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A TOYOTA EASY PROGRAMMAL
3 egyszerű lépésre van egy új Toyotától
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ALACSONY KEZDŐBEFIZETÉS

KEDVEZŐ HAVI RÉSZLETEK

GARANTÁLT ÉRTÉKTARTÁS

Szerződéskötéskor csak
a kezdőrészlet összegét
kell befizetnie, ami a
gépkocsi vételárának
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.

Válassza ki a kezdőbefizetést, futamidőt és biztosítsa autója értékállóságát már most!

THM:

12,9%
AMIT A TOYOTA EASY PROGRAM NYÚJT
3+2 év Toyota Extracare garanciát
garantált visszavásárlási árat
12,9%-os THM-et
Toyota Casco biztosítást
kedvező havi részleteket
forint alapú finanszírozást árfolyamkockázat nélkül
rugalmas futamidőt – 3, 4 vagy 5 év

LEJÁRATKOR SZABADON DÖNTHET
ÚJ TOYOTÁRA CSERÉL
Meglévő autója szolgál induló részletként és így akár plusz készpénzbefizetés
nélkül tud átülni egy új Toyotába.

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

ÉRVÉNYESÍTI A GARANTÁLT ÁRAT
Nem tartja meg jelenlegi autóját és érvényesíti a Toyota által biztosított garantált
visszavásárlást. A garantált visszavásárlási ár fedezi az esedékes maradványérték
összegét.
Toyota Easy ajánlatunk 2022. július 13-tól visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt.
forint alapú, változó kamatozású (referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR), maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű
Toyota Casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes, az alábbi modellekre: Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla,
Corolla Cross, C-HR, RAV4, bZ4X, Camry, Highlander, Proace Verso, Proace City Verso. Referencia THM: 12,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és
60 hónap futamidő esetén). Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege:
7.000 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása
esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A Toyota Casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt
a THM nem tartalmazza. A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön
tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye
elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A +2 év kiterjesztett Extracare garancia minden magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként Toyota Easy
finanszírozási szerződést kötő ügyfélnek jár díjmentesen. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota
Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt.

Toyota Pénzügyi Zrt.
1134 Budapest, Lőportár utca 24.
ugyfelszolgalat@toyota-fs.hu
T: +36 1 438 8787
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Az Ön Toyota márkakereskedője:
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