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Oferta wynajmu samochodów Toyota
dla Kierowców Sawa Taxi

Nowy samochód
w abonamencie na
24 lub 36
miesięcy

Niska rata
obejmująca:
finansowanie,
przeglądy,
i ubezpieczenie

Uproszczona
procedura
kredytowa.

Nie musisz zajmować
się obsługą auta:
Przeglądy, naprawy,
ubezpieczenie,
likwidacja szkód
komunikacyjnych
- to wszystko
zostawiasz
LeasePlan.

Toyota Corolla 1.6 Valvematic 132KM Comfort LPG
(lakier metalik)
Wybrane elementy wyposażenia:

52 zł
brutto/dzień
1542 brutto/m-c

-

Manualna skrzynia

-

Bluetooth

-

Światła do jazdy dziennej typu LED

-

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16

-

Klimatyzacja automatyczna

-

Podłokietnik przedni

Stawka za
nadprzebieg:
0,10 zł/km brutto

Wpłata własna: 0%
Czas trwania umowy: 3 lata
Przebieg: 60.000 km / rocznie
Zakres umowy obejmuje: rejestracje, finansowanie, przeglądy, ubezpieczenie, Assistance

Toyota Auris 1.8 136KM Hybrid Active (lakier metalik)
Wybrane elementy wyposażenia:

62 zł
brutto/dzień
1833 brutto/m-c

-

Automatyczna skrzynia

-

Bluetooth

-

Światła do jazdy dziennej typu LED

-

Felgi aluminiowe, opony 195/65/R15

-

Klimatyzacja automatyczna

-

Roleta bagażnika

-

Podłokietnik przedni

Stawka za
nadprzebieg:
0,11 zł/km brutto

Wpłata własna: 0%
Czas trwania umowy: 3 lata
Przebieg: 60.000 km / rocznie
Zakres umowy obejmuje: rejestracje, finansowanie, przeglądy, ubezpieczenie, Assistance

Toyota Auris 1.8 136KM Hybrid Premium (lakier metalik)
Wybrane elementy wyposażenia:

64 zł
brutto/dzień
1902 brutto/m-c

Stawka za
nadprzebieg:
0,12 zł/km brutto

-

Automatyczna skrzynia

-

Bluetooth

-

Światła do jazdy dziennej typu LED

-

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16

-

Klimatyzacja automatyczna

-

Roleta bagażnika

-

Podłokietnik przedni

-

Kierownica skórzana

-

Relingi dachowe

-

Elektrycznie regulowane szyby tylne

Wpłata własna: 0%
Czas trwania umowy: 3 lata
Przebieg: 60.000 km / rocznie
Zakres umowy obejmuje: rejestracje, finansowanie, przeglądy, ubezpieczenie, Assistance

Toyota Auris 1.8 136KM Hybrid Premium Comfort
(lakier metalik)
Wybrane elementy wyposażenia:

66 zł
brutto/dzień
1983 brutto/m-c

Stawka za
nadprzebieg:
0,12 zł/km brutto

-

Automatyczna skrzynia

-

Bluetooth

-

Światła do jazdy dziennej typu LED

-

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16

-

Klimatyzacja automatyczna

-

Roleta bagażnika

-

Podłokietnik przedni

-

Kierownica skórzana

-

Relingi dachowe

-

Elektrycznie regulowane szyby tylne

-

Czujniki parkowania przednie i tylne

-

Podgrzewane fotele przednie z
podparciem lędźwiowym fotela kierowcy

-

Czujnik deszczu

-

Tempomat

Wpłata własna: 0%
Czas trwania umowy: 3 lata
Przebieg: 60.000 km / rocznie
Zakres umowy obejmuje: rejestracje, finansowanie, przeglądy, ubezpieczenie, Assistance

Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne

Naprawy i przeglądy
Umowa obejmuje:
• Koordynację i umawianie na przeglądy i naprawy
• Realizację napraw i przeglądów w serwisie preferowanym LeasePlan
Pakiet serwisowy obejmuje:
• Przegląd okresowy – części
• Serwis dodatkowy np. dolewka płynów
• Wymianę płynu hamulcowego,
• Wymianę filtra paliwa,
• Wymianę świece żarowe / zapłonowe,
• Wymianę płynu chłodzącego,
• Wymianę pompy wody,
• Wymianę oleju silnikowego,
• Wymianę pasków napędowych osprzętu,
• Wymianę rozrządu,
• Wymianę filtra pyłkowego.
Pakiet serwisowy nie obejmuje przeglądów instalacji LPG

Ubezpieczenie
Polisa obejmuje:
• Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne AC / OC / NNW
• Franszyza integralna 1000 zł
• Franszyza redukcyjna 1000 zł
W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody, powstałej
z winy Kierowcy, której wartość nie przekracza poziomu
Franszyzy, pełne koszty naprawy są refakturowane na Kierowcę.
Jeśli natomiast wartość naprawy przekracza poziom Franszyzy,
kwota ta pomniejsza przyznane odszkodowanie i jest
refakturowana na Kierowcę. Pozostałą część wartości szkody
ubezpieczyciel wypłaca jako odszkodowania serwisowi
obsługującemu naprawianą szkodę.

Assistance
Umowa obejmuje:
• Pomoc doraźną na drodze.
• Holowanie do najbliższego serwisu (sieć blisko 1000
serwisów mechanicznych i blacharskich)

Opony (opcja)
Umowa obejmuje:
• Wymianę 2 razy do roku i przechowywanie.
• Dodatkowy komplet opon (4 szt.).

Korzyści dla Kierowcy
Atrakcyjne modele samochodów Toyota
•

Specjalna oferta samochodów Toyota dla kierowców Sawa Taxi.

Niska rata wynajmu obejmująca:
•
•
•
•
•

Rejestrację samochodu
Finansowanie
Ubezpieczenie OC/AC/NNW/Assistance
Serwis - przeglądy i naprawy
Opony

Uproszczona procedura kredytowa
•
•
•

Prosty, dwustronny wniosek
Brak dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
Decyzja kredytowa w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia wniosku

Zakończenie umowy
•

Klient ma do wyboru następujące opcje:
- możliwość wymiana na nowy
- możliwość odkupu samochodu
- przedłużenie kontraktu (obecne auto) na kolejny okres

Pomoc w każdej sytuacji 24/7 – Call Center, Portal Klienta, Aplikacja mobilna

Proces przystąpienia do umowy

W przypadku
zainteresowania ofertą,
przyjdź do biura Sawa
Taxi i poproś o
Zaświadczenie o
współpracy.

Po uzyskaniu
Zaświadczenia, wypełnij
wniosek leasingowy
wg załączonego wzoru
i wraz z Zaświadczeniem
prześlij go do LeasePlan
na adres email doradcy,
wskazany w ofercie.

Po otrzymaniu aprobaty
kredytowej, podpisz
dokumenty leasingu
i zamówienie na
samochód.

W dacie realizacji
zamówienia, udaj się
do wskazanego dealera
i odbierz swój samochód.

Kontakt
Sawa-Taxi Sp. z o.o.
Jarosław Latos
Kierownik ds. Kierowców
Tel: +48 500 775 077
E-mail: jaroslaw.latos@sawataxi.com.pl
Ul. Poprawna 46A
03-984 Warszawa

Beata Frączyk
Kierownik ds. Kierowców
Tel: +48 601 602 202
E-mail: beata.fraczyk@sawataxi.com.pl
Ul. Poprawna 46A
03-984 Warszawa

Toyota Radość Sp.j.
Agata Adamczyk
Kierownik Sprzedaży Korporacyjnej
Tel: +48 608 308 703
E-mail: adamczyk@toyota-radość.pl
Ul. Patriotów 271
04-767 Warszawa

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.
Iwona Andrzejewska
Kierownik Zespołu Sprzedaży do Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Tel: +48 668 624 553
E-mail: iwona.andrzejewska@leaseplan.com
Ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa

Marek Leszczyński
Doradca Klienta ds. Sprzedaży do Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Tel: +48 735 915 717
E-mail: marek.leszczynski@leaseplan.com
Ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa

