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Försäljningsuppdrag via RT MOTOR AB 
Ingår i ett försäljningsuppdrag: 
• Provkörning och genomgång utav fordonet

• Varudeklarering

• Lättare rekond

• Fotografering och redigering av bilder

• Marknadsföring via våra medier


• Bytbil

• Blocket

• Hemsida

• Instagram

• Facebook

• Kontakter


• Avbetalning utav eventuella lån

• Finansiering via Wasa Kredit och Santander Bank

• Erbjuder garantier vid försäljning

• Tar eventuella inbyten på ert fordon

• Vi sköter all kontakt med kunden


• Telefon/mail

• Visningar

• Ägarbyte

• Garantier

• Finans


• Bilen lämnas till oss och vi sköter hela affären



Försäljningsuppdrag via RT MOTOR AB 
Vid en avslutad affär så köper vi in ditt fordon och löser din eventuella skuld, eventuellt överskott betalas ut till 
ditt konto. Om det inte finns någon skuld på ditt fordon så betalas den överenskomna summan ut till ditt konto. 

Vi behöver en månad på oss för att sälja ditt fordon, under den månaden sköter vi affären och skulle du vilja ta 
tillbaka bilen under den tiden så tar vi ut en avgift på 1500kr för utlagd tid och kostnader. 
Om bilen inte sålts under den avtalade tiden så får du givetvis ha kvar bilen hos oss för fortsatt annonsering 
men även hämta den utan kostnad. 

Det ingår första annonsering därefter står du som kund för förnyelser utav annonsen, denna kostnad tas ut efter 
avslutad affär. 

Det ingår en enklare rekond inför foto och försäljning, skulle fordonet vara onormalt smutsig och behövas 
yttligare rekond tar vi ut en kostnad på 500kr för att lämna iväg den till rekondfirma. 

Vi sätter oss och diskuterar tillsammans och kommer fram till ett annonspris som känns bra både för kund och 
för oss, vi arbetar med rimliga priser för att få effektiva försäljningar. Vi använder våra värderingstjänster för 
fordonet och även inbyten på fordonet. 

Grundprovision är 14.990kr + eventuella utlägg (reparationer, bränsle, reservdelar, service) för ett uppdrag hos 
oss. Vi är alltid väldigt tydliga med kostnader. 

När du lämnar ditt fordon hos oss så får du skriva under på att bilen ej har några dolda fel, visar det sig att bilen 
hade dolda fel kan du bli ersättningskyldig. Ett dolt fel innebär att kund visste om ett fel på sin bil och försökte 
förmedla bilen via oss för att slippa stå för felet. Bilen behöver vara helförsäkrad när den står hos oss.



Försäljningsuppdrag via RT MOTOR AB 
RT Motor AB sammarbetar med: 

• Santander consumer bank 

• Wasa kredit 

• Autokoncept insurance 

• Svensk bilgaranti 

• Bilvision 

• Transportstyrelsen 

• Länsförsäkringar 

Vi är utbildade för direktregistrering. 



Ser fram emot en smidig affär med er!


