


ATRASKITE TOYOTA LIZINGĄ
-

jant naują automobilį. Mūsų tikslas – palengvinti automobilio pirkimo procesą, 
kad galėtumėte kuo greičiau atsisėsti už savo naujojo Toyota automobilio vairo.

Toyota lizingas siūlo tris skirtingo lygio 
lizingo paketus, suteikiančius skirtingas 
galimybes. Toyota atstovas pasirūpins 
visu lizingo procesu ir daugeliu atvejų 
pateiks teigiamą atsakymą greičiau nei 
per valandą!

nes visus reikiamus sandorius galėsite pato-
giai pasirašyti Toyota prekybos atstovybėje. 
Jei norite įsigyti naują Toyota automobilį, 
Jums nereikės mokėti baudų už prieš terminą 
nutrauktą lizingo sutartį.

Mums žinoma, kad šioje brošiūroje esanti informacija, prieš ją atiduodant spausdinti, buvo teisinga. Su visomis Toyota lizingo sąlygomis 
galite susipažinti interneto svetainėje toyota.lt arba vietinėse Toyota atstovybėse. AB „Toyota Baltic“ pasilieka teisę be išankstinio 
įspėjimo keisti Toyota lizingo sąlygas.



KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?

GREITI ATSAKYMAI
Teigiamas atsakymas Jus pasiekia per 
valandą.

NEMOKAMAS LIZINGO KEITIMAS
Senas lizingas nemokamai keičiamas 
perkant naują Toyota.

VIENA SĄSKAITA
Bendra sąskaita už lizingą 
ir draudimą.

DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti 
papildomą įrangą, techninės 
priežiūros paslaugas ir 
papildomą draudimą. 

PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką. 

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Bendros kredito kainos metinė norma, kai mėnesinis mokestis – 170,88 Eur,  yra 3,30% 
(sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos 
laikotarpis – 60 mėnesių; likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur ; palūkanų 
norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordea Finance Lithuania“  pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, 
paaiškėtų, kad kliento finansinė būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. 
Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus.  Kainos nurodytos su PVM.





TOYOTA DRAUDIMAS
APDRAUSKITE SAVO RAMYBĘ

KODĖL VERTA DRAUSTI 
AUTOMOBILĮ?

KODĖL BŪTENT TOYOTA
DRAUDIMAS?

Užimtiems ir aktyviems žmonėms nutinka    
visko. Privalomasis transporto priemonių 
draudimas praverčia tuomet, kai sukeliama 
žala kito vairuotojo automobiliui. Tam, kad 
galėtumėte išlikti ramūs kiekvienoje eismo 
situacijoje, siūlomas automobilio KASKO 
draudimas. Jei kažkas nutinka Jūsų auto-
mobiliui,  pasitelkiamas Toyota draudimas.

Toyota draudimas yra sukurtas tam, 
kad Toyota savininkui būtų galima 
pasiūlyti specialią ir visapusišką pagalbą 
įvairiose situacijose. Kad ir kas nutiktų – 
Jūsų Toyota automobiliu bus tinkamai 
pasirūpinta. Nesvarbu, ar tai būtų nemo-
kamai suteikiamas pakaitinis automobilis, 
viską apimanti pagalba automobiliui ar 
visapusiškas remontas, kuriam atlikti 
naudojamos tik originalios Toyota 
atsarginės dalys.

Toyota įmonei yra svarbi žmonių, pasirinkusių vairuoti Toyota, gerovė. 
Mums kokybė svarbi tiek kuriant automobilius, tiek ir bendraujant su klientais. 
Būtent todėl siūlome Jums draudimo paslaugą, užtikrinsiančią ramybę ir 
saugumo jausmą bet kokioje situacijoje.



KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis 
galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas, arba paskambinę telefonu +370 5 268 3850.
Paslaugą siūlo Ergo Insurance SE Lietuvos filialas.

 

NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI
Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeis-
tos padangos, tuščio degalų bako ar eismo 
įvykio, skambinkite numeriu 
+370 5 268 3850 dėl nemokamos 
pagalbos.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS
Naudojame tik naujas originalias Toyota 
dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų auto-
mobilis po remonto bus kaip naujas.

ĮGALIOTOS TOYOTA REMONTO 
DIRBTUVĖS
Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis 
bus remontuojamas taip, kaip tai yra 
numatoma pagal gamyklos reikala –
vimus, taip pat lieka galioti auto-
mobilio garantija.

PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*
Jei naujasis Toyota automobilis yra 
visiškai sunaikinamas ar pavagiamas 
per pirmuosius metus, kompensuojame 
pradinę Jūsų automobilio vertę.

IŠSKAITA
Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant 
stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais 
atvejais – nuo 75 Eur.

PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamojo 
įvykio bus remontuojamas, Jums nemo-
kamai suteiksime pakaitinį automobilį.



Rizika Toyota Kasko Išskaita Toyota Kasko 

 75 € 
5%

0 € 

0 €

0 € 

0 € 

 

TOYOTA DRAUDIMO PAKETAI

Kelių eismo įvykis
Stichinė nelaimė
Transporto priemonės užsidegimas arba sprogimas
Stiklai – kėbulo stiklai, žibintai, stiklinės dalys, veidrodėliai
Padangų pažeidimas
Nemokama pagalba kelyje
Transporto priemonės / dalių vagystė / apiplėšimas
Vandalizmas
Krušos padaryta žala
Naujos vertės draudimas pirmaisiais metais
Naujos vertės draudimas antraisiais metais*
Vaiko kėdutė
Valstybinio numerio lentelė
Ne gamintojo pagaminta papildoma stacionari įranga, įrengta 
oficialios Toyota atstovybės
Nemokamas pakaitinis automobilis
Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimo suma ne mažesnė, negu
likusi mokėjimų suma pagal lizingo sutartį
Naujo gesintuvo ir pirmosios pagalbos vaistinėlės įsigijimas 
vietoje panaudotų
Raktų, spynelių ir apsaugos nuo vagystės įtaisų pakeitimo 
išlaidos
Atsarginės dalys (tik naujos originalios dalys)
Žalų reguliavimas (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę)

TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP

TAIP
TAIP
TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Pagrindinė išskaita
Vagystė / apiplėšimas
Vagystė / apiplėšimas 
arba visiškas praradi-
mas, kai žala atlyginama 
panašiu automobiliu**
Susidūrus su laukiniu 
gyvūnu
Išskaita stiklo pakeitimo 
atveju (vieną kartą)
Išskaita stiklo remonto 
atveju

* Sąlyga „Nauja verte“ taikoma atlyginant 
už pavogtą automobilį, kai automobilis 
pavagiamas antraisiais draudimo metais, 
ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje 
įsigyjamas naujas to paties modelio, techninių 
parametrų ir įrengimo lygio, ne aukštesnio, 
negu pavogtasis, Toyota automobilis.

** Jei automobilis pavagiamas, arba 
draudžiamasis įvykis laikomas visišku 
sunaikinimu, ir iš oficialios Toyota 
atstovybės Lietuvoje įsigyjamas naujas 
Toyota automobilis.

+370 5 268 3850



toyota.lt

 
 Kiek mums žinoma, visa šiame leidinyje pateikiama informacija jos spausdinimo metu buvo teisinga. Su visomis Toyota lizingo

 ir Toyota draudimo sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje www.toyota.lt arba vietinėse Toyota atstovybėse.
 „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti Toyota lizingo ir Toyota draudimo sąlygas.


