
Nu blir det ännu enklare att sälja
begagnade verktyg och maskiner!

Klaravik har ett nytt samarbete med Foria AB.
Därför kan du som medlemsleverantör i Foria nu få få unika 

erbjudanden vid din försäljning hos Klaravik.

Klaravik gör det enkelt för dig att sälja dina begagnade verktyg, maskiner 
och fordon. Dessutom ser vi till att du får det rätta marknadsvärdet.

Börja med att kontakta oss. Så är halva jobbet gjort.

Vad vill du sälja?



Klaravik finns i hela Sverige.
Från Kiruna i norr till Ystad i söder.

EMMA FLYGEL
072-515 71 42

emma.flygel@klaravik.se

Du hittar kontakuppgifter till alla våra auktionsmäklare på Klaravik.se
Där ser du även vilka områden varje person är verksam på.

Slå oss en signal, eller skicka oss en intresseanmälan.
Uppge att du är medlemsleverantör i Foria.

Vår kontaktperson för Foria



1. Innan auktion

Klaraviks personal fotar och dokumenterar 
dina objekt. I samråd med er sätts ett 
reservationspris. Auktionen pågår normalt 
i sju dagar.

Vår partner PayEx fakturerar köparen 
som har sju dagars betaltid. Så snart 
Klaravik mottagit betalningen skickas 
ett utlämingskvitto till er via mail. Om 
auktionen inte når reservationspris 
kommer Klaraviks säljare sköta förhandling 
med högsta budgivare.

3. Efter auktionens avslut

Vi marknadsför objektet genom flera olika 
kanaler för att nå rätt målgrupp. Både 
nationellt och internationellt. Klaraviks 
kundtjänst sköter all kundkontakt.

2. Under auktion

Hur fungerar det?
4. Hämtning

Köparen har 15 dagar på sig att 
hämta sitt objekt. Köparen kontaktar 
er för att göra upp tid för hämtning. 
Utlämingskvittot signeras av köparen 
vid hämtning.

Utbetalning sker till er den 5:e 
arbetsdagen i månaden efter att 
objektet blivit betalt. I samband 
med utbetalningen mailas också ett 
underlag till er bokföring.

5. Utbetalning



Om Klaravik

När ett verktyg, en maskin eller kanske en hjullastare får en ny ägare 
genom oss, har vi i ett slag skapat en rad vinnare. Säljaren har snabbt och 
enkelt hittat en köpare, som i sin tur funnit precis det den söker. Helt enkelt 
en bra affär, en form av återbruk som även gör miljön en smula lyckligare.

Klaravik ger företag, kommuner och finansbolag möjligheten att sälja 
begagnade objekt. Något som ger fler chansen att köpa proffsprodukter, 
maskiner och fordon från seriösa säljare.

Win-Win-Win!

Klaravik finns idag i fyra länder, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Bara 
i Sverige sysslsätter vi cirka 60st medarbetare. Vår auktion växer stadigt 
och Klaravik.se har ca 300 000 besökare varje vecka och fler än 150 000 
registrerade köparkonton.


