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Varför förmedling?
Förmedling hos Svea Husbilar är en helhetslösning för dig som vill sälja din husbil.
Det är ett mycket smidigt alternativ då du i praktiken bara lämnar in ditt fordon, Svea Husbilar 
sköter resten. Förmedling har under de senaste 10 åren blivit ett mycket populärt 
tillvägagångssätt för att sälja just husbilar och husvagnar. 

Förmedling löser flera problem för dig som privatperson
Det är ofta krångligt och kan snabbt bli komplicerat att sälja själv på grund av att dessa är 
komplexa fordon där köparna ställer stora krav på trygghet, att fordonet ska vara noggrant 
testade och ev. åtgärdade inför leverans.
Men detta är bara toppen på isberget av problem som många känner av när de själva försöker 
sälja sin husbil eller husvagn
Svea Husbilar har en väl utstuderad förmedlingstjänst som gör det enkelt att få din husbil såld.

Vanliga problem
Många av de kunder som vänder sig till oss har redan utan framgång själva testat att sälja sitt 
fordon. Här är några av de problem som de upplever när de privat försöker sälja:

Fotografering, detaljerad spec. och annonsering
Många upplever det svårt att ta bra och skarpa bilder på sitt fordon samt att få till en      
tillräckligt detaljerad spec. för att fordonet ska synas i djungeln av husbilar på nätet

Otrygg i att hantera tekniska frågor från intressenter
Förhandling, prutning, visningar, provkörning, fika med okända köparkandidater mm.
Rädsla för bedrägerier

Dessvärre blir det allt vanligare med bedrägeriförsök mot privatpersoner som säljer 
dyrare typ av fordon. Bedragarnas metoder blir allt mer sofistikerade.

Du har lån på ditt fordon
Har du lån på ditt fordon måste du lösa detta innan du kan sälja din husbil, det är ett 
problem då ingen vill köpa ett fordon med en kreditspärr.

Du kan inte erbjuda köparen finansieringsalternativ
En husbil eller husvagn är ett exklusivt objekt som många behöver ta lån för att kunna 
köpa.

Kunderna kräver en trygghet du ej kan erbjuda
En husbil eller husvagn är ett komplicerat fordon, i praktiken en lägenhet och en bil i ett. 
Det är många funktioner och system att bemästra och kunderna ställer stora krav på att 
fordonet ska vara noggrant testat och i bästa möjliga skick när de hämtar den.

Du slipper alla former av garantiåtagande och arga kunder om något inte fungerar
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Varför sälja ditt fordon via Svea Husbilar?
Skillnaden mellan att låta Svea Husbilar förmedla ditt fordon jämfört med en annan mer 
traditionell husbilsfirma som även säljer nytt eller inbytta begagnade fordon är ofta stor.

Om du lämnar in ditt fordon på en firma som också säljer nya husbilar / husvagnar eller sina egen 
ägda fordon kan du dessvärre vara säker på att ditt fordon får sista prioritet när köpare både 
ringer eller besöker anläggningen. 
Hur man än vrider och vänder på det kommer de traditionella handlarna alltid prioritera att sälja 
sina egna nya eller begagnade fordon framför ditt förmedlingsuppdrag- så är det INTE hos Svea 
Husbilar!

Därför gör du bäst i att vända dig till en renodlad förmedlare som Svea Husbilar som alltid 
kommer prioritera våra kunders förmedlingsfordon. Vi tar även inbyte men dessa går igenom 
exakt samma process som våra kunders fordon och har ingen extra prioritet, ofta vet våra egna 
säljare knappt vilka de inbytta fordonen är.

Att förmedla ett fordon är annorlunda och en mycket större process än att som handlare 
traditionellt sälja ett nytt eller egen ägt begagnat fordon.

Svea Husbilar har renodlat och optimerat hela 
den interna processen för just förmedling.

Hos Svea Husbilar går ditt fordon genom 97 strategiska steg utöver våra funktionstest och andra 
checklistor. Detta för att alltid göra vårt yttersta för att i slutändan ha både nöjda och trygga 
säljare och köpare.

I och med att förmedling blir allt populärare har vi märkt att många andra handlare som förmedlar 
fordon ofta döljer många kostnader som tillfaller säljaren. 
Vänligen läs vårt omfattande förmedlingsavtal för full transparens av vilka kostnader du har för din 
förmedling hos Svea Husbilar.

Vårt mål är att vara så tydliga och transparenta som möjligt när vi förmedlar din husbil

Svea Husbilar i Älmsta utanför Norrtälje har plats för ca 120 husbilar. Utöver huvudbyggnaderna på bilden 
har vi även en stor separat verkstad och ett administrativt servicekontor som hjälper alla våra anläggningar.
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Därför väljer köparna Svea Husbilar
Det finns många anledningar till att Svea Husbilar är en av Sveriges största begagnat-
handlare. Här är några av dem:

Kontroll av fordon
Vi utför alltid ett noggrant fukttest, gasoltest och 
funktionstest vilket skapar trygghet hos köparen.

Garanti
Vi lämnar alltid garanti på 1-3 år. Erbjuder låg 
finansieringsränta och har generösa kampanjer. 

Exponering
Alla husbilar & husvagnar är professionellt 
fotograferade inomhus i vår fotostudio.

Vi tar inbyten
Vi har möjlighet att ta inbyten vilket ökar möjligheten 
till en genomförbar försäljning.

Trygghet
Det är tryggt att köpa via ett etablerat företag med 
god service och produktkännedom.

Extra tillbehör
Vår verkstad monterar enkelt på extra tillbehör inför 
leverans om kunden önskar.

Robert utför funktionstest på en Hobby

John utför videovisning med distanskund

Finansiering
Vi erbjuder förmånlig finansiering via vår 
samarbetspartner Wasa Kredit.

Kampanjer
Vi har ofta förmånliga och generösa kampanjer som 
ökar möjligheten att sälja ditt fordon

Visningar
Våra kunniga säljare sköter visningar och 
behovsanalys på anläggningarna. 

Videovisningar
Våra kunder kommer från hela Sverige och vi 
erbjuder moderna videovisningar till dessa för att 
göra allt vi kan för att sälja din husbil.

Tekniska frågor
Våra säljare och tekniker har tillsammans lång 
erfarenhet och kan svara på det mesta
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Om Svea Husbilar
Svea Husbilar är ett renodlat förmedlingsföretag som optimerat hela verksamheten till vad som i 
dag är en väl utvecklad och framgångsrik förmedlingsprocess.

Vi har från starten i slutet på 2016 i snabb takt vuxit till att för 2019 omsätta ca 190 miljoner kr 
med 25 anställda. 

Vi är mycket stolta över att under åren kunnat förädla och förbättra våra arbetsprocesser och 
därmed snabbt växa till Sveriges största husbilsförmedlare.

Svea Husbilar förmedlar ca 400 fordon per år och arbetar dagligen hårt för att hela tiden bli 
bättre och höja vår servicenivå.
Inför 2020 har vi exempelvis uppdaterat hela 42 rutinpunkter som en del i den långa struktur som 
krävs för att leverera en framgångsrik förmedling både till dig som säljare och till våra köpare.

Vi driver idag tre anläggningar i Sverige:
• Svea husbilar Älmsta utanför Norrtälje.
• Svea Husbilar i Kinna.
• Svea Husvagnar i Sandared utanför Borås.

Vi beräknar under 2020-2023 öppna ytterligare fem anläggningar i Sverige. 
Vänligen hör av dig om du har tips till oss på lokaler och möjliga medarbetare. 
Vi tittar för tillfället främst på trakterna kring Malmö, Norrköping/Linköping, Örebro, Borlänge / 
Falun, Eskilstuna, Växjö, Karlstad m.fl.
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Förmedlingsprocessen
Förståelse för förmedlingsprocessen

En framgångsrik förmedlingsprocess

SVEA HUSBILAR ÄR SVERIGES MEST ANLITADE FÖRMEDLARE

Svea Husbilar har under åren vuxit till att bli Sveriges största husbilsmäklare. I grunden ligger en 
genomarbetad arbetsprocess som ner på våra interna strukturer i kombination med marknadsföring 
och tydlig prissättning särskiljer oss markant från våra branschkollegor. Nedan ser ni en överblick över 
större delen av strukturen:

01 VÄRDERING 03 INLÄMNING

Fordonet värderas 

över telefon med 

våra prisanalytiker.

Inregistrering, 

annonseringspris, 

förmedlingsavtal.

04 FÖRBERED

Tvätt, städ inför 

fotografering

05 FOTO

Fordonet flyttas till 

vår studio och 

fotograferas

06 INFO

Detaljerad 

informationsspec 

skapas på fordonet

07 ANNONS

Fordonet 

annonseras på bl.a. 

hemsida, Blocket 

08 KUNDER 

09 RESER-

VERAD

Samtal, visningar, 

förhandling, offerter, 

finansieringsförslag

Förhandling och 

kontraktsskrivning

18 ADMIN

Sluträkning och 

kontakt med 

Uppdragsgivare

20 GARANTI

Garantiåtaganden 

och efterhantering 

gentemot köparen

19 UTBETALNING

Utbetalning av 

likvid till 

Uppdragsgivare

02 FÖRBERED 

Ni plockar ur ert 

fordon och tar fram 

allt enligt checklista.

* 10, 11, 12 Funktionstest, offert och ev. verkstadsåtgärd kan även ske      
under förmedlingstiden varvid du som kund meddelas om detta.

14 SÅLD

Fordonet är sålt

16 FÖRBERED

Tvätt, städ inför 

leverans

15 ADMIN

Hantering betalningar,

Finansiering, 

kreditlösen mm.

10 KONTAKT

Ni kontaktas med 

info om 

försäljningen

11 TESTER *
Funktionstest

Gasoltest

Fukttest

13 VERKSTAD *
Reparation av 

godkända åtgärder

12 EV. OFFERT *
Eventuell offert vid 

funktionsfel eller 

kvalitetsbrist

17 LEVERANS

Leveransgenomgång

två – tre timmar
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Vi eftersträvar 100% nöjda kunder 
oavsett om du är säljare eller köpare!

Svea Husbilar har under åren förmedlat närmare tusen fordon

”Enkelt att sälja och med vetskap om att 
bilen fick en rejäl översyn som gör nästa 
kunds ägande smärtfritt. Något vi själva 
hade haft knepigt att fixa på lika bra 
sätt.”   - Tom

”Färgstarkt företag i en annars 
slentrianmässigt gråtråkig bransch 
med många ålderdomliga aktörer.” 
- Martin 

”Jag kände mig omhändertagen från 
första kontakt och genom hela 
affären.”  - Leo

”Vi är så nöjda att vi köpte vår 
första husbil hos er, superservice 
och jättebra genomgång.” 
- Kickie

”Dom ser till att kunden som köper 
ditt fordon får den service och hjälp 
dom behöver efter köpet.” 
- Ove
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Inlämning av ditt fordon
Så här går det till när du lämnar in ditt fordon hos Svea Husbilar

1. Inlämning / upphämtning
Antingen hämtar vi husbilen eller husvagnen hos dig (kontakta oss för pris av hämtning), eller 
så kör ni själva er husbil eller husvagn till någon av våra anläggningar. 
Vänligen kontakta oss för att boka tid för inlämningen. 
Då vi dagligen har många bokade intag samt utlämningar uppskattar vi om ni är i tid till er 
inlämning.

2. Genomgång av fordonet på plats
Inlämning av ditt fordon tar ca en timme.
Vi går snabbt igenom er husbil tillsammans med dig enligt vår checklista. 
Vi utför bland annat en enkel visuell besiktning för att se och notera ev. skador in och 
utvändigt. Övriga ev. skador dokumenteras vid det stora funktionstestet som genomförs 
senare under förmedlingsprocessen. 

3. Kontroll av handböcker och servicedokument
Vi ser snabbt över alla dokument, böcker och nycklar mm.
Du behöver även legitimera dig som ägare till fordon med både körkort samt den gula delen 
av registreringsbeviset. Är du ombud eller hanterar ett dödsbo ser vi över fullmakter.
Fullmakter finns att ladda hem på: www.sveahusbilar.se/fullmakt

4. Servicetjänster
Om nödvändigt bokar vi in nödvändiga arbeten såsom städning, service eller liknande arbeten 
som kraftigt ökar chansen för ditt fordon att säljas.

5. Kontraktsskrivning
Vi diskuterar eventuella frågor, går igenom kontraktet och slutför kontraktsskrivningen

Övrigt
Efter inlämning påbörjas arbetet med ert fordon våra processer bestående av yttre tvätt, 
eventuell städning, fotografering inomhus i vår fotostudio för bästa möjliga bilder, annonsering, 
specificering av utrustning och marknadsföring på bland annat vår hemsida, Blocket och i sociala 
medier.

Skulle vi upptäcka funktionsbrister eller säkerhetsrisker på ert fordon under vara funktionstester 
hör vi av oss gällande detta och skickar en offert på nödvändiga arbeten. Ofta görs funktionstest 
på fordonet efter att vi reserverat den till en köpare. Detta då verkstaden under framför allt 
högsäsong hela tiden behöver prioritera alla sålda eller reserverade fordon.

Medan ditt fordon står hos Svea Husbilar kan du ha den avställd och förutom din 
avställningsförsäkring täcks den även av våra försäkringar.

Välkommen att ringa eller mejla oss vid minsta fråga
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Checklista 
Inför inlämning av ditt fordon

(Printa endast sida 9-10 i detta dokument om du vill skriva ut denna checklista, alt. 9-12 för alla checklistor)

❑ Sätt om möjligt fordonets batterier på laddning

❑ Vid nyare fordon med fabriksgarantier:
Kontrollera att eventuell service som fordonets tillverkare kräver för eventuell garanti, är utförd vid rätt miltal 
eller ålder på fordonet. detta ser du i instruktionsboken och serviceboken. 
Kontrollera om täthetsgaranti och tid till nästa täthetsinspektion senast behöver utföras. Förpliktelser som krävs 
för eventuella fabriksgarantier ligger helt under ägarens ansvar (t.ex. täthetsinspektion eller auktoriserad service 
under garantitid). Om inlämnat fordon inte är servat enligt tillverkarens rekommendationer eller krav för 
fabriksgaranti ska detta utföras.

❑ Vid äldre fordon utan fabriksgarantier
Kontrollera att eventuell oljeservice och fukttest utförts som fordonets tillverkare rekommenderar är utförd vid 
rätt miltal eller ålder på ditt fordon. Detta ser du i instruktionsboken och serviceboken. Vid osäkerhet ser vi över 
detta vid inlämning.
Om inlämnat fordon inte är servat enligt tillverkarens rekommendationer kommer detta utföras av Svea Husbilar 
innan leverans till köpare, se prislista i avtalet.

❑ Kontrollera så att fordonet är besiktat för minst 3 månader framåt, och ta med det senaste besiktningsprotokollet.
Svea husbilar har egna verkstäder där vi kan hjälpa er med reparationer och installationer, fukttest, tryck test, 
funktionstest mm.
Verkstadsdelen arbetar med alla husbilsmärken, nya som begagnade. 
Undantaget gäller endast t.ex. täthetsinspektion eller auktoriserad service under garantitid som ska utföras hos 
märkeshandlaren.

Behöver du hjälp att utföra arbeten inför försäljningen av ert fordon, eller önskar du hjälp med att besikta ert 
fordon? 
Boka dessa invid inlämningen av ert fordon så hjälper vi er att öka chanserna att sälja just Ert fordon!

❑ Ta med det senaste utfärdade registreringsbeviset, den gula delen ( del 2 ). 
Om ni är osäkra på om ert bevis är det senast utfärdade, så kan ni besöka transportstyrelsens fordonsupplysning, på 
följande sida: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb

❑ Tvätta fordonet utvändigt, notera skador, kontrollera så att all belysning fungerar och att däcken är i lagligt skick. (Vi 
rekommenderar byte om däckdjupet understiger 4mm, kontrollera även efter eventuella sprickor utanpå samt i 
däckmönstret som gör däcken till en trafikfara)

❑ Kontrollera att alla lås, eventuella fjärrkontroller och larm fungerar korrekt. Vänligen lämna med egenskriven 
beskrivning om över dessa om instruktioner saknas till t.ex. larmets funktion.

❑ Kontrollera alla omärkta strömbrytare/Knappar i husbilen, (Vänligen märk upp dessa om det inte framgår vad dessa 
gör, t.ex. knapp för golvvärme, uppvärmd gråvattentank eller knapp till värmeväxlare som ofta är omärkta och 
försvårar en genomgång av husbilen)

❑ Om fordonet har markis - rulla då ut den, och kontrollera att den är hel och ren från smuts eller mögel. Notera och 
upplys oss om eventuell extra-åtgärder som tvätt behövs och anmärk skador som behöver ses över.

❑ Om förtält ingår, kontrollera även dess skick och upplys oss om eventuella brister.

❑ Invändigt: följ bifogad checklista för städning och urplockning.
Städa husbilen alt. låt Svea Husbilar göra detta efter inlämning.
Om städning inte är utförd eller bristfällig kommer Svea Husbilar offerera städpaket. Fordon med spår av djur och 
eller doft som är i behov av sanering och eller ozonbehandling ingår inte i ordinarie priser. Ostädade fordon 
annonseras först efter överenskommen rekond
Städningen skall vara i standard med en flyttstädning. Tidsåtgång ca 6-8 timmar. Se separat checklista för egen 
städning i detta dokument.
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❑ Kontrollera all invändig belysning, eventuella myggnät och mörkläggningsgardiner.

❑ Plocka ur dina personliga ägodelar. 
Personliga ägodelar som lämnats kvar i fordonet efter inlämning kommer kasseras av Svea Husbilars personal såvida 
det inte är saker som kan anses ha ett ev. värde för nästa ägare. Slängda föremål kan inte återfås och Svea Husbilar 
kan inte hållas ersättningsskyldiga för privata föremål som lämnats i fordonet.

❑ Utrustning som tillhör fordonet eller som har värde för kommande ägare skall vara packat i kartong eller liknande 
och ställs förslagsvis i garaget.

❑ Lokalisera alla eventuella stegar, markisvev, stödbensvev och extramadrasser som tillhör husbilen och lägg dessa i 
garaget på fordonet.

❑ Lokalisera alla dokument, servicekvitton, kvitton på serviceböcker, instruktionsböcker, fjärrkontroller, mm. Dessa 
kommer vid intaget att gås igenom med er säljare och sedan under förmedlingen hållas separerade från husbilen.

❑ Ta med alla nycklar, även Extranyckeln. Normalt har alla fordon minst två nycklar. Om extra nyckel saknas vid intag 
kommer vi att behöva beställa en ny.

❑ Ta med minst en gasoltub som skall vara fyllt till minst hälften.
Gasolflaskor har en livslängd på 10 år. Vi har rätt att ersätta en utgången flaska utan godkännande. Gasolslangarna 
är datumstämplade och skall bytas vartannat till var femte år beroende på skick, reduceringsventil skall bytas var 
tionde år

❑ Ta med godkänd elkabel. (2,5 mm2 och minst 10 m lång), Denna lämnas sedan med i försäljningen. Saknas godkänd 
elkabel äger Svea Husbilar rätten att ersätta denna samt debitera detta som avdrag på slutlikviden.

❑ Tag med ägarbevis (den gula delen) ägarbeviset fotograferas och återlämnas därefter till uppdragsgivaren.

❑ Följer inte ägaren med och lämnar fordonet kräver vi fullmakt från ägare eller dödsbo. 
Se mall för fullmakt på www.sveahusbilar.se/fullmakt

❑ Om fordonet är finansierat, ta gärna med en kopia på senaste avin där restskuld samt kundnummer framgår.

❑ Vattensystemet skall vara tömt och rengjort vid inlämning av fordonet. 

❑ Toalett-tank samt toafack skall vara ren vid inlämnande av fordonet. I annat fall äger Svea Husbilar rätt att debitera 
ägaren för sanering.
*Tömning av toatank kan EJ ske hos Svea Husbilar vid ankomst.

❑ Färskvattentank och gråvattentank skall vara rengjord innan inlämnandet av fordonet. I annat fall äger Svea Husbilar 
rätt att debitera ägaren för sanering av denna.

❑ Låt värmen, kylskåp och vatten vara avstängt vid inlämningen av ert fordon. Vi fyller, startar och kontrollerar dessa 
funktioner vid funktionstestet.

❑ Se till att både gasoltuben är fylld till minst hälften.

❑ Kontrollera om fordonet behöver tankas.
Husbilen ska lämnas med minst en fjärdedels tank (vid ankomst till Svea Husbilar) för att täcka eventuella 
provkörningar samt att bränslelampan får ej lysa vid leveranstillfället. Om Svea Husbilar behöver tanka fordonet 
inför leverans eller provkörningar tillkommer bränslekostnad för 15 liter á 25 kr/liter per tillfälle.

Checklista 
Forts… Inför inlämning av ditt fordon
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Checklista 
Städning av egen husbil / husvagn

(Printa endast sida 9-10 i detta dokument om du vill skriva ut denna checklista, alt. 7-10 för alla checklistor)

Motsvarande flyttstädning av bostad
Uppskattad städtid 6-8 timmar.

Att flyttstäda en husbil eller husvagn är ofta mer omfattande än vad man kan tro, därför har vi tagit fram attraktiva 
städerbjudanden från 2995 kr, vänligen se prislista i Bilaga 1 av förmedlingskontraktet.
Vid egen städning skall checklistan printas ut, fyllas i och medtagas till Svea Husbilar vid inlämning av ditt
fordon.

VÅTTORKA
❑ Luckor/fack/hyllor (alla hyllplan, även utanpå luckor)
❑ Alla bänkytor
❑ Kyl och frys
❑ Ugn
❑ Diskho
❑ Spis
❑ Fönster (runtom och i karmen på fönstret)
❑ Handfat runtom alla ytor
❑ I alla dolda utrymmen
❑ BADRUM
❑ Rengör duschväggar
❑ Rengör duschdörr
❑ Töm toalettkassetten och spola ur samt rengör noggrant
❑ Rengör toalett
❑ Rengör noggrant toalettens in- och utsida samt tätningslock, rengör även toalettkassetten samt
❑ toalettkasettens fack. (OBS: ingår ej i Svea Husbilars städerbjudande då detta klassas som
❑ sanering)
❑ Rengör silar från hår och avlagringar etc.
❑ Kontrollera vattenlåsens avrinning. Om dålig avrinning skall detta åtgärdas

DAMMSUGA
❑ Alla mattor (bodelsmatta, bilmatta, dörrmatta)
❑ Instrumentbräda
❑ I dörrar (bildörrar och bodelsdörr)
❑ I alla fack och luckor (bäst innan avtorkning)
❑ Bakom utdragbara lådor
❑ I golvfack
❑ Under dinette
❑ Bilsäten
❑ Bakom säten
❑ Under dynor
❑ Dinettdynor
❑ Madrass/er
❑ Väggar
❑ Takfack
❑ Truma/ALDE-utrymmet
❑ Under förarstol och passagerarstol (dra stol -fram, bak och snurra. Även utrymmet under)
❑ I alla dolda fack och utrymmen
❑ Instrumentbräda
❑ Insteg (bilden och bodel)
❑ Garage
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FÖNSTERPUTS
❑ Alla fönster (även tak, bildel, instrumenthus mm)
❑ Speglar (även backspegel)
❑ Lackerade/glansiga skåpluckor
❑ Glas/plastluckor
❑ Ugnslucka
❑ Kyl-och frysdörrar
❑ Lucka till spis och diskho
❑ Duschvägg
❑ Duschhandtag

UTVÄNDIGA FACK OCH LASTUTRYMMEN
❑ Plocka ur och rengör utrustning/tillbehör
❑ Rulla ihop sladdar
❑ Rensa ut icke-tillbehör (ev. förvara i flyttkartong i garaget och märk med REG-nr)
❑ Däcktvätt
❑ Dammsug golv, hyllplan mm.
❑ Torka av
❑ Putsa eventuellt duschmunstycke
❑ Torka av golv
❑ Plocka i allt fint och prydligt!
❑ Torka av golvet, lägg tillbaka mattor

ÖVRIGT
❑ Ta bort eventuella fläckar på dynor och säten.
❑ Kontrollera även att alla lampor fungerar, dels invändigt men även utvändigt.

Meddela oss gärna i förväg om eventuella skador eller fel som vi behöver boka in i vår verkstad
Tänk på att taktvätt, markistvätt och motortvätt inte ingår i uppdraget men kan beställas, se Bilaga 1 i 
förmedlingsavtalet för priser.

Checklista 
Forts… städning av egen husbil / husvagn
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Fråga: Jag ska köpa ny husbil. Ska jag förmedla först eller byta in den?
- Jämför vi inbyten med förmedling så finns det ofta mycket pengar att spara för dig som istället 
kan tänkas lämna in din husbil på förmedling.

Många tycker det är smidigt att lämna in sin husbil på inbyte när de ska köpa en ny, MEN det är 
ofta en ekonomisk fälla.
Handlare behöver ha en kraftig marginal mot marknadspriset när de köper in ditt inbyte. Ofta 
ligger dessa kalkyler på 15-25% från marknadspris. Jämför det med att betala 8% hos Svea 
Husbilar vid förmedling så kan du spara mycket pengar. 

Det blir snabbt stora summor när det gäller husbilar och husvagnar, så några få procent kan 
innebära allt från 10, 20, 30, 40, 50, 100.000 kr mer pengar i din ficka vid förmedling.
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Frågor och svar

Fråga: Vad händer om ni går i konkurs medan jag har min husbil hos er på förmedling?
- Går Svea Husbilar i konkurs medan din husbil står på försäljning hos oss kommer den inte 
räknas med i konkursboet. Du kan helt enkelt åka till anläggningen och hämta din husbil.
I övrigt hanteras alla likvida medel rörande din husbil på vårt Klientmedelskonto och har därmed 
ytterligare ett skydd.
Svea Husbilar har en bolag struktur som tar väldigt låg risk. Detta innebär i praktiken att vi 
genom vår affärs-struktur inte tar så stor risk i verksamheten jämfört med ett traditionellt 
husbilsföretag som kan ha egna lager på mellan 50-100 miljoner. Tänk vad som händer på en sån 
firma om de behöver sänka sina pris t.ex. 10% .

Fråga: Hur går det för Svea Husbilar, är ni ett stabilt företag?
- Svea Husbilar omsatte under 2019 närmare 190 miljoner kronor och har i skrivande stund 
22 st. anställda.
Vi öppnar i april vår tredje anläggning i Kinna och satsar på att under de närmaste 4 åren 
öppna ytterligare 5 anläggningar i Sverige. Bolaget har ett nära samarbete med SEB och har 
stabil kassa och går lite plus varje år.

Fråga: Står min husbil inne eller ute under förmedlingstiden?
- Oftast står fordonet ute men detta kan variera vilken anläggning du lämnat in ditt fordon 
på samt hur säljarna valt att gruppera fordonen på anläggningen.

Fråga: Vad kostar det att förmedla mitt fordon?
För full förståelse och inblick i möjliga kostnader för förmedlingen av just ditt fordon 
rekommenderar vi att du läser vårt förmedlingsavtal.
Svea Husbilars förmedlingsavtal är framtaget för att ge dig som säljare full insyn i vilka 
kostnader som kan uppstå vid förmedlingen.

Som bas tar vi 8% för förmedlingsuppdraget, avvikelser kan gälla för tyngre fordon och 
minimiavgifter och andra fordonsunika kostnader kan tillkomma. 
Baserat på komplexiteten av en husbil eller husvagn samt kravet från köparen kan 
eventuella verkstadskostnader tillkomma beroende på skicket av ditt fordon. 

Har du en fråga?
Varmt välkommen att kontakta oss:
Tel:     010-179 07 00
Mail:  info@sveahusbilar.se


