
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Information till dig som önskar att överlåta 
 
Avbetalningskontrakt 
 
 
Så här gör du: 
 

 Fyll i ditt kontraktsnummer, registreringsnummer och dagens datum 
 

 Fyll i uppgifter om nuvarande kontraktsinnehavare 
 

 Fyll i den /de som önskar överta kontraktet 
 

 Fyll i önskat överlåtelsedatum ( Den första i nästa månad, dock minst 7 dgr fram i tiden) 
 

 Komplettera med samtliga personers underskrifter 
 

 Bifoga kopia på den nya avbetalningsköparens och ev. medköparens körkort 
 

 Fyll i samtliga uppgifter som arbetsgivare, anställningsvillkor och aktuell årsinkomst 
 

 Skicka ansökan och kopia på körkort till: 
 
                Frisvar 
                Lexus Financial Services 
                Kundnr: 122 060 500 
                172 20 Sundbyberg 
 
Du behöver inte frankera kuvertet. När vi mottagit ansökan genomför vi sedvanlig kreditprövning och ny/nya 
avbetalningsköpare. 
 
En överlåtelseavgift på 695 kr debiteras ut på övertagarens första faktura. 
 
Ägarbyte av fordonet får inte göras förrän vi skriftligt godkänt överlåtelsen. Observera att överlåtelse endast är 
möjlig om samtliga fakturor som avser perioden före överlåtelsedatumet är betalda.  
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice. 
 
Lexus Financial Services 
Kundservice 
Tel. 08-622 35 50 
kundservice@lexus-fs.com 
 
 



 
 

 
ÖVERLÅTARE TILLIKA AVBETALNINGSKÖPARE  
Namn/Företagsnamn och postadress 
 
 
 
   

Medköpare 
 
 
 
   

Personnummer/Org.nr 
 

Personnummer/Org.nr 
 

 

NY AVBETALNINGSKÖPARE (Kopia på körkort bifogas)   EVENTUELL MEDKÖPARE (Kopia på körkort bifogas) 
Personnr/Org.nr 
                                                                                                                                                      

Personnr/Org.nr 
                                                                                                           

Namn 
                                                                                          

Namn 
                                                                                                           

Adress 
                                                                                          

Adress 
                                                                                                           

Postadress 
                                                                                          

Postadress 
                                                                                                           

Telefonnummer Dagtid 
                                                                                          

Telefonnummer Dagtid 
                                                                                                           

Anställd hos: Anställd hos: 

Sedan år: Sedan år: 

Telefonnummer till Arbetsgivare: Telefonnummer till Arbetsgivare: 

Aktuell årsinkomst (brutto): Aktuell årsinkomst (brutto): 

 

Överlåtelsedag: 20__-___- 01 
            
Alltid den 1:a i en månad, aldrig retroaktivt, minst 7 dagar framåt i tiden. Fakturor som avser perioder före överlåtelsedatum måste vara betalda. 
               
Under förutsättning att Lexus Financial Services nedan kallad LFS med registrerad firma Toyota Kreditbank GmbH Tyskland Sverige Filial skriftliga godkännande  
överlåter Avbetalningsköparen samt ev. Medköpare på Överlåtelsedagen samtliga sina rättigheter, bl a sin villkorade äganderätt till avbetalningsgodset,  
som är belastat med s k äganderättsförbehåll, och sina skyldigheter i enlighet med avtalet till Nye Avbetalningsköparen samt ev. Ny Medköpare. 
Avbetalningsköparen samt ev. Medköpare överlämnar på överlåtelsedagen fordonet till Nye Avbetalningsköparen samt ev. Ny Medköpare  
på sätt och i skick som överenskommits mellan Avbetalningsköparen/ev. Medköpare samt Nye Avbetalningsköparen/ev. Ny Medköpare. 
 
Härmed bekräftas att den Nye Avbetalningsköparen samt ev. Ny Medköpare 

a) har tagit del av ovanstående avbetalningskontrakts avtalsvillkor, såväl avbetalningsvillkoren som de allmänna villkoren, 
b) förbinder sig att inträda i Avbetalningsköparens skyldigheter, enligt ovanstående avbetalningskontrakt, gentemot LFS, 
c) känner till att avbetalningsobjektet är föremål för s k äganderättsförbehåll till förmån för LFS, 
d) godkänner att LFS i samband med överlåtelsen debiterar Nye Avbetalningsköparen en administrativ avgift 

om 695 kr inkl moms, 
e) godkänner att LFS har rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning. 

           f)         samtycker till att LFS för användning vid kundkontakter och marknadsföring registrerar och på annat sätt behandlar 
                      personuppgifter och andra uppgifter om den nye avbetalningsköparen som samlas in från denne eller annan källa i samband med detta avtal. 
 
Ny avbetalningsköpare som är näringsidkare godkänner Fordonens skick och avstår från rätt att göra gällande påföljder mot LFS på grund 
av fel och brister i fordonet. 
Om inte annat avtalas är överlåtaren och nya avbetalningsköparen solidariskt betalningsskyldiga för avbetalningar och avgifter, av vad slag vara må, som är  
förfallna men inte betalda då överlåtelsen äger rum. 
Avbetalningsköparen och Nye Avbetalningsköparen är införstådda i att detta överlåtelseavtal endast är gällande om LFS  
skriftligen godkänner överlåtelsen nedan och att omregistrering av fordonet i bilregistret EJ får ske innan överlåtelsen godkänts av LFS. 
 

 
UNDERSKRIFTER 

Överlåtarens/överlåtarnas underskrift/underskrifter Nya avbetalningsköparens underskrift                Nya medköparens underskrift 
Ort och Datum 
 

Ort och Datum                                                     Ort och Datum 

Företagsnamn 
 

Företagsnamn                                                      
 

Företagsnamn 

Namnteckning                        Namnteckning medköpare 
 
 

Namnteckning                                                      Namnteckning 

Namnförtydligande                Namnförtydligande  
                                  

Namnförtydligande                                               Namnförtydligande 

 
ÖVERLÅTELSEN GODKÄNNS AV FINANSIÄR/KREDITGIVARE: 

Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial, Box 1206 
Madenvägen 7, 172 24 Sundbyberg, godkänner härmed överlåtelsen. 

Ort Datum 
Sundbyberg 

Org.nr                                                      I Telefon 
516401-0117                                            08-622 35 50 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

ÖVERLÅTELSE AV AVBETALNING 
Överlåtelsen avser avbetalningsköp med kontraktsnummer 
 
Kontraktsnummer 
 

Registreringsnummer 
 

Utskriftsdatum 
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