
BUDA PÅ BIL
H Å L L  D I T T  B I L L A G E R  F U L L T
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PROCESS
FLÖDE FÖR LEASABIL24

BESÖKARE

Besökare kommer in till vår hemsida på leasabil24.se för att få förslag på ny
privatleasing eller företagsleasing. Vi hjälper kunden i leasingprocessen.

 • Steg 1

VALIDERING

Vi ringer upp kund & tar ytterligare information angående deras nya leasing.
- I samma samtal ser vi över om kund är i säljtankar för sin gamla bil.

• Steg 2

KUNDFÖRFRÅGAN
• Steg 3

VI KONTAKTAR DIG

Vi tar kontakt med Er och lämnar ut information om bilen. Om affären känns
intressant, lämnar vi över registreringsnummer & kontaktuppgifter till kunden.

• Steg 4

BILAFFÄR
• Steg 5

Om kund är intresserad av att sälja bilen hjälper vi kund med detta. Vi tar in
biluppgifter som bilmärke, modell, antal mil, ev. skador & senaste besiktning.

I nästa steg lägger ni upp ett förslag till kund & genomför köpet på egen hand.
Allt för en smidig affär för er bilhandlare.



Så här funkar det att köpa en bil
direkt från privatperson via oss
ETT BILLIGT SÄTT ATT ARBETA MED INKÖP AV BILAR

Vi fångar upp privatpersoner tidigt i deras säljprocess. Innan dem påbörjat egna annonser och en publik
försäljning. För många kan det vara skönt att slippa huvudvärken. Vi löser det genom att dem kan sälja
sin bil direkt till en handlare genom oss.

En utmaning som bilhandlare har när det gäller köp och sälj av begagnade bilar är att hålla
sina lager fyllda. Bilhandlare har ofta inte problem i att sälja bil. Utmaningen är att ha ett
bra flöde på bilar.
 
Vår tjänst erbjuder dig som bilhandlare en möjlighet att lägga bud på bilar. Bilhandlaren
väljer själv vilka bilar man vill lägga sina bud på. Vi ser till att leverera förslag till Er och ni
kan själva välja och vraka där ni vill lägga Ert krut.
 
I varje län får 3 partners lägga ett bud.

LILLA BUDPAKETET - 2500 KR
Paket med 10 bud på begagnade bilar
250 kronor per förfrågan

STORA BUDPAKETET - 5000 KR
Paket med 30 bud på begagnade bilar
167 kronor per förfrågan
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MELLAN BUDPAKETET - 4000 KR
Paket med 20 bud på begagnade bilar
200 kronor per förfrågan
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HUR SER ETT LEAD UT?
EXEMPEL
NEDAN KAN DU SE ETT EXEMPEL PÅ EN FÖRFRÅGAN

MÄRKE: VOLVO
MODELL: V60
ANTAL MIL: 9800 MIL
BESIKTAD: 2020-01-22 UA 
LÄN: DALARNA
EV. SKADOR: MINDRE REPA PÅ VÄNSTER BAKSKÄRM
 
KOMMENTAR:
Är intresserad av att sälja bilen så fort som möjligt då vi vill gå över till privatleasing.

VILL DU VETA MER?
TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS

HENRIC ÅKERSTRÖM
FÖRSÄLJNINGSCHEF SVERIGE
 
HENRIC@LEASABIL24.SE
0221 - 77 10 12


