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Toyota Leasing Polska: Standard Leasing z odroczeniem spłaty
Toyota Leasing Polska reagując na trwającą pandemię koronawirusa, wprowadza na
rynek nowy wariant finansowania aut firmowych. Przedsiębiorcy wybierający
Standard Leasing z odroczeniem spłat, otrzymają finansowanie od zaraz, a przez
pierwsze 3 miesiące zapłacą jedynie 1% raty miesięcznie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu firm dotkniętych efektem panującej pandemii
koronawirusa, Toyota Leasing Polska wprowadził ofertę atrakcyjnego finansowania aut
firmowych. Standard Leasing z odroczeniem spłaty, ma na celu ułatwienie
przedsiębiorcom zakupu niezawodnych aut Toyoty i Lexusa, nie nadwyrężając przy tym
firmowego budżetu i pozwalając na zachowanie stabilności finansowej działalności
gospodarczej.
Ze Standard Leasingu z karencją mogą skorzystać obecni i nowi klienci Toyota Leasing
Polska, a także uczestnicy programu Toyota More. Produkt dotyczy umów leasingu
zawieranych na okres do 60 miesięcy, przy wpłacie własnej korzystającego w wysokości
min. 20 % ceny pojazdu. Klienci przez pierwsze 3 miesiące zapłacą tylko 1% raty regularnej
miesięcznie. Dopiero 4-ta z kolei rata będzie standardowej wysokości.
Aby skorzystać z oferty można odwiedzić Wirtualny Salon Toyoty lub Lexusa, wybrać
konkretny model auta i wypełnić wniosek leasingowy z Dealerem. Po przesłaniu
dokumentów firmy oraz dokumentów finansowych, klient otrzyma decyzję leasingową
nawet w ciągu godziny i będzie mógł podpisać umowę, a następnie odebrać nowy
samochód.
Oferta Standard Leasingu może się łączyć z promocyjnym Leasingiem 101% na modele
Toyoty PROACE i PROACE CITY, oraz atrakcyjnym finansowaniem Lexusa UX, NX, IS, ES z
rocznika 2019 w Leasingu 100,1%.
- Oferta leasingu z odroczeniem płatności to atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich klientów
firmowych, którzy potrzebują nowego auta, ale jednocześnie nie chcą w tym trudnym czasie
angażować większych środków. Wariant tej formy finansowania może wesprzeć wielu
przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu, pozwolić na zachowanie stabilności finansowej oraz
rozszerzyć możliwości działania firmy – mówi Dawid Turkowski, TFMS and Leasing Product
Manager w Toyota Leasing Polska.

Informacja o banku:
Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. wchodzą w skład Toyota Motor Corporation oraz
Toyota Financial Services Corporation.
Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność na krajowym rynku od 2000 roku. W 2002 roku bank uruchomił
działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Oferta banku skupia się głównie wokół
finansowania zakupu samochodów Toyota i Lexus. Usługi banku skierowane są zarówno do klientów
indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2007 roku bank uruchomił platformę bankowości elektronicznej. Oferta
banku została rozszerzona o konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki i karty płatnicze.
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