
ATT SÄLJA VIA
FORDONSKAMMAREN

Snabbhet. Flexibilitet. Pålitlighet

Det är lönsamt att samarbeta med oss

Fordonskammaren garanterar en effektiv hantering och 

snabb försäljning av era fordon till bästa möjliga pris. Ett 

samarbete med Fordonskammaren innebär att ni automatiskt 

får tillgång till våra slagkraftiga auktioner och omfattande 

försäljningsnätverk. 

   Objekten exponeras maximalt via aktiv kontakt med ett 

stort antal bilhandlare och en effektiv marknadsföring på 

internet via vår egen webbplats samt köp- och säljsajter som 

blocket.se och bytbil.com.

   Våra experter har djup kompetens inom bilbranschen och 

som företag har vi mer än 30 års unik erfarenhet av fordons-

auktioner. Ni kan lita på oss.

Vi gör det enkelt för er

Vi strävar alltid efter att göra det så enkelt som möjligt för er 

som kund. Det enda ni behöver göra vid en försäljning är att 

ge oss ett uppdrag. 

Vi transporterar, vi rekonditionerar, vi reparerar, vi testar, vi 

värderar, vi annonserar och vi auktionerar ut era fordon till 

försäljning. Vi visar fordonet, vi tar hand om kontraktskriv-

ning och betalning, vi transporterar och vi ansvarar för even-

tuella reklamationer. 

   Kort och gott, vi sköter hela försäljningsprocessen åt er – 

allt inom loppet av en vecka eller två.

Vi lyssnar på er

Fordonskammaren står för flexibilitet och personlig service. 

Med en snabbfotad organisation och dynamiska IT-system 

kan vi skräddarsy anpassade lösningar som passar just er.

   Vi kan erbjuda ett antal olika auktionsmodeller och vi kan 

enkelt lägga till nya tjänster som underlättar er administra-

tion. Vi har stor vana vid att hantera såväl löpande försäljning 

av stora fordonsparker som enskilda objekt. Våra olika typer 

av avtalskunder har alla varierande behov och önskemål som 

vi är vana vid att uppfylla.

Genom att låta Fordonskammaren ta hand om er försäljning

av fordon får ni mer tid och pengar över till annat



Fordonskammaren kan ta hand om allt – så går processen till

– Uppdrag från kunden

– Transport

– Test, rekonditionering och eventuell reparation

– Värdering

– Fotografering och annonsering

– Marknadsföring på köp- och säljsajter som blocket.se & bytbil.com

– Visning av fordonet, eventuell provkörning

– Auktion

– Finansiering, garanti och försäkring till förmånliga villkor

– Leverans till köparen

– Ansvar för eventuella reklamationer

Fordonskammaren AB
Fordonskammaren AB är Sveriges första förmedlare av begagnade fordon genom auktioner på egen marknadsplats. 

Verksamheten grundades redan 1983 och är idag ett av Sveriges ledande auktionshus för fordon.

   Fordonskammaren är huvudsakligen inriktat på försäljning av så kallade företagsfordon; avtalskunderna utgörs av 

företag och myndigheter med vagnparker, finans- och leasingbolag samt bilhandlare och generalagenter.

   På köpsidan vid auktionerna är privatpersoner också en viktig kundkategori. Marknadsföring av objekten sker dels 

via bolagets egna webbplats, dels via bred annonsering på Internet via olika köp- och säljsajter, som Blocket.se och 

Bytbil.com.

   Fordonskammaren levererar heltäckande lösningar för sina kunder. I samband med auktionsuppdragen erbjuder 

Fordonskammaren ett stort antal extratjänster såsom reparationer, rekonditionering, tester, avrustning, transport, 

finansiering, försäkring och garanti. 

   Fordonskammaren har egen depå och anläggning samt huvudkontor i Arlandastad, strax norr om Stockholm. 

Bolaget har även tillgång till anläggningar i andra delar av Sverige via samarbetspartners.

   VD för Fordonskammaren är Mats Kamryd.

www.fordonskammaren.se

Besöksadress: Thulins Plats 4, 8 A-C

195 61 Arlandastad

Telefon kundtjänst: 08-655 09 00

E-post: info@fordonskammaren.se
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