
Tio handfasta argument

varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare

Tryggare kan ingen vara



När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar 
konkurrensen för den etablerade handeln. Att köpa bil via Internet är 
idag vanligare än att ringa på en tidningsannons. Köparen kan vara hur 
noggrann och kunnig som helst, men fortfarande finns både myter och 
sanningar som få tänker på eller ens känner till. Exempelvis tror många 
att det generellt är billigare att köpa bil privat, vilket det inte alls behöver 
vara. Få köpare inser nog också hur begränsade möjligheter de har om  
de skulle bli missnöjda med sitt köp.

Här har du som MRF-ansluten handlare den sammanlagda styrka, kunskap 
och trygghet som ingen privat säljare kan erbjuda. Därför är det extra viktigt 
att du inte glömmer bort att poängtera det i dina kundkontakter. I den här 
broschyren har vi samlat de tio bästa argumenten för dig som tillhör vår 
organisation. Läs våra motiveringar och lycka till med försäljningen.



När kunden köper en begagnad bil privat måste han 
själv undersöka bilen. Det finns oftast ingenting som 
kan styrka att bilen är i ett visst skick. Den kan till  
och med vara trafikfarlig.

Hos oss kan kunden alltid vara säker på att han får en begagnad bil utan några trafiksäker

hetsmässiga brister. Vi testar och går igenom en begagnad bil ordentligt innan vi byter eller  

köper in den, eftersom vi vill veta vad vi får och veta att vi betalar rätt pris. Därefter åtgärdas 

eventuella brister och bilen rekonditioneras. Dessutom har vi både garantiansvar och ansvar 

enligt lag gentemot våra kunder.

”Våra bilar är alltid  
testade, genomgångna  
och trafiksäkerhetsfel  
är alltid åtgärdade”

DITT ARGUMENT NR. 1



När kunden köper en begagnad bil privat finns det  
nästan aldrig någon dokumentation över bilens skick.

Hos en MRFansluten bilhandlare så har den begagnade bilen alltid en varudeklaration där  

eventuella fel och brister framgår tydligt. Står det ”N=normalt skick” på varudeklarationen så  

betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför 

vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. Dessutom måste inte en varudeklaration 

alltid vara prickfri som många tror. Kunderna kan ofta överse med små skavanker så länge du 

redovisar dem tydligt och de känner sig nöjda av att få med sig varudeklarationen vid leveransen. 

Det tyder på en seriös bilhandlare.

”Våra b
egagnade bilar  

är al
ltid varu

dekla re rade 

och du får 
alltid

 med  

dig varu
deklarat

ionen  

vid köpet”

DITT ARGUMENT NR. 2



Vid köp av en begagnad bil privat finns inga garantier. 
Köper du begagnat via andra bilförsäljare finns ibland 
garantier – men aldrig lika förmånliga och trygga som 
hos en MRF-ansluten bilhandlare.

En MRFgaranti omfattar hela bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning, komponenter 

som inte bedömts normala eller detaljer som har fått anmärkning i varudeklarationen. Vi lämnar  

6 månaders, eller 1 000 mils, MRFgaranti på bilar som är högst 36 månader och gått maximalt  

5 000 mil, samt 3 månaders, eller 500 mils, MRFgaranti på bilar som är högst 72 månader och 

gått maximalt 10 000 mil. Vi lämnar också Trafiksäkerhetsgaranti på bilar äldre än 6 år eller  

10 000 mil, 3 månader/300 mil på bilar med pris över 50 000 kr och 1 månad/100 mil på bilar 

som kostar under 50 000 kr. Kunden får alltid en ifylld garantiblankett vid leverans. 

Läs mer på www.mrf.se

”Det är bara vi som kan erbjuda den förmånliga MRF-garantin och du får en ifylld garantiblankett  vid leveransen”

DITT ARGUMENT NR. 3



”Hos oss gäller  

konsumentköplagen”
Som om MRF-garantin inte vore nog, så kan våra kunder 
alltid lita på att vi också följer konsumentköplagen. Den 
innebär att vi ansvarar för de fel* som fanns vid leveransen.

Konsumentköplagen ger köparen ett skydd utöver MRFgarantin. Den innebär att vi har ett utökat ansvar 

för fel som upptäcks inom 6 månader från leveransen. För fel som upptäcks efter 6 månader måste  

köparen göra sannolikt att felet har funnits redan vid leveransen. Köparen kan alltid reklamera ett fel 

inom tre år om det görs inom två månader från upptäckten. 

Läs mer i MRF:s handböcker, Praktisk bilhandelsjuridik och Verkstadsjuridik.  

Du kan även läsa mer på www.konsumentverket.se

* Det vill säga fel som enligt lag är köprättsliga fel.

DITT ARGUMENT NR. 4



Vad händer om kunden och privatsäljaren blir oense 
efter köpet? Ofta stå ord mot ord och det är dyrt för 
köparen att få fallet prövat.

Vid köp hos en MRFansluten handlare kan kunden alltid kostnadsfritt vända sig till konsument

vägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en tvist skulle uppstå. MRFs kundskydd 

innebär att köparen alltid har rätt till den ersättning eller de åtgärder som ARN rekommenderar. 

Ett MRFanslutet företag är skyldigt att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Läs mer på www.arn.se

”Hos oss är
 du  

skyddad vid en  

eventuell tvis
t”

DITT ARGUMENT NR. 5



”Våra bilar är  alltid betalda” När kunden köper en begagnad bil privat kan han inte 
vara säker på att gamla krediter som är kopplade till 
bilen är betalda. I värsta fall kan banken eller finans-
bolaget rikta krav om återbetalning av skulden mot den 
nye ägaren av bilen.

När vi byter in en bil som är kreditsatt så reglerar vi alltid detta med den gamla ägaren i samband 

med inleveransen. Kunder kan lugnt och tryggt köpa bil hos MRFhandlaren i vetskap om att man 

inte ”ärver” någon annans skuld.

DITT ARGUMENT NR. 6



Vid privata affärer är det nog snarare regel än undantag 
att det inte upprättas några skriftliga köpeavtal. I bästa 
fall kanske man får ett kvitto. Hur vet man då vad som 
är sagt vid en eventuell tvist? 

Hos MRFhandlaren får kunden alltid ett skriftligt köpeavtal med MRFs leveransvillkor bifogade. 

Det innebär att allt som är överenskommet finns reglerat i avtalet och satt på pränt. Dessutom 

reglerar leveransvillkoren en mängd andra förhållanden förutom det man direkt avtalat om, vilket 

innebär en trygghet och säkerhet för båda parter. Till råga på allt så är leveransvillkoren godkända 

av Konsumentverket.

”Hos oss får  

du alltid skriftliga  

köpeavtal och MRFs  

leveransvillkor”

DITT ARGUMENT NR. 7



”Vi tar hand om din  
inbytesbil och kan  

finansiering” Hos oss kan kunden alltid diskutera inbyte av sin gamla 
bil och vi kan dessutom erbjuda finansiering av den  
bil han köper av oss. Privatsäljaren tar som regel inga  
inbyten och kan inte heller erbjuda finansiering.

MRFhandlare är proffs på att hantera inbyten och i de flesta fall kan kunden byta in sin gamla bil. 

Som regel kan handlaren även erbjuda kunden finansiering vid köp av bil, antingen via märkes

finansiering, finansbolag eller bank.

DITT ARGUMENT NR. 8



Nöjda kunder kommer tillbaka. Det är en sliten sanning, 
men inte mindre sann för det. Du som är en ansluten 
MRF-handlare tänker långsiktigt, ger goda råd och vet 
bättre än att bara göra första bästa affär. Något en  
privat säljare aldrig bryr sig om.

I och med medlemskapet i Motorbranschens Riksförbund, MRF, så tillhör du den seriösa bilhan

deln och bilverkstäderna. Du tänker på miljö, kvalitet och kompetens och ska vara stolt över det. 

MRFmärket är ett bevis på att du står för trygga bilaffärer och ett kvalitetsmässigt utfört arbete  

i verkstaden. Dessutom är din prissättning av begagnade bilar alltid baserad på vedertagen  

statistik och de tester som görs följer branschens noggranna protokoll.

”Vi står på din sida”

DITT ARGUMENT NR. 9



”Vilket är 
ditt  

personliga  

argument?”
Här kan du fundera över vilka ytterligare argument,  
fördelar eller mervärden som finns i ditt företag och 
som går att använda i kundkontakterna.

Det finns ibland kvaliteter utöver våra manifest. Kanske har du exempelvis märkesgarantier på  

begagnat, förutom MRFgarantin, eller erbjuder du bytesrätt på begagnade bilar? Om du har ett 

förmånligt försäkringserbjudande så är det också ett bra argument. Fundera själv och skriv ner 

det som utmärker just din verksamhet – förutom det faktum att du tillhör MRF.

Mitt argument: 

DITT ARGUMENT NR. 10



Fler egna argument: 
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