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Nowa strona internetowa Toyota Bank i Toyota Leasing 

Toyota Bank oraz Toyota Leasing działające w ramach struktur Toyota Financial Services Polska, 

odświeżyły swoją stronę internetową oraz wprowadziły dodatkowe funkcjonalności wykorzystując 

nowoczesne zaplecze technologiczne. Nowa wersja serwisu www przygotowana została w zgodzie z 

globalną identyfikacją wizualną Toyoty, którą opracowano z myślą o coraz bardziej różnorodnych 

klientach i w ramach najnowszych trendów rynkowych. 

Toyota Bank i Toyota Leasing w związku z nieustannym poszerzaniem zakresu produktów i usług, 

pozyskują systematycznie kolejne grupy klientów. Nowa, odświeżona wersja strony internetowej ma na 

celu podnoszenie jakości świadczenia usług dla wszystkich grup użytkowników, zarówno dla 

dotychczasowych, jak i potencjalnych Klientów poszukujących atrakcyjnych produktów finansowych.  

 

Nowy serwis www został opracowany z myślą o przejrzystości, prostocie i opiera się na trzech 

podstawowych zasadach. Są to: patrzenie w przyszłość, synchronizacja z urządzeniami mobilnymi oraz 

spójność dla wszystkich obszarów Toyoty. 

W ramach zaplanowanej gamy zmian nastąpiło odświeżenie graficzne serwisu, a także rozszerzenie 

obecnych funkcjonalności, m.in. kalkulatora finansowego online. Toyota Financial Services zapewnia, że 



 

 

intensywnie pracuje nad kolejnymi projektami z obszaru mobility i digital. O wszystkich nowościach spółki 

będą informowały w kolejnych komunikatach. 

- W duchu filozofii Toyota Way, której jednym z podstawowych filarów jest ciągły rozwój i doskonalenie - 

wprowadzamy odświeżony serwis www w nowym designie, korzystając przy tym z niezawodnych, 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W serwisie udostępniamy również rozszerzone funkcjonalności, 

mające na celu zwiększenie jego użyteczności i jeszcze prostsze korzystanie z naszych usług. Liczymy, że 

nasi obecni jak i przyszli Klienci odczują zmiany na lepsze, zwłaszcza w zakresie dostępu do informacji o 

naszej ofercie, a także funkcjonalnego korzystania z serwisu www. – mówi Piotr Marszewski, Koordynator 

ds. Marketingu w Toyota Bank Polska. 

Nowy serwis www został przygotowany we współpracy z Agencją K2. 

 

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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