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Kredyt SMARTPLAN najlepszym kredytem samochodowym według
Comperia.pl
Kredyt SMARTPLAN oferowany przez Toyota Bank, zdobył pierwsze miejsce w rankingu
najlepszych kredytów samochodowych według porównywarki finansowej Comperia.pl.
Głównym parametrem wyróżniającym tę ofertę na tle konkurencji, jest bardzo niska rata
kredytowa oraz oprocentowanie nominalne wynoszące jedynie 5,99 proc. Kredyt
SMARTPLAN to finansowanie, które jednocześnie pozwala na efektywny cykl wymiany auta
na nowe, co 3-4 lata (TCM).
Zestawienie najlepszych kredytów samochodowych, przygotowane przez serwis finansowy
Comperia.pl, zostało oparte o następujące założenia: klient jest zainteresowany kupnem auta
klasy kompaktowej, którego cena salonowa nie przekracza poziomu 70 tys. złotych, jest on
także w stanie wygospodarować 15 tys. zł wkładu własnego.
Dla przyjętych założeń, najlepszym kredytem samochodowym okazał się Kredyt SMARTPLAN,
oferowany przez Toyota Bank. Produkt charakteryzuje się bardzo niską ratą miesięczną (nawet
40% mniejszą względem kredytów klasycznych) przy oprocentowaniu nominalnym równym
5,99 proc. oraz braku prowizji za udzielenie finansowania. Ponadto, konstrukcja kredytu
umożliwia klientowi wymianę kupionego auta na kolejne nowe, zaraz po zakończeniu umowy. W
ofercie Toyota Bank, dostępne są dwa okresy kredytowania – 36 oraz 48 miesięcy, a wymagany
minimalny wkład własny zaczyna się już od 10% wartości auta.
Tzw. efektywny cykl wymiany auta (TCM) jest niezwykle przyjazny dla kredytobiorcy, ponieważ
Diler Toyoty odkupi od klienta jego obecny samochód w chwili zakończenia okresu umowy i
zaoferuje mu kolejny nowy pojazd na preferencyjnych warunkach. Wszystkie formalności klient
załatwia w jednym miejscu – u najbliższego Dilera Toyoty.
- Widzimy, że Klienci coraz częściej doceniają nowe rozwiązania finansowania zakupu samochodu,
zwłaszcza innowacyjne finansowanie TCM typu Kredyt SMARTPLAN. Obserwujemy coraz większy
udział tego typu produktów, zarówno w finansowaniu nowych jak i używanych samochodów. Naszym
celem jest sukcesywne zastępowanie standardowego kredytu samochodowego – finansowaniem
typu TCM – mówi Bogdan Grzybowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Członek Zarządu w Toyota Bank
Polska S.A.
Informacje na temat Kredytu SMARTPLAN: https://www.toyotabank.pl/dla-ciebie/kredyty-ipozyczki/kredyty-samochodowe/kredyt-smartplan-nowa-toyota/szczegoly/
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