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Det enkla sättet 
att sälja maskiner,
verktyg och fordon.



Vanliga frågor

Vad kostar det att sälja på Klaravik?

Måste jag fixa visningar?

Vad händer om det vinnande budet blir för lågt?

Hur får jag betalt?

Vi tar ut en provisionsbaserad kostnad utifrån 
försäljningsbeloppet. Om ditt objekt inte blir sålt kostar 
det ingenting.

Nej, köparnas bud baseras på auktionsunderlaget. Den 
enda som du behöver gå igenom objektet med är din 
auktionsmäklare.

Då tar vi hand om en förhandling mellan köparen och dig. 
Du måste inte sälja för mindre än reservationspriset.

När försäljningen är slutförd kommer dina pengar tryggt 
och enkelt in på ditt konto. Vår ekonomiavdelning ser till 
att du får allt underlag du behöver för din ekonomiska 
rapportering. Självklart finns vi också alltid till hands vid 
frågor, till exempel om moms eller utlandsförsäljning.



Fyra steg till en bra affär

Hör av dig1.
På klaravik.se/salj hittar du enkelt auktionsmäklaren i ditt distrikt. Ring eller mejla och berätta vad du vill 
sälja. Du kan också kontakta vår säljsupport, så guidar de dig rätt: saljsupport@klaravik.se, 054-83 60 52.

Få besök av oss2.
Auktionsmäklaren kommer ut till dig och fotograferar, filmar och gör en beskrivning av ditt objekt. 
Sedan sätter ni tillsammans ett reservationspris.

Klart för utlämning4.
Den budgivare som vunnit auktionen betalar sin faktura till oss och hämtar sedan objektet hos dig efter 
att ni kommit överens om en tid som passar båda. Efter avslutad försäljning kommer pengarna tryggt in 
på ditt konto.

Följ budgivningen3.
Auktionen pågår vanligtvis i sju dagar på klaravik.se. Under tiden marknadsför vi ditt objekt, hanterar alla 
frågor under auktionens gång och sköter eventuell förhandling.

Klaravik gör det enkelt att sälja maskiner, verktyg 
och fordon. Allt som behövs är ett besök av din 
lokala auktionsmäklare! Ett par veckor senare kan 
objektet hämtas av köparen. Allt annat tar vi hand 
om, så att du lugnt kan jobba på som vanligt.

Sälj maskiner 
tryggt och enkelt



Klaravik.se – nära, enkelt, snabbt 

Klaravik AB 
Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad
Organisationsnr: 556881-8693 

Klaravik.se är Sveriges största auktionssajt för maskiner, 

verktyg och fordon. Genom oss når ditt företag hundra-

tusentals registrerade budgivare i över 130 länder. Klaravik 

har medarbetare i hela Sverige samt verksamhet i Norge, 

Danmark och Polen. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad, vårt 

utvecklingskontor finns i Lund och våra auktionsmäklare är 

stationerade från Haparanda i norr till Ystad i söder.

Omslagsbild: Joel Sannermalm

saljsupport@klaravik.se
054-15 13 04
www.klaravik.se


	A4_saljfolder_lantbruk_RGB.pdf

