LEXUS PRIVILEGE
A JÖVŐ GARANTÁLT

LEXUS PRIVILEGE
Alacsony havi részletek, rugalmas lehetőségek,
gondtalan autózás

KEZDŐ
BEFIZETÉS

HAVI
RÉSZLETEK

GARANTÁLT
MARADVÁNYÉRTÉK

Szerződéskötéskor
csak a kezdőrészlet
összegét kell
befizetnie, ami az ár
minimum 20%-a.

Ön csak a kezdőbefizetés
és maradványérték közti
összegre fizeti a havi
részleteket, ami így jelentősen
alacsonyabb.

Már vásárláskor garantáljuk,
hogy autója minimum
mennyit fog érni, aminek
köszönhetően Ön előre tud
tervezni.

HOGYAN MŰKÖDIK
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Kiválasztja az Önnek
leginkább megfelelő
Lexus modellt.

GARANTÁLT VISSZAVÁSÁRLÁSI ÁR
A Lexus már szerződéskötéskor garantálja Önnek, hogy autója minimum mennyit
fog érni lejáratkor, és vállalja, hogy ezen az összegen akár vissza is vásárolja azt
Öntől, ha Ön erre igényt tart. Ezzel Ön:
minimalizálja kockázatait,
biztosítja autója értékállóságát,
mentesíti magát a használt autós piac kiszámíthatatlanságától,
biztos vevővel rendelkezik eladáskor
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Eldönti, hogy mekkora
összegű kezdőrészlettel
szeretne elindulni.

Megválasztja a
futamidőt 3 és
5 év között.

Meghatározzuk a maradványérték
összegét, ami elkülönül és csak a
futamidő végén jelentkezik.

A FUTAMIDŐ VÉGÉN SZABADON DÖNTHET
ÚJ LEXUSRA CSERÉL
Jelenlegi autóját becseréli, ahol a meglévő autójának értéke szolgál
induló részletként, és így akár plusz készpénzbefizetés nélkül tud
átülni egy vadonatúj Lexusba.

MEGTARTJA AZ AUTÓJÁT
Megtartja jelenlegi autóját és nem cseréli be egy újabbra.
A maradványérték összegét törlesztheti egy összegben vagy további
havi részletek formájában is.

ÉRVÉNYESÍTI A GARANTÁLT ÁRAT

05

06

A maradványérték maximum összegét
a Lexus garantálja, és ezen az összegen
garantált visszavásárlást biztosít Önnek.

A futamidő végén Ön dönt, hogy
becseréli autóját egy újra, megtartja vagy
él a garantált visszavásárlással.

Nem tartja meg jelenlegi autóját és érvényesíti a Lexus által
biztosított garantált visszavásárlást. A garantált visszavásárlási ár
fedezi az esedékes maradványérték összegét.

A Lexus Privilege ajánlat a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing termékeként
érhető el. A visszavásárlási garanciát a Toyota Central Europe Kft. nyújtja a vonatkozó külön szerződésben foglalt feltételek
teljesülése esetén. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt.
a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel
Lexus Márkakereskedését vagy a lexus.hu oldalt.

LEXUS FINANCIAL SERVICES
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országban

37

év tapasztalat

A Lexus Financial Services finanszírozási szolgáltatásait a Lexus magyarországi hivatalos
márkafinanszírozója, a Toyota Pénzügyi Zrt. nyújtja.

27

millió ügyfél

