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1. LUOTONANTAJAN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT
Luotonantaja

Toyota Finance Finland Oy

Osoite

Korpivaarantie 1, 01450 VANTAA

Internet-osoite

www.toyota.fi/rahoitus

2. KUVAUS LUOTTOTUOTTEEN PÄÄOMINAISUUKSISTA
Luottotyyppi

Toyota Huoltorahoitus, kertaluotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön
annettavaa kokonaissummaa.

300 – 2 500 euroa

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotto on käytettävissä luottopäätöksen ja sopimuksen tekemisen jälkeen
asiakkaan ostaman tavaran /palvelun rahoittamisen muodossa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Sopimuksesta riippuen 3 – 24 kk.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri
saatavien lyhentämiseen

Maksettavananne on seuraavaa:
Luottoa lyhennetään kuukausierissä, jotka sisältävät pääomalyhennyksen ja
koron.
Maksuerien määrä ja kuukausierien suuruus sovitaan sopimuksessa.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne
liittyviä muita kustannuksia.

Maksettava kokonaismäärä riippuu rahoitettavasta määrästä ja maksuerien
lukumäärästä.
Jos rahoitettava määrä on 1000 euroa, korko 9,9 %, perustamiskulu 0 euroa,
käsittelymaksu per erä 0 euroa ja luottoaika 12 kk, niin kokonaismäärä on
1054,43 euroa.

Vaadittavat vakuudet
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen
yhteydessä.

Luotto on vakuudeton

3. LUOTON KUSTANNUKSET
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Lainakorko sovitaan sopimuksessa ja on kiinteä.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Todellinen vuosikorko on 10,36 %. Vuosikorko on saatu käyttäen laskelmassa
rahoitettavana määränä 1000 euroa, korkona 9,9 %, perustamiskuluna 0
euroa, käsittelymaksuna 0 euroa per erä ja luottoaikana 12 kk.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- luoton vakuudeksi vakuus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät
sisälly todelliseen vuosikorkoon.
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MUUT KUSTANNUKSET
Muut kortti- tai luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Ei muita kustannuksia.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä
kustannuksia voidaan muuttaa

Sopimuksen kuukausierä on kiinteä.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esim.
pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Viivästystilanteissa asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa
korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perimiskulut perintälain mukaisesti.
Jos asia on annettu perintätoimiston tai muun asiamiehen hoidettavaksi myös
kyseiset kulut tulevat asiakkaan maksettavaksi.

4. MUITA TÄRKEITÄ OIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin
kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun
yhteydessä

Ei

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto tietokantaan
tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella.
Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön
lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen
turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan
henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n
luottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä
säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole
halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

