeztük és a likviditási többlet hozamánál 2%-os értékkel számoltunk. A jelen termékleírásban foglaltak, így különösen
a lízingdíjak áfa tartalmának visszaigénylésére vonatkozó tájékoztató semmi esetre sem tekinthetők a Toyota Pénzügyi Zrt. által nyújtott
ajánlatnak, sem tanácsadásnak, annak célja kizárólag a figyelemfelkeltés. A Toyota Pénzügyi Zrt. ezzel kapcsolatban minden felelősséget
kizár. Kérjük, hogy szerződéskötés előtt alaposan tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy kérjék szakértőjük
tanácsát. A nyílt végű pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. A Toyota Pénzügyi Zrt.
a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A feltüntetett modell képe csak illusztráció. További részletek a Lexus márkakereskedésben.

