
Sälj företagsbilen 
snabbt och enkelt



Vi har lösningar som sparar er tid, 
arbete och pengar. Lämna över både 
bil och ansvar på Kvdbil – vi tar hand 
om hela försäljningen så att ni i stället 
kan jobba med ert.  
 
 

Vår tjänst ger er rätt betalt för bilen  
 

Vi har sålt begagnade bilar i över 30 år. Vår erfarenhet, 
databas och tillgång till statistik gör att vi har järnkoll  
på begagnade bilars värde. Vårt transparenta 
fordonstest gör att konsumenten känner sig trygg i sitt  
köp och inte behöver ta höjd för oförutsedda kostnader. 
Som säljare får ni då rätt betalt för bilen. Var köparna 
finns? De hittar vi både i Sverige och utomlands. 
 
 

Gör en snabb och smidig försäljning  
 

Vi på Kvdbil fixar precis allt vid en försäljning.  
Förutom tvätt, städ, visning för potentiella köpare och 
smart marknadsföring sköter vi pappersarbetet och all 
kontakt med banker, leasingbolag och köparen.  
Och efter försäljningen är det till oss som köparen  
vänder sig om det mot förmodan uppstår problem. 



Vi kommer till er
Var era bilar än befinner sig i vårt avlånga land kan 
vi fixa upphämtning, så att ni slipper ta er till oss. 
Arbetsdagen blev genast lite enklare, eller hur?

Betalt direkt eller efter budgivning 
Vid en försäljning kan ni välja ett få betalt redan när ni 
lämnar in bilen. I så fall är affären klappad och klar direkt! 
Eller så väljer ni en öppen budgivning, vilket möjliggör för 
ännu bättre betalt. 



Så här jobbar vi

Kontakt Rekond

TestVärdering

Försäljning Pengar på 
banken

Upphämtning

Sälj bilen
till oss
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Älska admin med Fleet Manager  
 

Få koll på företagets bilar med hjälp av vårt webbaserade 
verktyg Fleet Manager. Knappa in företagets organisations- 
nummer så får ni snabbt och enkelt en översikt över när 
bilarna ska besiktigas, deras miljöpåverkan eller när det 
börjar bli dags att sälja. Och försäljningen lägger ni sedan 
in med ett enkelt knapptryck. Som kund hos oss har ni 
kostnadsfri tillgång till verktyget! 



En lite annorlunda bilhandlare 
 

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att verka för ett hållbart 
samhälle genom att skapa ett hållbart företag med 
hållbara medarbetare. Vi arbetar för en resurseffektiv och 
cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på 
miljön och verkar för minskade koldioxidutsläpp och ett 
minskat ekologiskt fotavtryck.





Skanna QR-koden med din mobilkamera 
för en kostnadsfri värdering.

kvd.se forsaljning@kvdbil.se 010-167 30 20

Få en kostnadsfri värdering redan idag 
 

Varje bilvärdering baseras på statistik, prognoser och 
faktiska försäljningssiffror för just den bil- och årsmodell 
ni vill sälja. 

När ni får er värdering ser ni dels vad ni får betalt om  
ni säljer bilen till oss redan vid inlämning. Och dels får ni 
såklart även ett uppskattat försäljningspris för vad en 
budgivning skulle ge.


