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LEXUS FINANCIAL SERVICES – KIM JESTEŚMY

LEXUS FINANCIAL SERVICES 
– KIM JESTEŚMY

Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów finan-
sowych dopasowanych do potrzeb klientów, których obsługuje 
Lexus oraz jej sieć dilerska. Jako Lexus Financial Services Cor-
poration (LFSC) działamy w ponad 30 krajach na całym świecie, 
a w Polsce operujemy jako Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota 
Leasing Polska Sp. z o.o. Toyota Bank Polska S.A. rozpoczął dzia-
łalność na polskim rynku w 2000 roku. Nasza oferta skupia się na 
wspieraniu klientów w finansowaniu zakupu samochodów marek 
Toyota i Lexus. Usługi naszego banku kierujemy zarówno do osób 
indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

W 2007 roku wprowadziliśmy Toyota Bank w nową erę bankowo-
ści elektronicznej. Dzięki możliwościom nowej platformy dotych-
czasową ofertę bankową rozszerzyliśmy o kolejne usługi finansowe, 
m.in. konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki oraz kar-
ty płatnicze. Wdrożyliśmy również nowoczesne systemy obsłu-
gi przez internet i telefon. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. dzia-
ła w Polsce od 2002 roku, a jej jedynym udziałowcem jest Toyota 
Bank. Nasza oferta skupia się na wspieraniu klientów w finansowa-
niu zakupu samochodów marek Toyota i Lexus w zakresie leasin-
gu operacyjnego i finansowego oraz najmu długoterminowego.
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NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI I KINTO ONE LEASING
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KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI

Teraz w KINTO One Leasing konsumencki możesz skorzystać 
z wyjątkowych warunków dostępnych dotychczas wyłącznie dla 
przedsiębiorców. 

Zyskasz kompleksową usługę w jednej niskiej racie, a Twoja mie-
sięczna opłata będzie niższa niż w przypadku kredytu standar-
dowego. Bo płacisz jedynie za użytkowanie samochodu, a nie 
za jego wartość.

OBSŁUGA SERWISOWA
100-procentowe pokrycie kosztów serwisu i opon do Twojego auta.

MINIMUM FORMALNOŚCI
Niezbędne formalności i rejestracja auta są po stronie dilera. 

PEŁEN KOMFORT
W racie pakiet OC/AC/NW oraz obsługa assitance 24 h.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE BUDŻETU
Niższa rata to możliwość zakupu samochodu wyższej klasy. 

POZNAJ NOWATORSKI PROGRAM 
LEASINGU KONSUMENCKIEGO
WARUNKI JAK DLA FIRMY – TERAZ DLA CIEBIE
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KINTO ONE LEASING

KINTO One Leasing to rozwiązanie stworzone z myślą o mikro-,  
małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Daje Ci maksymalną elastyczność w doborze warunków finanso-
wania, gwaran tuje niskie koszty leasingu, a wszystkie formalności 
możesz komfortowo załat wić u najbliższego Dilera Lexusa.

ELASTYCZNE WARUNKI 
Oferta leasingowa skrojona na możliwości i potrzeby mikro-, małych  
i średnich przedsiębiorstw.

KORZYSTNE ZASADY
Finansowanie samochodów nowych i używanych Lexus wraz 
z gwarancją ich odkupu przez Dilera po zakończeniu umowy.

PRZEJRZYSTE KOSZTY
Niskie i przewidywalne koszty przez cały okres trwania leasingu.

PEŁEN KOMFORT
Nie martwisz się o serwis czy wymianę opon. Ty tylko tankujesz 
paliwo.

PRZEKONAJ SIĘ, JAK KORZYSTNY  
JEST KINTO ONE LEASING
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU
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KINTO ONE LEASING

Z KINTO One Leasing masz gwarancję dogodnej wpłaty wła-
snej i niskiej raty miesięcznej, a dodatkowo możesz wybrać jedną 
z trzech korzystnych opcji zakończenia leasingu. Decyzja należy 
do Ciebie.

WYMIEŃ AUTO NA NOWE
Zostaw obecne auto i wybierz swojego nowego Lexusa.

ZATRZYMAJ AUTO
Spłać ratę wykupową i ciesz się swoim aktualnym Lexusem.

ZWRÓĆ SAMOCHÓD 
Na koniec okresu finansowania zwróć auto Dilerowi Lexusa.

JAK ZAKOŃCZYSZ SWÓJ  
KINTO ONE LEASING?

JAK DZIAŁA  
KINTO ONE LEASING?

3 WYGODNE MOŻLIWOŚCI

REKOMENDOWANE

OPŁATA WSTĘPNA:
od 0% do 30% 
wartości auta

OKRES LEASINGU:
24-48 miesięcy

3 OPCJE NA KONIEC:
- wymiana na nowy
- wykup
- zwrot samochoduNISKIE RATY MIESIĘCZNE

WYBIERASZ
ELASTYCZNY POCZĄTEK

Na początku samodzielnie  
decydujesz, jaką kwotę chcesz 
przeznaczyć na wpłatę wstępną.

KORZYSTASZ
WYGODNY OKRES UMOWY

W trakcie trwania leasingu spłacasz 
jedynie kwotę utraty wartości auta, 
dzięki czemu płacisz niską ratę 
miesięczną.

WYMIENIASZ
ZAKOŃCZENIE TAKIE, JAKIE CHCESZ

Na zakończenie leasingu możesz wykupić auto, 
przedłużyć jego finansowanie lub wymienić je na  
nowe auto.
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PODATEK VAT KLASYCZNY LEASING KINTO ONE LEASING

Zawarcie umowy
Klient z tytułu opłaty wstępnej jest uprawniony do odliczenia 
50% podatku VAT, a jeśli wykorzystuje samochód wyłącznie do 
celów działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebie-
gu pojazdu – 100% VAT.

Trwanie umowy
Klient jest uprawniony do odliczenia 50% podatku VAT od rat 
leasingowych, a jeśli wykorzystuje samochód wyłącznie do ce-
lów działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu 
pojazdu – 100% VAT.

Wykup pojazdu
Jeśli klient wykorzystuje samochód do celów prywatnych 
i służbowych oraz nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, 
przysługuje mu 50% odliczenia podatku VAT od ceny wykupu, 
natomiast jeśli klient wykorzystuje samochód wyłącznie do ce-
lów działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu 
pojazdu – 100% VAT.

Nie dotyczy

Niskie raty w KINTO One Leasing wynikają z tego, że w trakcie trwania umowy 
spłacana jest tylko utrata wartości pojazdu następująca w okresie użytkowania. 
Nie warto wykupować pojazdu, bo wartość wykupu jest ustalana na podstawie 
szacowanej wartości rynkowej dla okresu jego użytkowania. Pod koniec umowy 
– zamiast wykupu – klient wymienia samochód na nowy i płaci niskie raty. 
W efekcie w opcji tej nie występuje również utrata podatku VAT na różnicy po-
między 50-procentowym odliczeniem podatku przy wykupie a pełną kwotą 
podatku VAT należnego przy sprzedaży pojazdu.

Późniejsza sprzedaż pojazdu
Wykup pojazdu i dalsze jego używanie przez klienta, w tym 
wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, oznacza, że 
podatnikowi przysługuje odliczenie 50% VAT od ceny wykupu 
oraz wydatków związanych z tym pojazdem.
Sprzedaż pojazdu oznacza konieczność naliczenia podatku 
VAT od jego całkowitej ceny sprzedaży netto. Jednocześnie, 
jeśli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 15 000 zł, 
a sprzedaż nastąpi po upływie 12 miesięcy od wykupu pojaz-
du, podatnik jest już pozbawiony prawa do proporcjonalnego 
podwyższenia poziomu odliczonego podatku VAT przy wyku-
pie pojazdu. 

Nie dotyczy

ASPEKTY PODATKOWE

ASPEKTY PODATKOWE
PODATEK VAT
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PODATEK PIT I CIT KLASYCZNY LEASING KINTO ONE LEASING

Zawarcie umowy
Opłata wstępna warunkująca zawarcie umowy stanowi koszt 
uzyskania przychodów z uwzględnieniem limitu 150 000 PLN* 
(do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna część opłaty 
wstępnej – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 
150 000 PLN*).
Umowa leasingu umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych 
•  75% wydatków eksploatacyjnych (w tym nieodliczony poda-

tek VAT) w przypadku gdy samochód wykorzystywany jest 
do celów mieszanych.

•  100% wydatków eksploatacyjnych (w tym nieodliczony po-
datek VAT) związanych z pojazdem pod warunkiem jego 
wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej i pro-
wadzenia ewidencji przebiegu pojazdu..

Trwanie umowy
Raty leasingowe są kosztem podatkowym w chwili ich ponie-
sienia z uwzględnieniem limitu 150 000 PLN* (do kosztów nie 
będzie zaliczana proporcjonalna część raty – w proporcji w jakiej 
cena samochodu przekracza limit 150 000 PLN*) – limit doty-
czy również nieodliczonego podatku VAT. Powyższe ogranicze-
nie dotyczy tej części opłat (w tym również opłaty wstępnej i ceny 
wykupu), które stanowią spłatę wartości samochodu.
Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne 
(np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – jeśli samochód wyko-
rzystywany jest do celów mieszanych 75% limit znajdzie zasto-
sowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. 
Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu. 

Wykup pojazdu
Wysokie raty leasingowe powodują, że pod koniec umowy koszt 
wykupu jest relatywnie niski. Klient wykupując pojazd jest upraw-
niony do wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych 
i dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez okres min. 30 
miesięcy dla samochodów osobowych używanych. Jeśli jednak 
wartość początkowa samochodu nie przekracza 3 500 zł, klient 
może zaliczyć całą jego wartość początkową jednorazowo do 
kosztów podatkowych w miesiącu oddania go do używania lub 
w miesiącu następnym.

Nie dotyczy

Niskie raty w KINTO One Leasing wynikają z tego, że w trakcie trwania umowy 
spłacana jest tylko utrata wartości pojazdu następująca w okresie użytkowania. 
Nie warto wykupować pojazdu, bo wartość wykupu ustalana jest w oparciu o 
szacowaną wartość rynkową dla okresu jego użytkowania (wartość wykupu rów-
nież podlega limitowi 150 000 PLN*). Pod koniec umowy – zamiast wykupu – 
Klient wymienia samochód na nowy i płaci dalej niskie raty. Klient, nie wykupując 
samochodu, nie płaci podatku PIT & CIT od ceny późniejszej sprzedaży pojazdu.

Późniejsza sprzedaż pojazdu
Wykup pojazdu i dalsze jego używanie przez Klienta, w tym 
wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, oznacza ko-
nieczność uiszczenia podatku PIT i CIT przy sprzedaży pojaz-
du. Kosztem może być wyłącznie niezamortyzowana wartość 
pojazdu w kwocie nie większej niż 150 000 PLN*, pomniej-
szona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne stanowiące 
koszt podatkowy. Dodatkowo, w przypadku sprzedaży pojaz-
du na rzecz członka rodziny bądź pracownika po cenie odbie-
gającej od rynkowej, pojawia się ryzyko opodatkowania różnicy 
pomiędzy ceną sprzedaży a wartością rynkową pojazdu.

Nie dotyczy

ASPEKTY PODATKOWE

ASPEKTY PODATKOWE
PODATEK PIT I CIT
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA
 W KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI I KINTO ONE LEASING
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

CT 200h | ROK MODELOWY 2020

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

ELEGANCE 124 300 zł 89 800 zł od 910 zł/mc od 725 zł netto/mc

BUSINESS EDITION 138 600 zł 101 900 zł od 1 135 zł/mc od 906 zł netto/mc

F SPORT EDITION 152 100 zł 114 900 zł od 1 210 zł/mc od 965 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 168 000 zł 134 900 zł od 1 509 zł/mc od 1 206 zł netto/mc

F IMPRESSION 181 000 zł 139 900 zł od 1 472 zł/mc od 1 175 zł netto/mc

F SPORT EDITION 181 900 zł 153 900 zł od 1 715 zł/mc od 1 371 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

UX 200 | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 182 900 zł 144 900 zł od 1 532 zł/mc od 1 222 zł netto/mc

F SPORT EDITION AWD 201 900 zł 169 900 zł od 1 881 zł/mc od 1 502 zł netto/mc

F SPORT EDITION 194 900 zł 162 900 zł od 1 790 zł/mc od 1 430 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

UX 250h | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 193 300 zł 147 100 zł od 1 705 zł/mc od 1 363 zł netto/mc

F SPORT EDITION 210 600 zł 162 100 zł od 1 749 zł/mc od 1 397 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

IS 300h | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 226 450 zł 171 200 zł od 1 926 zł/mc od 1 540 zł netto/mc

F SPORT EDITION 261 600 zł 211 200 zł od 2 043 zł/mc od 2 043 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

NX 300 | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 236 450 zł 176 200 zł od 1 695 zł/mc od 1 350 zł netto/mc

F IMPRESSION 251 450 zł 191 200 zł od 1 831 zł/mc od 1 458 zł netto/mc

F SPORT EDITION 271 600 zł 216 200 zł od 2 401 zł/mc od 1 918 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

NX 300h | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION+ 252 800 zł 194 900 zł od 2 034 zł/mc od 1 625 zł netto/mc

F SPORT EDITION 290 900 zł 231 900 zł od 2 465 zł/mc od 1 970 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

ES 300h | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 277 900 zł 219 900 zł od 2 644 zł/mc od 2 115 zł netto/mc

BUSINESS EDITION + 313 900 zł 249 900 zł od 2 985 zł/mc od 2 388 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

RX 300 | ROK MODELOWY 2020
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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SPRAWDŹ RATY FINANSOWANIA

WERSJA CENA 
KATALOGOWA 

KINTO ONE LEASING 
KONSUMENCKI KINTO ONE LEASING

BUSINESS EDITION 336 900 zł 274 900 zł od 2 821 zł/mc od 2 525 zł netto/mc

BUSINESS EDITION + 379 900 zł 304 900 zł od 3 374 zł/mc od 2 696 zł netto/mc

F SPORT EDITION 437 400 zł 344 400 zł od 3 671 zł/mc od 2 931 zł netto/mc

Dodatkowo zyskujesz:
•  całą obsługę w jednej racie
• całodobowe assistance
•  użytkowanie nowego 

samochodu (nie musisz 
kupować – tylko korzystasz)

• uproszczone procedury 

Dodatkowo zyskujesz:
• pełen serwis (opcjonalnie)
• likwidację szkód
• ubezpieczenie OC/AC
• assistance
• samochód zastępczy
• wymianę opon (opcjonalnie)
•  przebieg rocznie od  

10 000 km

RX 450h | ROK MODELOWY 2020
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INNE FORMY FINANSOWANIA
STANDARD LEASING I KREDYTY
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STANDARD LEASING

Wybierz Standard Leasing i dostosuj warunki finansowania do 
swoich indywidualnych wymagań. 

Możesz również skorzystać z zawarcia umowy leasingowej w pro-
cedurze up rosz czonej. Wystarczy, że przekażesz nam oświad-
czenie o dochodach, i nie potrzebujesz już żadnych dodatko-
wych zaświadczeń.

WYGODNY POCZĄTEK LEASINGU
Opłata wstępna od 0% do 40%. Finansowanie aut nowych  
i używanych.

ELASTYCZNE OPŁATY
Stałe, degresywne i sezonowe opłaty miesięczne.

DOGODNE FINANSOWANIE
Umowa leasingowa od 24 do 60 miesięcy.

BOGATA OFERTA
Dostępność nowych samochodów marki Lexus.

POSTAW NA STANDARD LEASING 
DLA TWOJEJ FIRMY
JUŻ OD 0% WPŁATY WSTĘPNEJ!
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KREDYT NIŻSZYCH RAT LEXUS EASY

Twój nowy Lexus jest bliżej, niż myślisz. Z Kredytem niższych rat 
Lexus Easy sam wybierasz kwotę wpłaty własnej, więc możesz ela-
stycznie dostosować ją do możliwości swojego budżetu. 

Dzięki konstrukcji kredytu z ratą balansowaną (ostatnia rata na 
poziomie nawet 50% wartości samochodu) uzyskujesz niskie raty 
miesięczne.

NISKI KOSZT
Preferencyjne oprocentowanie od 4,99%, RRSO 7,86%% dla 
aut nowych lub od 5,49%, RRSO 8,44% dla aut używanych.

PROSTA OFERTA
Finansowanie nowych i używanych samochodów marki Lexus 
u najbliższego Dilera.

KORZYSTNE FINANSOWANIE
Możliwość wyboru okresu kredytowania – 36 lub 48 miesięcy.

CZYSTY ZYSK
Możliwość wymiany samochodu na nowy bez angażowania 
gotówki. 

SPRAWDŹ, JAK DZIAŁA INNOWACYJNY 
KREDYT NIŻSZYCH RAT LEXUS EASY
TERAZ LEXUS CI SIĘ OPŁACA!
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STANDARD KREDYT

Standard Kredyt to łatwy i przejrzysty sposób na finansowanie 
samochodu. 

Możesz wybrać elastyczne warunki spłaty i skorzystać z atrakcyj-
nego oprocentowania, a decyzję kredytową otrzymasz już w cią-
gu godziny od złożenia wniosku.

NISKI PRÓG WEJŚCIA
Dogodna, niska wpłata własna.

KORZYSTNE WARUNKI
Oprocentowanie kredytu już od 4,99%, RRSO 10,01% dla aut 
nowych lub od 5,49%, RRSO 10,48% dla aut używanych.

WYGODNY OKRES FINANSOWANIA
Umowa kredytowa dopasowana do Twoich potrzeb.

PEŁNA WYGODA
Wszystkie formalności załatwiane u Dilera.

SPRAWDŹ PROSTĄ I CZYTELNĄ 
OFERTĘ STANDARD KREDYTU
DECYZJA KREDYTOWA W CIĄGU GODZINY
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STANDARD KREDYT 50/50

Standard Kredyt 50/50 to przejrzyste finansowanie zakupu nowe-
go lub używanego samochodu w systemie 50/50. Połowę war-
tości auta wpłacasz w ramach pierwszej raty i już możesz cieszyć 
się swoim nowym Lexusem. 

Drugą połowę spłacasz po roku, z atrakcyjnym oprocentowaniem.

PROSTE ZASADY
Wystarczy 50% wartości, aby wyjechać z salonu nowym Lexusem.

KORZYSTNE WARUNKI
Oprocentowanie kredytu 0%, RRSO 9,7% dla aut nowych, 
RRSO 10% dla aut używanych.

ELASTYCZNA SPŁATA
Wygodna spłata reszty kredytu dopiero po roku lub możliwość 
rozłożenia na raty drugiej połowy w ramach nowej, korzystnej 
umowy kredytu. 

DEDYKOWANA OFERTA
Kredyt dopasowany do wymagań klientów indywidualnych 
i wybranych grup zawodowych.

POZNAJ KORZYŚCI 
STANDARD KREDYTU 50/50
ŁATWY SPOSÓB NA NOWEGO LEXUSA
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LEXUS INSURANCE MANAGEMENT
SPRAWDŹ, CO KRYJE SIĘ POD SKRÓTAMI CPI I GAP
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CPI – DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) to rozwiązanie ubezpie-
czeniowe, które pozwoli Ci bez stresu cieszyć się korzyściami  
kredytu na samochód. 

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych odszkodo-
wanie spłaci Twoje zadłużenie i umożliwi Ci większą kontrolę  
Twoich finansów.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
100% ochrony finansowej dla Ciebie i Twojej rodziny.

PEWNOŚĆ FINANSOWA
Pełna ochrona spłaty zadłużenia kredytu samochodowego 
przez cały okres finansowania auta.

ZABEZPIECZENIE OD ZDARZEŃ LOSOWYCH
Ochrona przed zobowiązaniami finansowymi w razie śmierci, 
niezdolności do pracy lub jej utraty.

KORZYSTNA OFERTA
Atrakcyjna stawka ubezpieczeniowa. 

NIE RYZYKUJ! SKORZYSTAJ 
Z UBEZPIECZENIA KREDYTU
UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU (CPI)
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GAP – BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEJ FIRMY

Ubezpieczenie wartości fakturowej (GAP) to zabezpieczenie finan-
sowe w przypadku szkody całkowitej pojazdu lub kradzieży auta. 

Gwarantuje Ci wypłatę kwoty będącej różnicą między wartością 
fakturową pojazdu z dnia zakupu a wartością wypłaconą z ubez-
pieczenia komunikacyjnego.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
Zabezpieczenie spłaty 100% zobowiązań z umowy leasingu  
lub kredytu.

5 LAT GWARANCJI
Nawet 5 lat na odzyskanie różnicy pomiędzy wartością fakturo-
wą a odszkodowaniem z OC/AC. 

PEŁEN KOMFORT
Możliwość zakupu nowego samochodu o tej samej wartości. 

DODATKOWE ŚRODKI
3 000 zł dodatkowego odszkodowania na zakup nowego Lexusa.

ZABEZPIECZ SIĘ  
PRZED UTRATĄ WARTOŚCI
UBEZPIECZENIE WARTOŚCI FAKTUROWEJ (GAP)
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Każdorazowo rata jest kalkulowana indywidualnie przez Doradcę w stacji dilerskiej z uwzględnieniem aktualnych rabatów i cen zawartych w cennikach dostępnych u Dilerów Lexusa. Rabaty 
mogą być udzielane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. i Dilerów Lexusa i mogą ulec zmianie. Przedstawione przykładowe kalkulacje dotyczą samochodów nowych. 
Kalkulacje KINTO One Leasing konsumencki dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Kalkulacje KINTO One Leasing dotyczą okresu 36 miesięcy z wpłatą wstępną 10%. Pełne 
informacje prawne znajdują się na stronie 74. Cena katalogowa jest ceną brutto.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE LUB ZAPYTAJ DORADCĘ O SZCZEGÓŁY
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FINANSOWANIE USŁUG U DILERA
ZOBACZ, JAK WIELE MOŻLIWOŚCI KRYJE  
W SOBIE USŁUGA COMFORT PAY:
 • SERWIS SAMOCHODU I AKCESORIA NA RATY
 • PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
 • UBEZPIECZENIA OC/AC NA RATY
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FINANSOWANIE USŁUG U DILERA

Comfort Pay to wygodna możliwość kredytowania usług związa-
nych z eksploatacją Twojego samochodu. Możesz z niej skorzystać 
przy serwisowaniu auta lub zakupie akcesoriów. Usługę zyskujesz 
od razu, a pierwszą ratę płacisz dopiero za miesiąc.

PEŁEN KOMFORT
Naprawa auta od ręki, oprocentowanie od 0%, RRSO 0% 
w Comfort Pay bez oprocentowania lub 7,20%, RRSO 15,65% 
w Comfort Pay z oprocentowaniem.

DOGODNE WARUNKI SPŁATY
Możliwość rozłożenia kosztu usługi na 12 wygodnych rat.

ELASTYCZNE WARUNKI
Finansowanie dostępne przy kosztach usługi już od 500 zł.

MINIMUM FORMALNOŚCI
Cały proces realizowany bezpośrednio u Dilera. 

SKORZYSTAJ Z USŁUG OD RĘKI, 
A PŁATNOŚĆ ROZŁÓŻ NA RATY
SERWIS SAMOCHODU I AKCESORIA NA RATY
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FINANSOWANIE USŁUG U DILERA

Dzięki Comfort Pay możesz skorzystać z przedłużonej gwarancji 
producenta, a zapłacić za nią na raty.

Jeśli wybierzesz tę możliwość, zyskasz atrakcyjne warunki finanso-
wania, a wszystkie formalności wygodnie załatwisz bezpośrednio 
u Dilera.

ATRAKCYJNE WARUNKI
Niskie oprocentowanie – już od 0%, RRSO 0% w Comfort Pay 
bez oprocentowania lub 7,20%, RRSO 15,65% w Comfort Pay 
z oprocentowaniem.

DOSTĘPNOŚĆ OD RĘKI
Minimum formalności, bez konieczności wizyty w banku.

ELASTYCZNA SPŁATA
Rozłożenie płatności nawet na 12 rat.

DARMOWE ROZPATRZENIE WNIOSKU
Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

CIESZ SIĘ KORZYŚCIAMI 
PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
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FINANSOWANIE USŁUG U DILERA

Usługa Comfort Pay daje Ci wyjątkową możliwość rozłożenia płat-
ności składki ubezpieczenia OC/AC nawet na 12 rat. 

Dzięki tej opcji zyskujesz elastyczność i większą swobodę w dys-
ponowaniu włas nymi środkami finansowymi.

KORZYSTNA OFERTA
Atrakcyjne oprocentowanie – już od 0%, RRSO 0% w Comfort Pay  
bez oprocentowania lub 7,20%, RRSO 15,65% w Comfort Pay  
z oprocentowaniem.

MINIMUM FORMALNOŚCI
Finansowanie dostępne od ręki, bezpośrednio u Dilera.

DOGODNE WARUNKI
Płatność ratalna rozłożona na 12 miesięcy.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Oferta skierowana do klientów indywidualnych.

SKORZYSTAJ Z WYGODNYCH RAT 
NA ZAKUP UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA OC/AC NA RATY
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POZOSTAŁE OFERTY 
LEXUS FINANCIAL SERVICES
ODKRYJ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI  
MOŻLIWOŚCIOM OSZCZĘDZANIA W TOYOTA BANK,  
BANKU PRODUCENTA TOYOTY I LEXUSA
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MOTO KONTO

Moto Konto to nowoczesne rozwiązanie dla kierowców aut wszyst-
kich marek, ze szczególnymi korzyściami dla posiadaczy Lexusa. 

Pozwoli Ci w łatwy i wygodny sposób zyskiwać zwrot za tanko-
wanie samochodu, a dzięki innowacyjnej aplikacji Tankuj Korzyści 
otrzymasz dodatkowe rabaty i przywileje. 

KORZYŚCI PRZY TANKOWANIU
Nawet do 10% zwrotu za zakup paliwa.

DODATKOWE PREMIE
Dostęp do ofert specjalnych i rabatów na samochody Lexus.

ATRAKCYJNE WARUNKI
Nawet 0 zł za prowadzenie Moto Konta.

APLIKACJA TANKUJ KORZYŚCI
Wygodna obsługa benefitów w aplikacji Tankuj Korzyści.

OSZCZĘDZAJ 
Z NOWOCZESNYM KONTEM
DLA WSZYSTKICH ZMOTORYZOWANYCH

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE OPROCENTOWANIE
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MOTO LOKATA

Moto Lokata to wyjątkowa oferta dedykowana posiadaczom finan-
sowania na zakup samochodu w Lexus Financial Services. 

Oprócz standardowego oprocentowania, zyskasz dodatkowe 
oprocentowanie za posiadanie finansowania. 

ZYSK Z PREMIĄ
Masz pewność zysku z dodatkowym bonusem.

MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI
Na Moto Lokatę możesz wpłacić nawet 50 000 zł. 

DEDYKOWANA OFERTA
Oferta dla korzystających z finansowania na zakup samochodu 
w Lexus Financial Services.

DODATKOWE KORZYŚCI
Zyskasz specjalną ofertę na finansowanie zakupu samochodu. 

MASZ FINANSOWANIE? 
ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ
ZYSK DLA POSIADACZY FINANSOWANIA

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE OPROCENTOWANIE
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LOKATA PLUS

Lokata Plus dni to pewny i szybki zysk. 

Wystarczy, że masz Moto Konto, a wszystkie formalności związa-
ne z lokatą załatwisz bez wychodzenia z domu. Dzięki wysokiemu 
oprocentowaniu Twoje pieniądze zarabiają dla Ciebie. Ty w tym 
czasie zaplanuj, na co przeznaczysz wygenerowany dochód.

ELASTYCZNOŚĆ
To Ty decydujesz na jaki okres i jaką kwotę będziesz oszczędzać.

PEWNY ZYSK
Masz gwarancję, że Twoje pieniądze zarobią dla Ciebie.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Możesz zarabiać nawet na wielu lokatach jednocześnie.

WYGODNA OBSŁUGA
Wniosek składasz w 100% online. Tak samo zarządzasz lokatą.

CIESZ SIĘ ZYSKIEM  NA 
LOKACIE KRÓTKOTERMINOWEJ
ELASTYCZNE OKRESY OSZCZĘDZANIA

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE OPROCENTOWANIE
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KONTO FIRMOWE

Toyota Bank wspiera przedsiębiorców nowoczesnymi usługami 
stworzonymi dla firm. 

Gdy zarządzasz swoim biznesem, możesz skorzystać z benefitów  
Rachunku Firmowego. Dostaniesz na przykład preferencyjne  
warunki limitu kredytowego z atrakcyjnym oprocentowaniem.

NISKIE OPŁATY
Oszczędność na kosztach za prowadzenie konta.

KORZYSTNE LOKATY
Dostęp do wysoko oprocentowanych lokat i automatycznych 
depozytów overnight.

1000 BEZPŁATNYCH PRZELEWÓW
Bezpłatne przelewy internetowe, w tym do ZUS-u i urzędu 
skarbowego. 

WYGODA UŻYTKOWANIA
Karta płatnicza do wygodnego zarządzania środkami na koncie.

ZYSKAJ KORZYŚCI  
DLA SWOJEJ FIRMY
NOWOCZESNE KONTO Z ATRAKCYJNYM LIMITEM

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE OPROCENTOWANIE
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LOKATA FIRMOWA

Lokaty krótko- i długoterminowe w Toyota Bank to pewny i gwa-
rantowany zysk dla Twojej firmy. 

Czas trwania lokaty i wpłacone środki możesz elastycznie dopa-
sowywać do potrzeb i możliwości swojego przedsiębiorstwa, a na 
automatycznych depozytach overnight możesz ulokować kwotę już 
od 50 000 zł.

KORZYSTNE WARUNKI
Bezpieczny i nowoczesny sposób na efektywne oszczędzanie.

OBSŁUGA ONLINE
Pełna obsługa lokat przez internet. 

STAŁE OPROCENTOWANIE
Gwarancja zysku na wysokim poziomie. 

EKSKLUZYWNA OFERTA
Korzyści dostępne tylko dla posiadaczy Rachunku Firmowego.

ZDOBĄDŹ DODATKOWE 
PIENIĄDZE DLA SWOJEJ FIRMY
PEWNY ZYSK DLA FIRMY

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE OPROCENTOWANIE
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INFORMACJE PRAWNEINFORMACJE PRAWNE

KREDYT NIŻSZYCH RAT LEXUS EASY NOWE I UŻYWANE

Kredyt niższych rat Lexus Easy to produkt Kredyt Toyota Easy. Wybierając Kredyt 
niższych rat Lexus Easy zawierasz umowę Kredytu Toyota Easy z Toyota Bank Pol-
ska S.A. Wysokość raty miesięcznej w Kredycie Toyota Easy jest średnio o 40% 
niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Kredycie oferowanym przez 
Toyota Bank na okres 3–4 lat. Przyznanie kredytu jest uzależnione od pozytyw-
nej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Toyota Bank. 
Kredyt standardowy to produkt Standard Kredyt. Wybierając Kredyt standardo-
wy zawierasz umowę Standard Kredytu z Toyota Bank Polska S.A.

Reprezentatywny przykład Kredytu Toyota Easy na zakup nowego samo-
chodu w cenie 77008,03 zł, wpłata własna 29611,48 zł, czas obowiązywania 
umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyno-
si 7,86 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 47396,55 zł, cał-
kowita kwota do zapłaty 57513,73 zł, oprocentowanie zmienne 5,49 %, całkowity 
koszt kredytu 10117,18 (w tym prowizja 5,38 % (2549,93 zł) odsetki 7567,25 zł), 
47 miesięcznych rat równych w wysokości 842,20 zł i ostatnią 48 ratą w wyso-
kości 17930,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-07-22 na repre-
zentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której 
kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy na zakup używanego 
samochodu w cenie 65331,40 zł, wpłata własna 23085,70 zł, czas obowiązy-
wania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 8,44 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 42245,70 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 51711,51 zł, oprocentowanie zmienne 5,99 %, całkowi-
ty koszt kredytu 9465,81 (w tym prowizja 5,33 % (2251,70 zł) odsetki 7214,11 zł), 
47 miesięcznych rat równych w wysokości 788,53 zł i ostatnią 48 ratą w wyso-
kości 14650,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-07-22 na repre-
zentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której 
kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

KINTO ONE LEASING 

Rata miesięczna netto KINTO One Leasing  wykonana przy następujących założe-
niach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny 
limit przebiegu do 60 000 km w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosz-
tów rejestracji pojazdu. Szczegóły KINTO One Leasing i ostateczne warunki finan-
sowania są dostępne u Dilerów Lexusa. Kalkulacja z dnia 2020-04-01. Wysokość 
raty miesięcznej w KINTO One Leasing jest średnio o 60% niższa niż wyso-
kość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na 
okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdol-
ności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. W związku 
z korzystaniem z KINTO One Leasing są pobierane opłaty przewidziane w Tabe-
li Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumie-
niu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI

Usługa leasingu konsumenckiego dostępna jest dla osób fizycznych nie prowa-
dzących działalności gospodarczej i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy 
leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Finansującym jest 
Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02- 676 
Warszawa. Szczegóły dotyczące warunków leasingu konsumenckiego dostępne 
są w salonach dilerów Lexusa.

STANDARD KREDYT NOWE I UŻYWANE

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu na zakup nowego samo-
chodu w cenie 70707,01 zł, wpłata własna 37529,09 zł, czas obowiązywa-
nia umowy 36 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 10,01 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 33177,92 
zł, całkowita kwota do zapłaty 38307,24 zł, oprocentowanie stałe 5,99 %, cał-
kowity koszt kredytu 5129,32 (w tym prowizja 5,44 % (1804,88 zł) odsetki 
3324,44 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 1064,09 zł. Kalkula-
cja została dokonana na dzień 2020-07-22 na reprezentatywnym przykładzie. 
Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu 
kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się prze-
widzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu na zakup używanego 
samochodu w cenie 58686,03 zł, wpłata własna 27054,58 zł, czas obo-
wiązywania umowy 36 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 10,48 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 
31631,45 zł, całkowita kwota do zapłaty 36748,80 zł, oprocentowanie stałe 
6,49 %, całkowity koszt kredytu 5117,35 (w tym prowizja 5,31 % (1679,63 zł) 
odsetki 3437,72 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 1020,80 zł. Kal-
kulacja została dokonana na dzień 2020-07-22 na reprezentatywnym przykła-
dzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z 
tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się 
przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

STANDARD KREDYT 50/50 NOWE I UŻYWANE

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu 50/50 na zakup nowego 
samochodu w cenie 70 859,00 zł, wpłata własna 36 808,00 zł, czas obowiązy-
wania umowy 12 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 9,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 34 051,00 zł,  
całkowita kwota do zapłaty 37 353,95 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, cał-
kowity koszt kredytu 3 302,95 zł [w tym: prowizja 9,70% (3 302,95 zł), odset-
ki 0,00 zł], jedna rata płatna jednorazowo w 12. miesiącu umowy w wysokości  
37 353,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2019-03-04 na repre-
zentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia 
autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której 
kosztu nie da się przewidzieć – koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu 50/50 na zakup uży-
wanego samochodu w cenie 66 328,00 zł, wpłata własna 32 323,00 zł, czas 
obowiązywania umowy 12 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowa-
nia (RRSO) wynosi 10,00%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosz-
tów) 34 005,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 37 405,50 zł, oprocentowa-
nie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 3 400,50 zł [w tym: prowizja 10,00%  
(3 400,50 zł), odsetki 0,00 zł], jedna rata płatna jednorazowo w 12 miesiącu umo-
wy w wysokości 37 405,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2019-03-04  
na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubez-
pieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samocho-
du, której kosztu nie da się przewidzieć – koszt niewliczony do RRSO.

UBEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU PREMIUM CPI  
– CREDIT PAYMENT INSURANCE
UBEZPIECZENIE WARTOŚCI FAKTUROWEJ GAP  

– GUARANTEED ASSET PROTECTION

Wszystkie podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilne-
go oraz innych właściwych przepisów prawa. Ubezpieczenie oferowane jest przez 
Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzi-
bą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

„Ubezpieczenie wartości fakturowej” jest nazwą wykorzystywaną na potrzeby 
komunikacji marketingowej. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 
pełna nazwa produktu to „Ubezpieczenie leasingobiorców na wypadek straty 
finansowej GAP RTI”. Szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia moż-
na znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Karcie Produktu, które są 
dostępne u Dilerów Toyoty i Lexusa.

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpie-
czeń zawieranych indywidualnie przez zainteresowanych klientów. Toyota Bank 
Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie 
prowadzą działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 
2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 
1844) oraz nie prowadzą działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczenio-
wego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpie-
czeniowym (Dz.U. 2014.1450 j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ubezpie-
czeniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz 
innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach Toyoty i Lexusa, pro-
wadzących działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

COMFORT PAY

Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant 0%): Rze-
czywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0,00%, całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 445,74 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 2 445,72 zł, oprocentowanie zmienne 0,00%, całkowity koszt kredytu  
0,00 zł [w tym: prowizja 0,00% (0,00 zł), opłata przygotowawcza 0,00 zł, 
odsetki 0,00 zł]; 12 miesięcznych rat równych w wysokości 203,81 zł. Kalkula-
cja została dokonana na dzień 2019-03-04 na reprezentatywnym przykładzie.

Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant standardo-
wy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,65 %, cał-
kowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3262,39 zł, całkowita kwo-
ta do zapłaty 3526,68 zł, oprocentowanie zmienne 7,20 %, całkowity koszt 
kredytu 264,29 (w tym: prowizja 4,00 % (130,50zł), opłata przygotowawcza 
0,00 zł, odsetki 133,79 zł.); 12 miesięcznych rat równych w wysokości 293,89 
zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-05-29 na reprezentatywnym 
przykładzie.

MOTO KONTO

Nawet do 10% zwrotu za paliwo oznacza wypłatę Premii do 10% łącznej warto-
ści wykonanych w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych z tytułu zakupu 
paliw wykonanych kartą płatniczą pod warunkiem spełnienia warunków uczestnic-
twa w Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo”, dokonania co najmniej jednego 
logowania do aplikacji Tankuj Korzyści w miesiącu, w którym wypłacana jest Pre-
mia, oraz posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu dowolnej marki innej 
niż Toyota lub Lexus, posiadania średniego salda konta w miesiącu kalendarzowym 
w wysokości minimum 3 000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w mie-
siącu kalendarzowym w wysokości minimum 50 000 zł, a kwoty transakcji dowol-
nych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 1 000 zł; lub posiadania przez 
Uczestnika Promocji samochodu marki Toyota bądź Lexus oraz aktywnej umowy 
finansowania, posiadania średniego salda konta w miesiącu kalendarzowym w wyso-
kości minimum 1 000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalen-
darzowym w wysokości minimum 10 000 zł, a kwoty transakcji dowolnych w mie-
siącu kalendarzowym wynoszą minimum 500 zł. Maksymalna kwota Premii wynosi 
50 zł miesięcznie. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj 
korzyści – zwrot za paliwo” dostępnym na www.toyotabank.pl.

Konto za 0zł – opłata za prowadzenie Moto Konta zwracana w przypadku 
utrzymywania minimalnego miesięcznego średniego salda konta w wysoko-
ści 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości  
2 500 zł lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu 
samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. lub po dokonaniu z konta 
minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska 
Sp. z o.o. Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każ-
dego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. 
Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachun-
kach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec 
każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym mie-
siącu. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Moto Konta w Tabeli opłat 
i prowizji dla konsumentów dostępnej na www.toyotabank.pl.

ASPEKTY PODATKOWE

Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik 
Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP), nie 
stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing 
Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmien-
ne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy 
wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.

Niniejsza informacja ma na celu wyłącznie przedstawienie aspektów podatkowych 
produktów oferowanych przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Dokonując publi-
kacji oraz rozpowszechniania niniejszej informacji Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. 
nie działa w roli podmiotu doradczego. Jednocześnie Toyota Leasing Polska Sp. 
z o.o. nie zna i nie bada sytuacji podatkowej podmiotów, do których skierowana jest 
niniejsza informacja oraz nie pozyskuje informacji na temat przyczyn, którymi kie-
rują się podmioty decydujące się na zakup oferowanych przez Toyota Leasing Pol-
ska Sp. z o.o. produktów. Z tego względu niniejsza informacja nie stanowi schema-
tu podatkowego w rozumieniu przepisów Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (t.j. 
Dz.U.2019.900), a jej publikacja i rozpowszechnianie przez Toyota Leasing Polska 
Sp. z o.o. nie stanowi udostępniania, przygotowania do wdrożenia lub dokonania 
pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.
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