NOVÁ TOYOTA
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Revolučné financovanie Toyota Garant
Nové vozidlo Toyota teraz môžete získať za hviezdnych podmienok! Spoločnosť Toyota totiž najnovšie poskytuje
prevratný produkt Toyota Garant, s ktorým získavate celý rad výhod oproti štandardným možnostiam financovania
na Slovensku.
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Oproti tradičnému financovaniu (úver, lízing) nemusíte hneď od začiatku vynakladať toľko prostriedkov,
a to vďaka vami zvolenej prvej splátke (akontácia) vo výške 10 – 30 %.

2

Nízka pravidelná mesačná splátka s úrokovou sadzbou 0 % p. a. vrátane kompletného Toyota Poistenia
s GAP (pri odcudzení vozidla alebo pri totálnej havárii získate späť 100 % pôvodnej kúpnej ceny vozidla) nezaťaží
váš rozpočet ako v prípade štandardného financovania.
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Posledná zvýšená splátka vozidla je krytá garanciou odkúpenia vozidla. Vďaka tejto garancii máte vždy istotu, že
posledná splátka vám nemusí robiť starosti. Na konci zmluvného obdobia máte voľbu z troch možností, ako uhradiť
poslednú splátku. To môže byť v súčasnosti veľmi dôležité. Veď aj vaše požiadavky sa môžu časom meniť.

• Odpredaj vozidla autorizovanému predajcovi Toyota minimálne za garantovanú odkupnú cenu.
Prípadný rozdiel nad garantovanú cenu možno použiť ako akontáciu na nové vozidlo Toyota.
• Odpredaj vozidla napríklad autorizovanému predajcovi Toyota.
• Predĺženie financovania poslednej splátky vozidla za výhodných finančných podmienok.

Produkt Toyota Garant môžete využiť na financovanie
väčšiny nových modelov Toyota!

Toyota Garant na príklade
novej Toyoty Yaris Active
1,0 VVT-i, 5-dv.
v cene 10 590 €
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2

3

Akontácia 30 %

Úrok 0 % p. a.
a Toyota
Poistenie s GAP

Garancia
odkúpenia
vozidla po
štyroch rokoch

3 177 €
Prvá splátka

121 €
Mesačná
splátka vrátane
poistenia

3 177 €

Prečo novú Toyotu?
Zásluhou financovania Toyota Garant si môžete už každé tri roky dopriať nové vozidlo Toyota, s ktorým vždy získavate
mnoho výnimočných výhod:
• Nízke a predvídateľné servisné náklady – vozidlo je v záruke, stačí len pravidelná údržba v rámci garančných prehliadok.
• Bezpečnosť a technológiu na najvyššej úrovni, úspornosť, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a imidž nového vozidla.
• Istotu a pokoj v duši zásluhou výhodného Toyota Poistenia s GAP.
Detailné informácie o produkte Toyota Garant získate u autorizovaných predajcov a na www.toyotafinance.sk

Príklady financovania Toyota Garant pre modely Yaris a Auris
Model
Cena nového vozidla vrát. DPH

Akontácia
Mesačná splátka vrátane
Toyota Poistenia s GAP

Yaris Active
Yaris Hybrid
1,0 VVT-i, 5-dv. Active

Auris Active 1,6
Auris Hybrid
Valvematic Trend Active Trend

Auris Active TS 1,6
Valvematic Trend

16 290 €

Auris Hybrid TS
Active Trend

10 590 € 13 990 € 15 290 €

20 290 €

21 290 €

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

121 €

158 €

180 €

234 €

191 €

244 €

Dĺžka splácania úveru v mesiacoch

48

48

48

48

48

48

Podmienka max. počtu najazdených km

80 000 km

80 000 km

80 000 km

80 000 km

80 000 km

80 000 km

3 177 €

4 197 €

4 587 €

6 087 €

4 887 €

6 387 €

Garancia odkúpenia
– posledná zvýšená splátka
Garancia odkúpenia v %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Toyota Yaris: Kombinovaná spotreba: 3,3 – 5,1 l/100 km, emisie CO2: 75 – 119 g/km, Toyota Auris: Kombinovaná spotreba: 3,8 – 6,1 l/100 km, emisie CO2: 87 – 140 g/km. Zobrazenie vozidiel
je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Údaje o spotrebe pohonných
látok a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Uvedená ponuka financovania od Toyota Financial Services je platná
len pre podnikateľov. Poistenie je povinnou súčasťou splátok. Viac informácií a ponuku platnú pre spotrebiteľov dostanete u autorizovaného predajcu Toyota. Toyota Financial Services si
vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť jej parametre. Výška splátky je len informatívna a môže sa líšiť podľa ceny a výbavy vozidla.

