EASY PRIVATLEASING
NY LEXUS UTAN KONTANTINSATS

ENKLASTE SÄTTET FÖR DIG
SOM VILL KÖRA, MEN INTE
KÖPA, EN LEXUS.
Vill du köra en ny bil utan oro för värdeminskning,
slippa betala kontantinsats och samtidigt ha koll
på bilens kostnader? Då kan vi erbjuda Easy Privatleasing på 24 eller 36 månader till en fast må-

nadskostnad. I månadskostnaden ingår hyra och
service. Välj till Lexus Bilförsäkring och få allt på en
faktura varje månad. Bekvämare kan det inte bli!

ALLT DET HÄR INGÅR
I EASY PRIVATLEASING:
• Leasingavgift (hyra)
• Service
• Lånebil och tvätt vid service
• Vagnskadegaranti
• Nybilsgaranti
• Lexus Euro Assistance 24
• Lexus Bilförsäkring (tillval)

VANLIGA FRÅGOR
OCH SVAR OM EASY
PRIVATLEASING.
HUR LÅNGT FÅR JAG KÖRA?
- På ditt avtal visas avtalad körsträcka under perioden.
Om du kör mer än så får du betala en kostnad per övermil enligt avtalet när du lämnar tillbaka bilen till återförsäljaren.
HUR FUNGERAR DET MED FÖRSÄKRING?
- Det enklaste och tryggaste är att lägga till Lexus Bilförsäkring i Easy Privatleasing. Då garanterar vi att din
bil repareras av en auktoriserad Lexus- serviceverkstad.
Detta ger dig också tryggheten att din Lexus vid skada
repareras med rätt metoder och reservdelar, så den
även efter en skada är trafiksäker och behåller sin höga
kvalitet. Att drabbas av en skada medför ofta problemet
att under en tid vara utan bil. Lägger du till Lexus Bilförsäkring garanteras du därför alltid hyrbil vid skada.
VAD GÖR JAG OM JAG RÅKAR UT FÖR EN
SKADA?
- Råkar du ut för en skada under avtalstiden är det viktigt
att du reparerar den på en auktoriserad Lexus-serviceverkstad under avtalstiden, detta för att slippa bli debiterad i efterhand. Väljer du inte vår försäkring är det därför
extra viktigt att du kontrollerar att det bolag du väljer, garanterar dig att de vid skadereparation anlitar en auktoriserad Lexus-serviceverkstad. Har du valt vår bilförsäkring
kan du anmäla skadan på hemsidan www.lexusbilforsakring.se/skadeanmalan/ eller ringa till 0771-55 11 10.

KUNDSERVICE
08-622 35 50

Lexus Financial Services

minfinansiering.lexus.se

172 24 Sundbyberg

kundservice@lexus-fs.com

Box 1206

NÄR SKA JAG GÖRA SERVICE?
- Det är viktigt att du bokar service enligt bilens serviceintervall. Servicen ingår i månadskostnaden så
länge du inte överstiger den avtalade körsträckan.
HUR BETALAR JAG VIA AUTOGIRO?
- Du kan enkelt ansöka om autogiro genom vår kundportal Min Finansiering. Logga in eller registrera dig
med BankID på minfinansiering.lexus.se. Du kan även
ansöka genom att skriva ut, fylla i och skicka in blanketten som finns på www.lexus.se/finance/kundservice.
KAN JAG AVBRYTA AVTALET I FÖRTID?
- Avtalet kan normalt inte avbrytas i förtid. Men skulle
det hända något oförutsett eller om du får ändrade körvanor, kan du kontakta kundservice så diskuterar vi en
lösning. Om bilen av något skäl måste återlämnas i förtid
så debiterar vi dig skillnaden mellan avtalets lösenvärde
och det nettobelopp som finansbolaget får vid försäljning av bilen. Finns det någon annan kund som vill överta
leasingavtalet kan du ansöka om en överlåtelse av avtalet. I så fall – kontakta kundservice för mer information.
VAD HÄNDER NÄR JAG LÄMNAR
TILLBAKA BILEN?
- Vid avtalets slut lämnar du tillbaka bilen till återförsäljaren som gör en besiktning av bilen. Vid återlämning av
bilen kontrollerar återförsäljaren körsträckan och jämför
med avtalad körsträcka. Eventuella övermil och skador
utöver normalt slitage debiteras enligt leasingavtal.
HAR NI NÅGON KUNDPORTAL?
- Ja! Via vår kundportal Min Finansiering (minfinansiering.lexus.se) får du full koll på dina fakturor, möjlighet
att ansöka om autogiro, hantera dina kontaktuppgifter
och mycket mer.

