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Inledning 

Danske Finans är Danske Banks finansbolags-

verksamhet i Sverige och erbjuder, i kombinat-

ion med kvalificerad service och rådgivning ba-

serat på grundläggande branschkännedom, kost-

nadseffektiva och konkurrenskraftiga finansie-

ringslösningar. Verksamheten innefattar områ-

dena Bilfinansiering, Objektsfinansiering, Fak-

turafinansiering och Leverantörssamarbeten. 

 

Försäljning av bilar 

För företag med ett vagnparksavtal via Danske 

Finans, erbjuder vi tillsammans med KVD 

Kvarndammen AB ett lönsamt och rationellt sätt 

att avyttra leasingbilar.  

 

KVD erbjuder en helhetslösning för försäljning 

av personbilar och lätta lastbilar, vilken sparar 

er tid, arbete och pengar.  

 

Bilen säljs genom nätauktion på marknadsplat-

sen kvd.se, där den exponeras för mer än 

200 000 besökare varje vecka och varje bil har i 

genomsnitt 12 budgivare. Bilen marknadsförs  

 

 

också på ett flertal köp- och säljsajter som 

blocket.se och bytbil.com. 

 

Värderingsservice 

Alla fordon som säljs genom KVD testas och 

värderas av professionella tekniker och värde-

ringsmän. Värderingen och utfört test ligger se-

dan till grund till det minsta försäljningspris för 

bilen, så kallat reservationspris, som ni kommer 

överens om tillsammans med KVD.  

 

För företag som har vagnparksavtal med Danske 

Finans har man också möjlighet att när som 

helst under sin avtalstid få en kostnadsfri för-

handsvärdering av sina bilar, vilken ger informat-

ion om bilens fösäljningsvärde i realtid.  

 

För att få en kostnadsfri förhandsvärdering 

skickar vagnparksägaren en förfrågan på 

www.kvd.se/danskefinans, alternativt fyller i en 

värderingsblankett och skickar via e-post. 

 

I situationer där en anställd önskar köpa ut sin 

leasingbil kan KVD, genom dotterbolaget Bilpri-

ser, också utföra en så kallad utköpsvärdering.  

 

Denna typ av värdering innebär att man undviker 

förmånsbeskattning i efterhand, förutsatt att bi-

len köps för värderingsbeloppet. 

 

Så här fungerar det att sälja bilen genom KVD: 

1. Vagnparksägaren fyller i en värderingsblan-

kett och skickar via e-post, alternativt fyller i 

en förfrågan direkt på nätet under 

www.kvd.se/danskefinans.  

Inom 48 timmar lämnas sedan en förhands-

värdering, vilket ger svar på vad bilen förvän-

tas inbringa. Värderingen innehåller också 

ett förslag på reservationspris, vilket avser 

det pris som KVD bedömer att bilen minst 

inbringar vid försäljning.  

 

2. Vagnparksägaren återkommer till KVD med 

uppdragsbeställning och får en bekräftelse 

på denna. Bilen transporteras till en KVD-

anläggning och testas av professionella tek-

niker.  

Utifrån testdokumentationen upprättas se-

dan en beskrivning av bilen, vilken vagn-

parksägaren får godkänna.  
 

http://www.kvd.se/danskefinans
http://www.kvd.se/danskefinans
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3. Bilen läggs ut på marknadsplatsen kvd.se. 

Vagnparksägaren kan själv följa budgiv-

ningen på nätet då den är öppen. Auktionen 

har en sluttid men fortsätter så länge det 

inte är mer än tre minuter mellan varje bud.  

Om slutligt pris skulle hamna under reser-

vationspriset säljs inte bilen utan vagnparks-

ägarens godkännande. 
 

4. Efter försäljningen får vagnparksägaren en 

redovisning. Utbetalning av köpeskilling sker 

cirka en vecka efter leverans direkt till vagn-

parksägaren.  

 

Mer information 

För mer information är du välkommen att gå in 

på www.danskebank.se/danskefinans eller kon-

takta oss på telefon 0752-48 40 00. 

 

http://www.danskebank.se/danskefinans

