
Flex hyrbil  
1 januari - 30 april & 1 oktober - 31 december

Lösningen för dig som behöver ha tillgång till bil  
under en begränsad period. 
Du har samma låga månadskostnad under hela  
hyresperioden och du kan när som helst välja att  
lämna tillbaka bilen.

 
I Flex hyrbil ingår:

• Service, reparationer, fordonsskatt, försäkring och vinterdäck.
• 150 eller 300 mil ingår per månad.
• Hyrestiden kan sträcka sig allt från 1-11 månader.
• Du kan byta bilmodell under din hyresperiod.
• Samma låga hyreskostnad under hela hyresperioden och du kan när som helst  

väja att lämna tillbaka bilen. 
• Stort utbud av miljöfordon (hybrider) i olika storleksklasser.
• Bilarna är välutrustade.

Bilmodell Månadspris inkl. 150 mil* Månadspris inkl. 300 mil** 
Aygo (manuell) ........................................................5.990 kr .................................6.990 kr 
Yaris elhybrid (automat) .........................................6.290 kr .................................7.290 kr 
Corolla elhybrid (automat) .....................................7.690 kr .................................8.690 kr 
Corolla Touring Sport elhybrid (automat) ..............8.590 kr .................................9.590 kr
C-HR elhybrid (automat) ........................................8.990 kr .................................9.990 kr 
RAV4 elhybrid (automat) ...................................... 10.290 kr ................................11.290 kr
Proace City Verso (7 personer, automat) ............. 11.590 kr ............................... 12.590 kr 
Proace Verso (9 personer, automat) ..................... 13.590 kr ............................... 14.590 kr 

Flex hyrbil går även att hyra som privatperson. Vagnskadesjälvrisken är 6.500 kr på personbilar och 
7.500 kr för minibussar (ungdom under 24 år, 9.000 kr/personbilar 10. 000 kr/minibussar trans-
portfordon). Skadekostnadsreducering personbilar går att teckna för 115 kr/dag (max 15 dygn) och 
självrisken är 1.000 kr. Skadekostnadsreducering minibussar/transportfordon går att teckna för 140 
kr/dag (max 15 dygn) och självrisken är 2.000 kr. Ungdomssjälvrisk (under 24 år) kvarstår på 2.500 
kr  

I priserna ingår inte löpande omkostnader som spolarvätska, punktering , trängselskatt, skador  
och övermil. Samtliga priser är inklusive moms.

* Övermil 19 kr. ** Övermil 13 kr.
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Toyota Center Göteborg AB
Lunnagårdsgatan 11, 431 90 Mölndal 
Transportgatan 33, 422 46 Hisings-Backa  
031-750 24 00 
toyotagoteborg.se


