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1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter  

Kreditgivare  

Adress  

 

              

Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial 

Box 1206, 172 24 Sundbyberg 

Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial kallas nedan ”Toyota”. 

Toyota Kreditbank GmbH har sitt säte i Köln, Tyskland, och är registrerat i handelsregistret i Köln under reg. 
nr HR B 18068. 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av kredit Kreditköp/avbetalningskredit 

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom 
kreditavtalet. 

150,000 kr 

Villkoren för kreditutnyttjandet  

Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Krediten kan användas i samband med avbetalningsköp avseende överenskommet fordon. 

Kreditavtalets löptid  60 månader 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas  Köparen ska betala 2,759 kronor per månad under det antal månader som framgår av kreditavtalets löptid 
ovan, med undantag för vad som framgår nedan. 

Avbetalningarna är beräknade enligt annuitetsmodell varför räntan utgör olika stor del av varje 
månadsbetalning.  

Kontraktsräntan börjar löpa fr.o.m. leveransdagen av fordonet. Den första månadsbetalningen ska erläggas 
månaden efter den månad fordonet levererades till Köparen. Den första ränteperioden kan därför bli längre 
än en kalendermånad. 

Månadsbetalningen förfaller till betalning den 30:e varje månad, dock den 28:e i februari. Slutbetalning ska 
erläggas i samband med den sista månadsbetalningen vid utgången av kredittiden.  

Det totala belopp som du ska betala  

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.  

169,075 kr 

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till 
leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst  

Varans/tjänstens namn  

Kontantpris  

Krediten avser köp av fordon. 

  

187,500 kr 

I tillämpliga fall:  

Begärda säkerheter  

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.  

Borgen:  Ja  Nej 

I tillämpliga fall:  

Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av kapitalet. 

Avbetalningarna är beräknade enligt annuitetsmodell varför amorteringen utgör olika stor del av varje 
månadsbetalning.  

 

3. Kreditkostnader 

Kreditränta  3,95 % ränta som är   fast  rörlig. Vid kampanjer kan annan räntesats vara tillämplig och anges då i 
kreditavtalet. 

Ränteändring vid rörlig ränta: Toyota får omedelbart ändra kontraktsräntan i anslutning till ändringar av 

referensräntan Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) 90 dagar. Under avtalstiden är 
ränteavstämningsdag för referensräntan den 25:e varje månad, varvid beräknas den genomsnittl iga 
referensräntan för perioden fr.o.m. den 26:e i föregående månad t.o.m. den aktuella ränteavstämningsdagen 
(”genomsnitts-räntan”). I kreditavtalet anges den första ränteavstämningsdagen. Ändring av kontraktsräntan 
får ske om genomsnittsräntan ändras upp eller ner med mer än 0,10 procentenheter i förhållande till den 
genomsnittsränta som gällde på den första ränteavstämningsdagen för kreditavtalet, varvid ändringen av 
kontraktsräntan ska spegla ändringen av genomsnittsräntan. Vid en höjning av genomsnittsräntan med t.ex. 
1,25 procentenheter i förhållande till den genomsnittsränta som gällde på den första ränteavstämningsdagen 
för kreditavtalet kan kontraktsräntan således höjas med 1,25 procentenheter. Kontraktsräntan får ändras på 
nytt om genomsnittsräntan ändras upp eller ner med mer än 0,10 procentenhet i förhållande till den 
genomsnittsränta som gällde på den ränteavstämningsdag som senast föranledde ändring av 
kontraktsräntan. 

Utan hinder av vad som sägs ovan får, i den mån referensräntan inte längre avspeglar Toyotas kostnader för 
krediten, kontraktsräntan omedelbart ändras i större eller mindre omfattning än vad som följer av 
anknytningen till referensräntan, om detta motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader 
för Toyota, eller andra kostnadsförändringar som Toyota inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. 
Dessutom får Toyota, i den mån den i kreditavtalet valda referensräntan förlorar sin aktualitet välja en annan 
referensränta eller annan reglering av kontraktsräntan. Om Toyota överlåter sina rättigheter enligt 
kreditavtalet får förvärvaren ändra kontraktsräntan i enlighet med de principer för ränteändring som angivits 
ovan. 

Effektiv ränta  

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.  

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.  

Effektiv ränta för kreditavtalet är 4,94 %. Exemplet är baserat på utnyttjad kredit om 150,000 kr, kreditränta 
om 3,95 %, återbetalningstid om 60 månader och administrativ avgift om 3,535 kr. 
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Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, 
obligatoriskt att ingå avtal om  

— en försäkring som säkrar krediten, eller  

— någon annan kompletterande tjänst?  

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den 
effektiva räntan.  

Krediten tillhandahålls utan krav på tilläggstjänster. 

Försäkringsskydd för krediten ingår utan kostnad under en period om tre (3) månader. Efter utgången av den 
kostnadsfria perioden har Köparen, i enlighet med Toyotas allmänna villkor, möjlighet att välja om 
försäkringsskyddet ska behållas mot betalning av en månatlig premie. 

 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet  Uppläggningskostnad: 595 kr 

Administrationsavgift/månad: 49 kr 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet  Toyota har rätt att ändra avgifterna i den utsträckning det motiveras av ökning av de kostnader som ska 
täckas av avgifterna. 

Kostnader i samband med försenade betalningar  

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra 
möjligheterna till att erhålla kredit.  

Köparen kommer att debiteras en dröjsmålsränta som uppgår till 24 % på beloppet för den uteblivna 
betalningen. Toyota har rätt att ta ut påminnelse- och inkassoavgift för varje utsänd påminnelse och 
inkassobrev enligt lag. Toyota har också i vissa fall rätt att återta fordonet och kräva betalning i förtid.  

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

Köparen har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingås (eller den dag 
som kreditavtalet kommer Köparen tillhanda om detta sker vid ett senare tillfälle). För ångerrätt gäller 21-
25 §§ konsumentkreditlagen. 

Förtidsåterbetalning  

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.  

Köparen har rätt att betala hela eller delar av krediten i förtid. 

I tillämpliga fall:  

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning  

Vid förtidsåterbetalning ska avräkning ske enligt 36 § konsumentkreditlagen (ränteskillnadsersättning).  

Sökning i en databas  

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren 
genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om 
utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider 
mot allmän ordning och säkerhet.  

Toyota har rätt att inhämta kreditupplysning. Om kreditansökan nekas på grund av en sökning i en extern 
databas kommer Toyota att meddela vilken databas som använts och resultatet av sökningen. 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal  

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna 
bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå 
kreditavtalet med dig.  

Vänligen kontakta Toyota på kreditansokan@toyota-fs.com alternativt 08-622 35 10 för att erhålla utkast 
till kreditavtalet. 

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts  Uppgifterna i denna blankett äger giltighet i 30 dagar från det datum blanketten tillhandahålls. Bindande 
avtal mellan Toyota och Köparen förutsätter att kreditavtal ingås mellan parterna.  

 

 

Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial är registrerat med org. nr 516401-0117 i Bolagsverkets bankregister. Adress: Box 1206, 172 24 Sundbyberg. Telefon: 08-622 35 20. Toyota Kreditbank GmbH har sitt säte i 

Köln, Tyskland, och är registrerat i Handelsregistret i Köln under reg. nr HR B 18068.  


