
Billån

Billån

Fabriksnye biler

NY YARIS Kampagne

September Kampagne
3. september - 7. oktober 2020

Biler 5-6 år gammel

Billån - 20% i udb.

1,95% 1,45% 1,95%

1,45% 1,95% 1,45% 1,95%

4,95%

2,95%

Fast rente  Fast rente

2,95%

4,95%4,95%

3,95%

Biler >5 år gammel
Fast rente

Billån u/pant - 20% i udb.

4,95%

3,95%

Biler 5-8 år gamle

Variabel rente

Biler  2 – 5 år gamleFabriksnye biler – 2 år gamle

Variabel rente Fast rente

2,95%

4,95%

3,95%3,95%

Variabel rente 

Billån u/pant - 10% i udb. - Toyota

Billån u/pant - 0% i udb. - Toyota

5,45%

Kreditgodkendelsen beror altid på en individuel vurdering af den enkelte kreditansøgning og Toyota Financial Services forbeholder sig derfor 
til enhver tid ret til uden yderligere begrundelse at afvise en ansøgning, også selv om ansøgningen umiddelbart opfylder kriterierne for at kunne opnå det ansøgte lån.

Gennemsnitsberegning på en fabriksny bil til 250.000 
kr. (inkl. lev. omk.)/2.356 kr. kr./md.. Udb.  20% (50.000 
kr.). Løbetid 96 md. Debitorrente 1,46%. ÅOP fra 
3,16%.

Samlet kreditbeløb. 200.000 kr. Samlede kreditomk. 
26.176 kr. Tilbagebetales i alt (ekskl. udb.) 226.176 kr. 

Gennemsnitsberegning på en 
fabriksny bil til 250.000 kr. (inkl. lev. 
omk.)/2.304 kr. kr./md.. Udb.  20% 
(50.000 kr.). Løbetid 96 md. 
Debitorrente 1,46%. ÅOP fra 2,57%.

Samlet kreditbeløb. 200.000 kr. 
Samlede kreditomk. 21.184 kr. 
Tilbagebetales i alt (ekskl. udb.) 
221.184 kr. 

Gennemsnitsberegning på en 
fabriksny bil til 250.000 kr. (inkl. lev. 
omk.)/2.759 kr. kr./md.. Udb.  10% 
(25.000 kr.). Løbetid 96 md. 
Debitorrente 2,99%. ÅOP fra 4,24%.

Samlet kreditbeløb. 225.000 kr. 
Samlede kreditomk. 39.864 kr. 
Tilbagebetales i alt (ekskl. udb.) 
264.864 kr. 

Gennemsnitsberegning på en 
fabriksny bil til 250.000 kr. (inkl. lev. 
omk.)/3.294 kr. kr./md.. Udb.  % (0 
kr.). Løbetid 96 md. Debitorrente 
5,06%. ÅOP fra 6,24%.

Samlet kreditbeløb. 250.000 kr. 
Samlede kreditomk. 66.224 kr. 
Tilbagebetales i alt (ekskl. udb.) 
316.224 kr. 

Gennemsnitsberegning på en 
fabriksny bil til 250.000 kr. (inkl. lev. 
omk.)/2.423 kr. kr./md.. Udb.  20% 
(50.000 kr.). Løbetid 96 md. 
Debitorrente 2,99%. ÅOP fra 3,91%.

Samlet kreditbeløb. 200.000 kr. 
Samlede kreditomk. 32.608 kr. 
Tilbagebetales i alt (ekskl. udb.) 
232.608 kr. 

Det gælder for alle lån at:

Kaskoforsikring er et krav Kaskoforsikring er et krav

Låntagere må ikke stå i RKI

Kaskoforsikring er et krav Kaskoforsikring er et kravKaskoforsikring er et krav

Positiv kreditgodkendelse forudsættes
Der er fortrydelsesret på lånet

Låneeksempler:

3,45% 3,95%A-lån - 20%/min. kr. 10.000 i udb.

Fast rente Variabel rente Variabel rente Fast rente Variabel rente 

Billån u/pant - 10% i udb. - Ikke Toyota 2,95% 3,95%

4,45%2,95%

2,95% 3,95%

Billån u/pant - 0% i udb. - Ikke Toyota 4,95% 4,95%

4,95%

1,45%

- Bemærk dette lån kan ikke
laves på kr. 250.000,- 
eksempel er blot til
sammenligning

- Kun A-segment biler og ikke
fabriksnye biler

- Bilens alder - max 6 år
- Bilens pris: max. kr. 90.000

inkl. lev. omk. 
- Minimumslånebeløb:

kr. 20.000
- Udbetaling fra 20 % / min.

kr. 10.000 
- Årsindtægt på min. 

kr. 200.000, på
seneste årsop-

   gørelse via Nem ID
- Ikke krav til formue

Billån - 20% i udb. Billån u/pant - 20% i udb. Billån u/pant - 10% i udb. Billån u/pant - 0% i udb. A-lån
- Lån med pant i bilen
- Udbetaling fra 20 % /

min.kr. 20.000
- Alm. etablerings-
   omkostninger

- Lån uden pant i bilen
 - ingen tingl. omk. til staten,

spar flere tusinde kroner
- Udbetaling fra 20 % /  min.

kr. 20.000
- Bilens alder – max. 5 år 
- Alm. etableringsomkost-
   ninger
- Privatkunde, min. 25 år
- Årsindkomst min. 
  kr. 240.000  pr. person på
  seneste årsopgørelse
  via NemID. 
- Ved formue på kr. 500.000,

samt fast  ejendom ses
bort fra årsindtægt.

- Positiv formue min.
kr. 50.000 på seneste
årsopgørelse.

- Ved fast ejendom accep-
   teres  negativ formue på
   kr  100 000 på seneste

- Lån uden pant i bilen – ingen
tingl.  omk. til staten,  spar
flere tusinde kroner

- Udbetaling fra 10 % / min. 
kr. 10.000

- Bilens alder – max. 8 år
- Alm. etableringsom-
  kostninger
- Privatkunde, min. 25 år
- Årsindkomst min. kr. 240.000 

pr. person på seneste
årsopgørelse via Nem ID.

- Lån uden pant i bilen – ingen
tingl.  omk. til staten, spar
flere tusinde kroner

- Udbetaling 0 %
- Bilens alder – max. 5 år
- Alm. etableringsomkostninger
- Privatkunde, min. 25 år
- Årsindkomst min. kr. 240.000 

pr. person på seneste
  årsopgørelse via Nem ID.

Variabel renteVariabel rente 

Billån u/pant - 0% i udb. - Toyota 3,45% 3,95%

Variabel rente Fast rente

Billån u/pant - 10% i udb. - Toyota 2,45% 2,45%

Variabel rente Fast rente Variabel rente Fast rente

Fast rente Fast rente  

Biler <2 år Biler 2-5 år gammel
Variabel rente Fast rente

Fabriksnye biler Biler  0–5 år gammel


