
När kan bilen hämtas
Ange det datum bilen finns tillgänglig för 
hämtning av vårt samarbetande  
transportbolag efter försäljning skett.  

Beräknad mätarställning (mil)
Här anger du en uppskattning på den 
mätarställning du tror att bilen kommer 
 att ha vid försäljningsdatumet ovan.

Förarintresse
Om du enligt ditt företags bilpolicy är 
berättigad till att köpa ut din bil anger du 
ditt intresse här. Priset du eventuellt får köpa  
ut bilen för regleras i företagets bilpolicy,  
är du osäker, kontrollera detta med din  
bilansvarige.

Vinterhjul/sommarhjul
Bilen skall alltid levereras med en omgång 
original sommarhjul samt även vinterhjul 
om annat inte överenskommits. När du läm-
nar bilen: vänligen lägg vinterhjulen alterna-
tivt sommarhjulen (beroende på säsong) i 
bagageutrymmet.

Ifylld servicebok 
Lägg den ifyllda serviceboken i bilens handsk-
fack inför försäljningen. Att serviceboken finns 
påverkar din bils värde och det är därför viktigt 
att den ligger i bilen vid återlämnandet.

Hund/djur/röklukt
Det är viktigt att vi kan lämna korrekt infor-
mation 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 till bilen 
finns. Sätt gärna ihop samtliga nycklar på en 
och samma nyckelknippa inför försäljningen. 
Om nycklar saknas påverkar detta  
försäljningsvärdet på din bil.

Övrig utrustning tillhörande bilen
Kontrollera att du inte saknar insynsskyddet 
till bagageutrymmet vid återlämningen om 
du har en kombi. Eller nyckeln till den avtag-
bara dragkroken om bilen har en sådan. 

Glas- eller försäkringsskada
Här räknas sådan skada som är tillräckligt 
omfattande för att försäkringen skulle kunna 
gå in och täcka reparationen. Mindre dörrup-
pslag 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 vår köpare att därefter praktiskt 
hantera reparationen.

Testprotokoll & inköpsoffert 
Testprotokollet ska utfärdas av en MRF- 
ansluten bilhandlare och ska visa eventuella 
skador som finns på bilen samt vad dessa 
kostar att reparera. Testprotokollet bör inte 
vara äldre än 1 månad, eller max 200 mils 
körning sedan utfärdandet, vid  
försäljningstillfället.

Inköpsofferten ska visa vad aktuell bilhand-
lare är beredd att köpa in bilen för i  
befintligt skick. Denna offert samt test- 
protokollet mailar du själv eller bilhandlaren 
in till oss: trading@tradingsolutions.se
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Information inför försäljningen av din bil 

När det är dags att sälja din bil är det viktigt att det är enkelt 
och går snabbt – och att du får bra betalt. När du använder 
vår försäljningstjänst TradingFLEX kan du själv enkelt lägga 
in säljuppdraget online via vår hemsida. I detta informations-
blad kan du läsa mer om vad de olika fälten betyder som du 
ska fylla i, och vad du behöver göra inför försäljningen. 

TradingFLEX – en unik försäljningstjänst

Klicka här för att lägga in ditt
försäljningsuppdrag

https://bilreda.tradingsolutions.se/public/wizard?method=base


Om TradingSolutions
TradingSolutions är Sveriges ledande leverantör av remarkeringtjänster till leasingbolag, företag, stat och kommuner.  
Vi är pionjärer inom internetbaserad bilförsäljning och har sedan starten 2001 sålt över 170 000 bilar. 2017 fick vi 
förtroendet att sälja över 14 000 bilar åt ett stort antal vagnparkskunder runt om i Sverige. TradingSolutions är ett pri-
vatägt och innovativt företag med målsättningen att ständigt leverera en försäljningstjänst i yppersta klass avseende 
hög kvalitet, korta ledtider och höga försäljningspriser.  
Läs mer på www.tradingsolutions.se

Bilder
För att de som lägger bud 
på din bil ska få en så rät-
tvisande bild som möjligt 
är det viktigt att du bifogar 
bilder på bilen i olika vinklar 
och att du även visar inred-
ning, ev. skador etc.

Utgå från instruktionerna nedan:
Bild på bilen snett framifrån från bilens  
vänstra sida.
Bild på bilen snett bakifrån bilens  
högra sida.
Bild på bilens instrumentpanel och 
förarsäte genom höger framdörr.
Övriga bilder – skicka gärna med bilder 
på skador, bucklor, repor, fälgskador etc. 
Skicka gärna också in bilder som visar 
extrautrustning som inte framgår på 
övriga bilder.

Lägg upp dina bilder direkt på vår hemsida
När du är inloggad som förare eller bil- 
ansvarig, har du tillgång till vår web- 
baserade fordonsförsäljning. Här finns en 
enkel funktion som du använder för att lägga  
in bilderna direkt medan du registrerar  
försäljningsuppdraget.

Skicka in dina bilder med MMS
MMS:a dina bilder till nummer 72080. 
Inled meddelandet med att skriva  
tradingsolutions följt av ett mellanslag  
och därefter ditt registreringsnummer,  
exempelvis: tradingsolutions ABC12

Hämtning/Lämning av bil
Om du skall byta till en ny bil lämnar du 
enklast den gamla hos bilåterförsäljaren där 
du får din nya bil levererad. Du fyller i var du 
lämnar din nuvarande bil och vem trans-
portbolaget kan kontakta för att hämta upp 
bilen. Skall ingen ny bil tas ut eller om bilen 
står på en annan plats, exempelvis på före-
tagsparkeringen, är det viktigt att nyckeln 
finns tillgänglig under dagtid för transport-
bolaget. Är du själv inte på plats, vänli-
gen notera i fältet vem som ansvarar för 
utlämningen av bilnyckeln.
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När du väljer upphämtningsplats för din bil 
är det viktigt att tänka på att ett transport-
fordon är stort och behöver 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

Har du frågor  
– låt vår Kundsupport hjälpa dig!
Vår Kundsupport besvarar dina frågor inför 
försäljningen. Välkommen att kontakta oss!

E-post: trading@tradingsolutions.se
Telefon Kundsupport: 08 55 00 22 00
Hemsida: www.tradingsolutions.se

TradingFLEX – en unik försäljningstjänst


