Thai ORIX Leasing Co., Ltd.
บริการลีสซิง่ รถยนต์
มากกว่ าแค่ การบริการทางการเงิน
การบารุงรักษารถยนต์ที่ไม่ซบั ซ้ อนด้ วยแพคเกจมาตรฐานของเรา เราจัดการความยุง่ ยากต่างๆให้ ตลอดระยะเวลาการเช่า ตังแต่
้ การสัง่ ซื ้อ ตรวจสอบรถ การบารุ งรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ไปจนถึงการตัดขาย เนื่องจากค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาได้ รวมอยูใ่ นค่าเช่ารายเดือนแล้ ว จึงไม่มี ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ คาดคิดเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดการชารุดเสียหาย

จัดซือ้

ประกัน

จดทะเบียน

ซ่ อมบารุง

ใบสั่ง

ตัดขาย

ประหยัดได้ มากขึน้
นอกเหนือจากความสะดวกสบาย สัญญาเช่าของเรายังช่วยให้ คุณประหยัดเงิ นผ่านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดภาษี ท่ ีมากขึน้ โอริ กซ์จะทาให้ คุณได้
ประโยชน์ จากการครอบครองรถยนต์ที่มากกว่า12,000 คันในประเทศไทยทาให้ เรามีอานาจต่อรองราคาในการจัดซื ้อรถ การประกันภัย และการบารุงรักษารถยนต์

ชาระรายเดือนน้ อยลง

ประหยัดค่ าภาษี

สาหรับสัญญาเช่าดาเนินการ เราได้ คานวนมูลค่าคงเหลือ
เมื่อสิ ้นสุดระยะการเช่า ซึง่ หมายความว่าคุณจ่ายน้ อยลง
(สูงสุด 40%) ในแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับการเช่าซื ้อ

สาหรั บรถยนต์ ที่มีมูลค่าสูง * คุณ สามารถรั บรู้ ค่าใช้ จ่าย
จากการเช่ า ได้ ม ากกว่ า การเช่ า ซื อ้ /การซื อ้ เงิ น สด ซึ่ ง
หมายความว่ า คุณ สามารถประหยัด ค่ า ภาษี ไ ด้ สูง สุด
232,000 บาทตลอดระยะเวลาห้ าปี ของสัญญาเช่า

ประโยชน์ จากความสามารถ
ในการต่ อรองของ ORIX
ด้ วยอ านาจในการต่ อ รองนี ้ เราช่ ว ยให้ คุ ณ ประหยั ด
ค่าใช้ จ่า ยในการซือ้ รถยนต์ การท าประกัน ภัย และการ
บารุ งรั กษาซึ่ง โดยเฉลี่ยลูกค้ าจะประหยัดมากขึ ้น 5-6%
ตลอดอายุการใช้ งาน

*สำหรับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทีม่ ีมูลค่ำ1 ล้ำนบำทขึ้นไป

ระยะเวลาเช่ าที่ยืดหยุ่น
ให้ ได้ มากกว่าที่เคย ด้ วยข้ อเสนอที่ยืดหยุน่ ของเรา คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการเช่าที่ตรงกับความต้ องการมากที่สดุ

ระยะเวลา
12 เดือน
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
60 เดือน

ประเภทรถ
รถยนต์
รถกระบะ
รถบรรทุก
รถโฟล์คลิฟท์

บริการซ่ อมบารุ ง
ไม่รวมการซ่อมบารุง
รวมบริ การซ่อมบารุง
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รู ปแบบการเช่ า
สัญญาเช่าดาเนินงาน (เช่าใช้ )
สัญญาเช่าดาเนินงาน (เช่าใช้ และมีสทิ ธิ์เลือกซื ้อ)
สัญญาเช่าทางการเงิน (บังคับซื ้อ ณ สิ ้นสุดสัญญา)

บริการลีสซิง่ รถยนต์

Thai ORIX Leasing Co., Ltd.

บริการพิเศษ

เครื อข่ ายศูนย์ บริการ

ด้ วยประสบการณ์กว่าทศวรรษ คุณจะได้ รับประสบการณ์สดุ พิเศษ
เมื่อใช้ บริ การกับโอริ กซ์

เครื อข่ายศูนย์บริ การของโอริ กซ์

บริการ 24 ชั่วโมง

ภาคเหนือ: 70

มีเจ้ าหน้ าที่คอยบริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชัว่ โมงใน 365 วัน

ภาคอีสาน: 160

กรุงเทพและปริมณฑล: 260

บริการที่คุณไว้ วางใจ
ภาคตะวันตก: 250

ด้ วยเครื อข่ายศูนย์บริ การ
มากกว่า 1,700 แห่งทัว่ ประเทศ

ภาคตะวันตก: 110

รถทดแทน

ศูนย์ บริการยางทั่วประเทศ: 790

มากกว่า 500 คันที่พร้ อมให้ บริ การโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
ในกรณีเช่ารถแบบรวมการซ่อมบารุง

1,700+

ภาคใต้ : 120

แห่ง
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ

ORIX ให้ คุณได้ เหนือกว่ า

ด้ วยประสบการณ์ด้านเทเลเมติกส์อย่างยาวนาน เราช่วยคุณลดอุบตั ิเหตุ ประหยัดการใช้ น ้ามัน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ รถยนต์ของคุณให้ ดี ยิ่งขึ ้น
โดยทังหมดนี
้
้ เราพร้ อมแล้ วที่จะให้ บริ การคุณผ่านระบบ ORIX Fleet Portal ควบคู่กบั การติดตัง้ GPS

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ รถ

ประหยัดนา้ มัน

ด้ วยการใช้ งานอย่างปกติ สามารถประหยัดน้ ามันได้
ประมาณ 12% เพียงแค่ขบั ขี่ตามคาแนะนา

สามารถลดโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ถงึ 70%
เพียงแค่ปรับพฤติกรรมการขับขี่

สามารถลดจานวนรถลงได้ 10% แต่ยงั คงเพียงพอต่อ
ความต้ องการ ด้ วยการใช้ รถอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมหรือมีคาถามใด ๆ โปรดติดต่ อเจ้ าหน้ าที่การตลาดของเรา!
Panutda / 02-792-4500 (#4513) / Panutda.k@orix.co.th

Thai ORIX Leasing Co., Ltd.
555 Rasa Tower II, Unit 1801, 18th and 19th Floor,
Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
https://www.orix.co.th

+66 (0) 2528 3000

Thinking globally,
Acting locally
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Creating
New Answers

Good Profit

