TAXISTA
Taxista de Toyota se dá bem. Aproveite para comprar o seu táxi com condições especiais e leve seus
passageiros com o conforto e a segurança que só um Toyota oferece. Além disso, você leva a qualidade
reconhecida do nosso pós-venda, baixo custo de manutenção e um ótimo consumo de combustível. 

CONDIÇÕES
Se você é taxista e está procurando um carro com baixo custo de propriedade: manutenção acessível,
excelente relação de consumo por km rodado, amplo espaço interno e ótimo valor de revenda, a Toyota tem a
linha de veículos que você procura.
Solicite uma cotação e saiba mais sobre como os nossos produtos podem ajudar no seu dia a dia. Informe-se
também sobre a possibilidade de isenção de impostos.

DOCUMENTAÇÃO
Documentação necessária para taxista com isenção de impostos:
» Requerimento de isenção do IPI — cópia simples.
» Página de autenticação do IPI, que pode ser consultado pelo código de localização que está no rodapé da
autorização do IPI, neste endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
» Requerimento de Isenção de ICMS — é obrigatório o documento original.
» Comprovante de endereço residencial — cópia simples.
» Carteira Nacional de Habilitação (CNH) — cópia simples. Não envie a Carteira de Identidade (RG) e/ou
Cadastro de Pessoa Física (CPF).
» Alvará de estacionamento — cópia simples.
» Intenção de Compra/Pedido emitida pelo distribuidor Toyota, informando o número de autenticação do IPI,
assinada e com firma reconhecida.

Documentação necessária para taxista com alvará (sem isenção de impostos):
» Alvará de estacionamento — cópia simples.
» Comprovante de endereço residencial — cópia simples.
» Carteira Nacional de Habilitação (CNH) — cópia simples. Nesta modalidade é obrigatório que o CPF e/ou
RG que consta no alvará seja o mesmo da CNH.
» Intenção de Compra/Pedido emitida pelo distribuidor Toyota, informando o número de autenticação do IPI,
assinada e com firma reconhecida.

