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INFORMATION
Sammanfattning - Skapa auktion
Följande punkter är de viktigaste att ta hänsyn till vid skapande av auktion.

!

• Ni är bunden till försäljning om budgivningen når ert reservationspris. Ni kan därför inte sälja bilen
vid sidan om medan auktionen pågår. 	

• Läs avtal och villkor	

• Auktionstjänsten är kostnadsfri	

• Observera reservationspris (max 2 500 SEK)	

• Observera auktionstid	

• Observera transportsätt (ni transporterar själva eller upphämtning)

!

Skapa auktion
1.	

 START
Läs och godkänn avtalet.
Observera att ni är bunden till försäljning om budgivningen når ert reservationspris. Ni kan
därför inte sälja bilen vid sidan om medan auktionen pågår.
Förberedelser inför auktion	

◦	

 Fordonet ska inte ha någon restskuld	

◦	

 Ni måste inneha ett registreringsbevis	

◦	

 Ha bilder på bilen tillgängliga för ökad chans till högre slutbud.

!

2.	

 REGISTRERA / LOGGA IN
För att era uppgifter ska vara korrekta hämtas information från Folkbokföringen.
Fyll i följande uppgifter:	

◦	

 Namn	

◦	

 Personnummer (ÅÅMMDDXXXX)	

◦	

 Telefonnummer	

◦	

 E-post
Klicka på knappen ”Hämta uppgifter”.
Era ovanstående uppgifter visas samt era adressuppgifter är hämtade och visas i textrutor
för eventuell komplettering.
Klicka på knappen ”Ändra uppgifter” om era person- eller kontaktuppgifter inte stämmer.
Klicka på knappen ”Gå vidare till Steg 2” för att börja skapa annonsen.

!

3.	

 SKAPA ANNONS
Fyll i uppgifter om fordonet och auktionen. Fyll i informationen korrekt - När ni godkänt/
verifierat auktionen kan ni inte redigera den i efterhand.

!
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◦	

 Auktionsvillkor	

▪	

 Måste skrotas
Om denna markeras så tillåts endast auktoriserade demonteringar att bjuda.

!

◦	

 Mitt fordon	

▪	

 Fabrikat	

▪	

 Modell	

▪	

 Kaross (Ej obligatorisk)	

▪	

 Årsmodell (ÅÅÅÅ)	

▪	

 Registreringsnummer (XXX222)	

▪	

 Mätarställning (mil)	

▪	

 Antal nycklar	

▪	

 Körförbud (Bocka i för svar ”Ja”)	

▪	

 Avställd (Bocka i för svar ”Ja”)	

▪	

 Körbar (Bocka ur för svar ”Nej”)	

▪	

 Komplett (Bocka ur för svar ”Nej”)

!

◦	

 Min auktion	

▪	

 Auktionstid (Välj passande tidsperiod för hur länge er auktion ska pågå)

!

▪	

 Reservationspris (Maximalt 2 500 SEK, Reservationspriset anger det minsta belopp ni
vill ha för fordonet. Vid lägre bud än reservationspriset är ni inte bunden till att sälja
fordonet.)

!

▪	

 Auktionstext (Beskriv fordonet i klartext, t. ex eventuella defekter och övriga
upplysningar som köparen behöver veta.)

!

▪	

 Transport (Välj att antingen Transportera fordonet själv till säljaren eller få det
upphämtat (kan påverka priset))

!

▪	

 Max. Trans. Sträcka (Maximalt antal mil som ni erbjuder transportera fordonet.)
eller
Fordonets lokalisering (Beskriver var fordonet befinner sig (t. ex adress, gpskoordinater osv.)
Klicka på knappen ”Gå vidare till Steg 3”.

!

4.	

 BIFOGA BILDER
Lägg till aktuella bilder på fordonet. Ni kan maximalt lägga in tre bilder, godkänt filformat är
JPEG (*.jpg eller *.jpeg) och de får maximalt vara 500 kb/st.
Ladda upp bilderna	

◦	

 Klicka på knappen ”Browse...”	

◦	

 Leta reda på bilden på fordonet och klicka på den.	

◦	

 Klicka på knappen ”Ladda upp vald bild”

!

	


Gör om proceduren för att lägga till fler bilder.	

Klicka på knappen ”Gå vidare till Steg 4”.	
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5.	

 GRANSKA AUKTIONEN
Kontrollera era angivna person- och kontaktuppgifter, fordonets information och era val ni
gjort angående auktionen samt att bilderna överensstämmer med fordonet.
Klicka i checkrutan att ”Uppgifterna stämmer”. Om de inte stämmer, klicka på knappen
”Tillbaka / Ändra”.
Klicka på knappen ”Skicka aktiveringslänk”.

!

6. KONTROLLERA ER INKORG
Öppna e-postmeddelandet med avsändare ”SkrotAuktion.se” samt ämne ”[SkrotAuktion.se]
- Aktivera din auktion”. Klicka på aktiveringslänken. 	

	

7.	

 KLART
Er auktion visas nu för de anslutna företagen.
När bud läggs på ert fordon kommer ett e-postmeddelande skickas ut till er. Ni behöver
alltså inte logga in för att följa ert fordon.

!

8.	

 AVKLARAD AUKTION
När er valda tidsperiod gått ut skickas ett e-postmeddelande till er med information om
vilket företag som har lagt det högsta budet. Om ert reservationspris ej blivit uppnått har ni
ändå möjlighet till att välja att sälja fordonet till högstbjudande om så önskas.	


!
!

Slutför aﬀären
Bildemonteringen som vunnit auktionen kontaktar er. Om de inte kontaktat er under de närmsta
vardagarna kan det vara lämpligt att kontakta bildemonteringen ifråga.
I samband med kontakten kan ni komma överens om dag och tid. Observera att hämtning av fordon
sker under bildemonteringens egna öppettider.

INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN GÄLLANDE SKROTNING AV PERSONBIL

!

Viktigt med papper som för över ägandet från dig!
Om du står kvar som ägare till bilen, i lagens mening, så kan du få krav på exempelvis skatt,
trängselskatt och böter i många år framöver. Det kan du lätt undvika. Viktiga papper för detta är
• registreringsbevis, del 2
• mottagningsbevis, oavsett om bilen lämnas vid ett mottagningsställe eller om den hämtas
• legitimation
• om någon annan lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt.
• (Du skall också ha med ett kvitto som visar att det inte finns restskuld på bilen.)

!
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Registreringsbevis och legitimation, fullmakt
Ta med legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset när du lämnar
bilen. Om du tappat bort det eller inte vet om du har det senaste, beställ ett nytt och vänta tills det
kommer med posten innan du lämnar bilen för skrotning. Om någon annan person lämnar bilen åt
dig, krävs en fullmakt.
Du beställer ett nytt registreringsbevis genom att ringa 0771-25 25 25 eller via
www.transportstyrelsen.se
Du ska få:
• Mottagningsbevis
• Kvitto
• Korrekt påskrivet registreringsbevis att posta
Skickas hem:
• Skatt tillgodo
Om det finns skatt tillgodo på bilen så betalas den ut till dig av Transportstyrelsen.
När bilen lämnas för skrotning ska du få ett mottagningsbevis och ett kvitto på att ägandet av bilen
har övergått till mottagningsstället. I samband med det ställs bilen av med en särskild rutin. Detta
görs för att säkerställa att den inte tas i trafik igen.

HJÄLPMEDEL

Ägarbyte kan även ske direkt via en mobilapp:
http://www.transportstyrelsen.se
Länkar:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Avregistrering-och-skrotning/ - Läs mer
https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx - Kontrollera fordon

!
!

