
Information om Försäljning 
När det är dags att sälja bilen är det viktigt att det går snabbt och smidigt – och att du får bra betalt! Om 

du använder Trading PLUS sköter vi hela hanteringen. Vi hämtar, tvättar, fotograferar och testar.  

I det här bladet kan du läsa mer om vilken information vi behöver få från dig och vad som 

händer efter försäljningen.  

När kan bilen hämtas 

Det datum bilen finns tillgänglig för hämtning efter försäljning. 

Bilen kommer att hämtas inom fem arbetsdagar från och med ditt 

angivna datum. 

Vinterdäck/sommardäck 

Bilen skall alltid levereras med en omgång sommardäck. När 

du lämnar bilen: Vänligen lägg vinterdäcken alternativt 

sommardäcken ( beroende på säsong) i bagageutrymmet.   

  

Servicebok medföljer 

Lägg serviceboken i bilens handskfack inför försäljningen. Att 

serviceboken finns påverkar din bils värde, så det är viktigt att den 

ligger i bilen. 

Hund/djur/röklukt 

Det är viktigt att vi kan lämna korrekt information om din bil. Som 

förare har du inget att förlora på att öppet redovisa uppgifter om 

hund- och röklukt, så tveka inte att kryssa för ja om det finns 

märkbar lukt i bilen. 

Antal nycklar 

Kontrollera att alla extranycklar finns. Inför försäljningen: 

Sätt ihop samtliga nycklar på en och samma nyckelknippa. 

Om nycklar saknas påverkar det värdet på din bil. 

Trafik/parkering/glasskada 

Här räknas sådan skada som är tillräckligt omfattande för att 

försäkringen skulle kunna gå in och täcka reparationen. Mindre 

dörruppslag eller repor ska inte räknas här. 

Anmäld till försäkringsbolag 

Ange om det finns en skada på bilen som är anmäld till 

försäkringsbolaget. Tänk på att en skadeanmälan kan ha positiv 

effekt vid försäljningen. Bilen behöver däremot inte repareras 

inför försäljningen. Det är upp till köparen att hantera 

reparationen. 

 

 

 

 

Avtextning/borttagning av dekor 

För att höja värdet på din bil kan vi erbjuda avtextning och 

borttagning av dekor och dekaler. Kostnaden är för närvarande 

510 kronor per timme, exklusive moms. 

Kontrollera alltid ditt företags bilpolicy innan du beställer denna 

tjänst. Det gör du enklast genom att kontakta bilansvarig på ditt 

företag, som även kommer att få en bekräftelse från oss när du 

har gjort beställningen. 

Hämtning/Lämning av bil 

Bilen lämnar du enklast där du hämtar ut din nya bil. Du fyller i var 

du lämnat den och vem transportbolaget kan kontakta för att 

hämta upp bilen. Om du har bilen stående på till exempel er 

företagsparkering är det viktigt att nyckeln finns tillgänglig under 

dagtid för transportbolaget. Lämna gärna bilnyckeln i er reception 

om du själv inte kan vara på plats. 

När du väljer upphämtningsplats för ditt fordon är det viktigt att 

tänka på att ett transportfordon är stort och behöver stort 

svängrum för framkomlighet och för att kunna lasta. Om du är 

osäker på var fordonet kommer att finnas vid hämtning, kan du 

lämna fältet tomt och meddela oss senare via 

trading@tradingsolutions.se 

Vill du veta mer? 

När du är inloggad på vår hemsida hittar du blanketter och tips 

inför försäljningen. Du kan också ringa vår support så hjälper vi 

dig med dina frågor! 

E-post: Trading@tradingsolutions.se 

Telefon: 08-12 44 71 30 

Hemsida: www.Tradingsolutions.se 


