
Toyota Bilforsikring udbydes i samarbejde med Codan Forsikring A/S, CVR 10529638, Gl. Kongevej 
60, 1790 København V. Du kan kun købe bilfor sik  ringen, hvis du ikke er opsagt af andre selskaber, 
ikke er i restance eller registreret i RKI. Forsikringsprisen er inkl. skatter og afgifter. Beløbene er 
ekskl. opkræv ningsgebyr, svarende til 9,50 kr. pr. betaling til Betalingsservice. Der dækkes med 
de forbehold og undtagelser der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde 
forsikringsbetingelser på toyota.dk.

Fra 

289
kr. /md. 

Spørg os i forretningen 
eller kontakt os alle  
hverdage kl. 8-18 på 

33 55 41 12

Vil du høre mere om Toyota 
Bilforsikring? 

Pris for tilvalgsdækninger 

Selvrisikodækning 26 år og derover 70 kr./md. 840 kr./år

Selvrisikodækning 18-25 år 125 kr./md. 1.500 kr./år

2 års nyværdierstatning 15 kr./md. 180 kr./år

Førerpladsdækning 30 kr./md. 360 kr./år

Afleveringskasko (ifm. leasing) 45 kr./md. 540 kr./år

Din selvrisiko

26 år og derover   4.808 kr.

22-25 år    8.414 kr.

18-21 år   9.616 kr. 

Forsikringspris
Find din model og alder i skemaet, så kan du se hvad Toyota 
Bilforsikring koster dig pr. måned og om året til din nye eller 
brugte Toyota.

Så er du på den sikre side...

AYGO 289 kr./md.  359 kr./md. 479 kr./md.   1.149 kr./md.  
 3.468 kr./år 4.308  kr./år 5.748 kr./år 13.788 kr./år 

Yaris 339 kr./md. 419 kr./md. 549 kr./md. 1.399 kr./md.  
 4.068 kr./år 5.028 kr./år 6.588 kr./år 16.788 kr./år 

Auris 369 kr./md. 469 kr./md. 639 kr./md. 1.429 kr./md. 
 4.428 kr./år 5.628 kr./år 7.668 kr./år 17.148 kr./år

Corolla 409 kr./md. 519 kr./md. 689  kr./md. 1.499 kr./md. 
 4.908 kr./år 6.228 kr./år 8.268 kr./år 17.988 kr./år

Avensis 439 kr./md. 569 kr./md. 729 kr./md. 1.599 kr./md. 
  5.268 kr./år 6.828 kr./år 8.748 kr./år 19.188 kr./år

Camry 716 kr./md 956 kr./md. 1.249 kr./md. 1.750 kr./md. 
 8.589 kr./år 11.473 kr./år 14.989 kr./år 21.000 kr./år

Toyota 439 kr./md. 569 kr./md. 729 kr./md. 1.599 kr./md. 
C-HR  5.268 kr./år 6.828 kr./år 8.748 kr./år 19.188 kr./år

Verso 439 kr./md. 569 kr./md. 729 kr./md. 1.599 kr./md. 
  5.268 kr./år 6.828 kr./år 8.748 kr./år 19.188 kr./år

RAV4 459 kr./md. 599 kr./md. 759 kr./md. 1.669 kr./md. 
 5.508  kr./år 7.188 kr./år 9.108 kr./år 20.028 kr./år

Prius 439 kr./md. 569 kr./md. 729 kr./md. 1.559 kr./md 
 5.268 kr./år 6.828 kr./år 8.748 kr./år 18.708 kr./år

GT 86 549 kr./md. 769 kr./md. 1.049 kr./md. 2.149 kr./md. 
 6.588 kr./år 9.228 kr./år 12.588 kr./år 25.788 kr./år

*Elite 30 år eller derover kan opnås ved 3 års skadefri kørsel. Stenslag tæller ikke med som skader.

Model 30+ Elite 30+ 22-29 18-21
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Tilvalgsdækninger til forsikringen Det får du med Toyota Bilforsikring  
Det får du

• Ansvar og kaskodækning

• Fastpræmie, hvis du er over 26 år

• Frit kilometerforbrug uden  
meromkostning

• Fri lånebil inkl. fri kilometer

• Reparation på et autoriseret  
Toyota-værksted

• Gratis reparation af stenslag

• Altid nye og originale reser vedele

• Vasket og støvsuget bil efter 
skades reparation

• Månedlig eller årlig betaling.

Ansvar
Dækker det juridiske erstatningsansvar 
for skader på personer og ting forvoldt 
ved bilens brug som køretøj inkl. ved til-
koblet camping eller påhængsvogn.

Kasko
Dækker kørselsskade, påkørsel, tyveri, 
røveri, hærværk, brand, eksplosion, lyn-
nedslag, nedstyrtende genstande, sel ve 
køretøjet, almindeligt udstyr, sær ligt 
ud  styr som f.eks. bilradio og CD-afspil-
ler, højttalere, navigationsanlæg, eks-
tralygter, letmetalfælge, tuningsudstyr, 
skørter og spoiler.

Fastpræmie, hvis du er min. 26 år
Med Fastpræmie stiger din forsikring 
ikke i pris, når du får en skade.

Frit kilometerforbrug uden  
meromkostning
Din forsikringspris er uændret – uanset 
hvor mange kilometer du kører i din bil 
om året. 

Fri lånebil inkl. fri kilometer
Får du en skade, får du stillet en lånebil 
til rådighed, mens bilen er på værksted. 
Lånebilen kan være til rådighed fra 1 
dag før en planlagt reparation, og indtil 
reparationen af bilen er færdig. Lånebi-
len står maksimalt til rådighed i 21 dage 
og der vil være en selvrisiko på 5.000 kr. 

Få en attraktiv bilforsikring 
Tilvalgsdækninger

• Selvrisikodækning

• Afleveringskasko  
– hvis du leaser din bil

• Førerpladsdækning

• Maskinskadedækning

• Udvidet nyværdidækning.

Autoriseret Toyota-værksted
Altid mulighed for at få bilen repareret 
på et autoriseret Toyota-værksted med 
nye og originale reservedele. Det er 
vigtigt at få din Toyota opbygget efter 
fabrikkens forskrifter efter et uheld. 
Det har ikke alene en stor betydning 
for bilens sikkerhed, men også for gen-
salgsværdien.

På et autoriseret Toyota-værksted har 
vi specialuddannede teknikere, der op-
bygger bilen fuldstændig efter fabrik-
kens forskrifter. De kender din bil ned 
til den mindste lille punktsvejsning og 
ved lige præcis, hvor der må skæres i 
karrosseriet – og ikke mindst, hvor der 
ikke må. Det er den viden og erfaring, 
der gør, at du kan være sikker på, at din 
Toyota er i akkurat lige så sikker og for-
svarlig stand efter et uheld, som den 
var før.

Når vi afleverer din bil igen – har vi selv-
følgelig vasket og støvsuget den. 

Månedlig eller årlig betaling
Du kan frit vælge, om du ønsker at be-
tale din Toyota Bilforsikring hver må-
ned eller én gang om året.

Selvrisikodækning
Vælger du selvrisikodækning, skal du 
ikke betale selvrisiko ved skader på bil-
ens ruder, spejlglas, spejlhus og lygte-
glas. Alle typer soltag er dog ikke dæk-
ket. Derudover er du dækket ved skader 
som følge af tyveri og røveri, hærværk, 
brand, eksplosion og lynnedslag. Du er 
også dækket ved skader sket ved ned-
styrtende genstande, skader, hvor den 
ansvarlige skadevolder ikke er i stand 
til at betale skadebeløbet og skader, 
som følge af, at bilen er blevet påkørt 
af motorkøretøj af ukendt skadevolder, 
mens bilen stod parkeret.   

Afleveringskasko
Vælger du Afleveringskasko får du dæk-
ket skader under 5.000 kr. og for i alt 
25.000 kr. Afleveringskaskoen har kun 
én enkelt selvrisiko på 5.000 kr. Det be-
tyder, at du kan få dækket flere småska-
der samlet – uden at skulle betale selvri-
siko flere gange. 

Førerpladsdækning
Med Førerpladsdækning får føreren er -
stat   ning ved invaliditet og død, som 
rammer føreren af bilen i forbindelse 
med kørselsskader, hvor der ikke er en 
an svar lig skadevolder. Forsikringen 
dæk ker efter erstatningsansvarsloven, 
det betyder bl.a. at du kan få dækket 
varigt mén, tab af erhvervsevne samt 
svige og smerte.

Maskinskadedækning
Vælger du Maskinskadedækning får du 
dækket pludselig og uforudset meka-
nisk og/eller elektrisk skade på bilen, 
hvis den er under 7 år og maks. har kørt 
100.000 km.

Udvidet nyværdierstatning
Hvis din bil er fabriksny eller har kørt 
som demo-bil (maks. 6.000 km og maks. 
6 mdr. gammel) hos forhandleren, når 
du tegner Toyota Bilforsikring, kan du 
overveje at vælge Udvidet nyværdier-
statning. Med dækningen får du en ny 
bil, hvis skaden sker inden for to år efter 
første indregistrering, reparationsud-
giften overstiger 50 % af bilens nyvær-
di, og hvis bilen ikke har kørt mere end 
40.000 km.

Se de fulde  
forsikringsbetingelser  

på toyota.dk


