
nova toyota  
vsake 3 leta 



Kaj je ToyoTa Flex?
Toyota Flex je najbolj prikladen, prilagodljiv in ugoden način nakupa novega vozila. Vi izberete način 
plačila in si prilagodite mesečni obrok svojim potrebam. Mi vam jamčimo prihodnjo vrednost vašega 
avtomobila in brezskrbno menjavo za novo Toyoto.

novo vozilo 
Vaše dosedanje vozilo lahko preprosto zamenjate z 
novim vozilom Toyota. Sklenete novo pogodbo Toyota 
Flex, in še naprej plačujete nižje mesečne obroke. 

VRAČILO
Če vašega vozila Toyota ne želite 
obdržati, ga lahko preprosto vrnete 
brez prikritih stroškov ali sankcij, če 
je vozilo v ustrezno dobrem stanju 
in niste prekoračili dogovorjenega 
števila prevoženih kilometrov.

nadaljnja 
uporaba
Če želite obdržati svoje 
vozilo Toyota, lahko to 
storite na dva načina:

1. V enkratnem znesku 
plačate preostalo vrednost,

2. Podaljšamo vam 
financiranje, da s približno 
enakimi obroki v celoti 
izplačate vozilo.
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3 PrilagodljiVe MožnoSTi 
izbire že Po 3 leTih
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KaKo deluje?
Ko izberete novo vozilo Toyota, so potrebni samo še trije preprosti koraki s katerimi si lahko 
financiranje prilagodite svojim željam in potrebam.

Nizek polog 
dogovorite se za 

polog, ki ustreza vašim 
potrebam. najnižji 
polog je lahko zgolj  

10 % vrednosti 
vašega novega  
vozila Toyota.

zagotovljeN 
preostaNek 

vredNosti
določimo minimalno 

prihodnjo prodajno vrednost, 
ki jo zagotavlja Toyota. To je 

zagotovilo, da bo vaše vozilo 
ob izteku financiranja vredno 
toliko, da ga boste lahko brez 

vplačil pologa zamenjali za 
novega. Ta vsota se skupaj s 

pologom odšteje od cene vozila.

prilagodljivi 
obroki

Skozi čas uporabe 
dejansko plačujete samo 
naobresteno razliko med 

zneskom financiranja 
(prodajna cena minus 
polog) in predvidenim 

preostankom vrednosti.

PrednoSTi
• na vašo željo vam lahko v financiranje uključimo želeno dodatno opremo, stroške rednega 

vzdrževanja, zimske gume, ...

• Večji delež posojila (znesek zagotovljene prihodnje vrednosti) se prerazporedi na konec vašega 
pogodbenega obdobja, kar vam omogoča nižje in dostopnejše obroke v primerjavi z drugimi 
finančnimi načrti.

• zaradi nizkih in dostopnih mesečnih obrokov lahko preprosto izberete model višjega razreda ali 
več dodatne opreme.

• enostavneje in hitreje uživate vožnjo z novo Toyota vsakih nekaj let.

• dejanska prihodnja vrednost vašega vozila je zagotovljena s financiranjem Toyota Flex, tako 
da niste izpostavljeni tveganju in ne boste izgubili denarja, če cene rabljenih vozil na tržišču 
nepričakovano upadejo.

• edinstvena prilagodljivost ob koncu programa s tremi jasnimi in prilagodljivimi možnostmi (novo 
vozilo, nadaljnja uporaba, vračilo).

 
zARAdI pOpOLnegA zAupAnjA In sLOVesA, kI gA užIVA TOyOTA, VAm fInAncIRAnje 
TOyOTA fLex zAgOTAVLjA pOpOLnO bRezskRbnOsT!

Podrobno si lahko o našem paketu Flex preberete na  
www.toyota.si



Vaš toyota partner


