
Börja alltid med att kontrollera vad som  
gäller för bilförsäljning i ditt företags bilpolicy.

När kan bilen hämtas
Det datum bilen finns tillgänglig för hämtning 
av vårt samarbetande transportbolag. Bilen 
hämtas normalt inom fem arbetsdagar från 
och med det datum du angivit.

Vinterdäck/sommardäck
Bilen skall alltid levereras med en omgång 
original sommardäck. När du lämnar bilen: 
Vänligen lägg vinterdäcken alternativt  
sommardäcken (beroende på säsong)  
i bagageutrymmet.

Ifylld servicebok  
Lägg den ifyllda serviceboken i bilens 
handskfack inför försäljningen. Att service-
boken finns påverkar din bils värde och det 
är därför viktigt att den ligger i bilen vid åter-
lämnandet.

Glas- eller försäkringsskada
Här räknas sådan skada som är tillräckligt 
omfattande för att försäkringen skulle kunna 
gå in och täcka reparationen. Mindre dörrupp-
slag eller repor ska inte räknas här.

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

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 försälj-
ningen. Bilen behöver däremot inte repareras 
inför försäljningen. Det är upp till vår köpare att 
därefter praktiskt hantera reparationen.

Avtextning/borttagning av dekor
För att höja värdet på din bil kan vi erbjuda 
avtextning och borttagning av företagsdekor 
och dekaler. Kontrollera alltid ditt företags bil-
policy innan du beställer denna tjänst. Det gör 
du enklast genom att kontakta bilansvarig på 
ditt företag, som även kommer att få en bekräf-
telse från oss när du har gjort beställningen.

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 transportbolaget kan 

kontakta för att hämta upp bilen. Skall ingen ny 
bil tas ut eller om bilen står på en annan plats, 
exempelvis på företagsparkeringen, är det 
viktigt att nyckeln finns tillgänglig under dagtid 
för transportbolaget. Är du själv inte på plats, 
vänligen notera i fältet vem som ansvarar för 
utlämningen av bilnyckeln.

När du väljer upphämtningsplats för din bil 
är det viktigt att tänka på att ett transportfordon 
är stort och behöver svängrum för framkom-
lighet 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@tra-
dingsolutions.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

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  
privatägt 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

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 väljer vår fullservicetjänst 
TradingPLUS sköter vi hela försäljnings- och avvecklingsprocessen.  
Vi hämtar bilen, rengör, testar, fotograferar och lagerhåller bilen.  
Vi tar även hand om all logistik och omregistreringen när bilen är såld.

TradingSolutions är experter på att sälja bilar och i det här 
informationsbladet kan du läsa mer om vilken information vi behöver  
få från dig inför återlämningen av bilen.

TradingPLUS – Fullserviceförsäljning

Klicka här för att lägga in ditt
försäljningsuppdrag

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

