
9. og 10. november 

1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede 
finansieringsløsninger og garantiordninger ha for 
bruktbilvirksomheten i fremtiden?  

2. Alle importører har lansert 5 års garanti – hvilke 
konsekvenser vil det få for bruktbilvirksomheten og hva vil 
det eventuelt kreve av endringer/omstillinger? 

3. Hva med markedsutviklingen? Privat leasing, bruktbil 
leasing – stadig mer dreining fra produkt- og eiefokusert 
bilhold til kundeorientert og leiefokusert bilhold? 

4. Viktige grep for salgs- og leveringsbetingelser. 
Kurskorrigeringer for restverdier, og ikke minst hvordan bør 
korttidsleie håndteres? 

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 



9. og 10. november 

Kjell Rese 

TEKNISK ARRANGØR: 



9. og 10. november 

Øke lojaliteten til forhandler 

 Felles mål for bransjen - holde kunden lojal til våre verksteder 
lengre enn i dag 

 5 års garanti er et av produktene som skal sikre utvidet lojalitet 

 

Utfordring: 

 Leasing = 3 år - snitt innløsning av lån 27-30 mnd. 

 Det er lett å selge kurante bruktbiler selv – lav risiko med god 
nybilgaranti 

 

 Er vi sikre på at bruktbilkunden er lojal til merkeverksted utover 

garantireparasjoner selv om det er 2 år garanti igjen på en bil? 
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44% av alle markedsførte biler på finn.no  

(2007 – 2011 modell)  

selges av ikke merkeforhandler 

 

Markedsførte biler på finn.no 

 Merkeforhandlere   13999 biler 

 Annet bilutsalg     6642 biler 

 Privat     4412 biler 
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Hvordan kan vi holde kontroll på 
 bilen/kunden lenger? 
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 Beholde kurante bruktbiler av egne merker i kjeden 

 Selge kurante bruktbiler av andre merker tilbake til 
merkekjeden (auksjon) 

 Sikre gjenkjøp fra leasingselskaper 

 Utvide med flere produkter – bruktbilleasing/ utleie 
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Næringsmarkedet øker, (40% på personbil) 
  stor vekst i salg av små varebiler 
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  5 års garanti gir nye muligheter 
 

 

 Salg av «små» varebiler er sterkt økende.  

 

 10.500 små varebiler registrert så langt i år;  
økning på 36 % fra 2010 

 

 Utfordring: 

 Små varebiler har nesten samme pris som små 
 personbiler etter 3 år. 
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Hvem er kunden på 3 år gamle varebiler? 

 Videre leasing av 3 år gamle varebiler kan gi flere 
muligheter for oss og kunden.   
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 Bruktbil-leasing gir oss kontroll på bilen i en utvidet periode,  

     og vi får bilen inn til en mer fornuftig pris for salg. 

 

 Varebiler leaset ut på 5 år gir mer riktig pris  

 

 I denne prisklassen finner vi kunden som trenger:  

 En ekstra bil, pendlere, hus- og hyttebyggere, «ny» 
 billigbil kunden, er ikke opptatt av bil kunden, nystartet 
 håndverker og budbil ol. 
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Endring av tekst i ny leasingavtale 

 ”Leietaker er forpliktet til å følge særskilt service- og 
vedlikeholdsforpliktelse med leverandør som skal inngås i 
forbindelse med denne leasingavtalen, og senest ved 
leieperiodens start. Service- og vedlikeholdsforpliktelsen skal 
vare i hele leasingavtalens periode.” 
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Finansiering – krav til 35% egenkapital 
 
 

 

 Privatleasing kan øke – blir ikke berørt av krav til 35% 
egenkapital. 

 Leasing og privatleasing = 3 år på personbil og et stor volum 
«små» varebiler.  

     Hva med 4 år for privatleasing? 

 Fortsatt et år igjen med garanti, og mulighet for å forlenge 
lojaliteten i ettermarkedet. 

 Vi får spredning på tilbakelevering av leasingbiler, og et 
bredere sortiment på alder og pris 
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 Pool for privatleasing gir kunden mulighet til å bytte til 
annen bil i perioden 

 Endring i familie/ jobb situasjonen kan gi nye behov, og er 
en ulempe ved leasing av bil. 

 

 Eie bil i storby i fremtiden: 

 Det blir vanskeligere og dyrere å ha bil i byer - kan føre til 
at enkelte ønsker å leie biler i perioder fremfor å eie.  

 

 Tilby produkter med en pris inkl. forsikring, finansiering, 
service og dekkhotel.  

(bilkollektivet) 

 Her er det fullt mulig å bruke en 3 år gammel leasingbil og 
utleiebiler 
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Klare avtaler ved innbyttebil 
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 Mange kunder får frihet til å selge sin innbyttebil 

 

 Forhandler må ha klarere avtaler hvor det fremkommer at 
innbyttebilen er en del av den totale avtalen. 

 

 Husk at det totalt er planlagt en fortjeneste på hele 
handelen 

 

 Kunden får stort sett solgt det som er lettsolgt og kommer 
med det «ukurante»  

 

 Tungt å markedsføre en bil til en høyere pris etter at kunden 
har markedsført den selv. 
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Konsekvens ved å gi kunden mulighet til å selge selv 

Lett solgt 

=kunden selger  

selv 

Biler vi vil ha i butikk 

= fortjeneste 

Biler vi ikke vil ha  

= potensielt tap 

Vi er garantert å få inn de bilene kunden ikke får solgt selv 

Eksempler på lettsolgte modeller  



9. og 10. november 

 

 

 

Ståtid på fremmedmerker hos en 
merkeforhandler er i snitt                                                 

30 dager lengre enn egne merker.  

 

Fortjenesten er tilsvarende lav. 
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5 års garanti – endringer/omstillinger 
 

 Kort sikt; utfordring med nyere biler som er solgt i 2010 og 
delvis 2009. Disse bilene får lavere verdi i forhold til nye biler 
med 5 års garanti. 

 

 Kompenseres med redusert pris  

 Utvidet garanti 
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Endre fokus fra årsmodell til 
førstegangsregistrering.  
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En bil registrert i desember eller i august året før skal 
ikke nødvendigvis ha samme pris 

I dag - flat pris 

kun justert for 

km  

Reg. dato 

vektlegges – 

garanti betyr mer 
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Kjøretøyets kjørelengde vil i garantiperioden bli et viktigere 
element enn tidligere 

 

 

2 år gammel kjørt 90.000 km  3 år kjørt 60.000 km 

 

 

Hva er det beste kjøpet for kunden?  
 

     

      3 år kjørt 60.000 km 
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Viktige grep for salgs og leveringsbetingelser. 

 Kurskorrigeringer for restverdier, og ikke minst 
hvordan bør korttidsleie håndteres? 
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Noen erfaringer fra korttidsutleie 

 

Nybilselgere/ flåteavdelingen selger bilen og anser seg som ferdig med bilen  

 Bruktbilavdelingen overtar  

 Innholdet i avtalen er lite, eller ikke kjent  

 Avtalens innhold som ikke er kjent for bruktbilavdelingen = tap for 
forhandleren 

Holdingkost er det som teller for utleieselskaper, men kan ikke være det 
som styrer valg av modell og restverdi 

 

Salgbare modeller med riktig spesifikasjoner og restverdi må styre valget av 
modell som skal leies ut. (modell tidlig i syklusen)   

 

Selg  en bil du gleder deg til å få tilbake (Knut Fordal) 
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Bilutleieselskaper 

presser forhandler 

 

Forsikringsselskapet  

presser leiekostnader 

ned (325 pr dag) 

 
Kunden presser 

forsikringsselskapet 

 

Hva styrer restverdien kortidsleie? 

Riktig 

restverdi 

For høy 

restverdi 

Fordelaktig 

restverdi 

Vi lar oss presse. 

Markedsandel betyr 

mer enn riktig restverdi 

på salgstidspunktet 
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 Vi må være kritiske til valg av bil 

 Riktig modell 

 Miks 

 Spredning på tid 

 Hvor er bilen i syklusen – lønner det seg å «låne» bort 
denne bilen? 

 Dere vet selv hva dere kan tåle av restverdi på en modell, og 
la dere ikke presse av utleieselskapets holdingkost 

 

 Rutiner og klare avtaler ved tilbakelevering  

 

 Korttidsleie er dårlig butikk - vi kan ikke akseptere tap 
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Oppsummering 

 Se nye muligheter ved leasing 

 Velg en leasingpartner dere kan stole på – som også benytter 
ny leasingavtale 

 Gjør dere kjent med leasingavtalens innhold 

 Klarere avtale med kunden ved innbytte 

 Se to priser ved restverdisetting  - markedsandel opp mot 
gjenkjøpsforpliktelse 

 Dynamisk prissetting av årsmodell 

 Sikre salg av flere biler i egen kjede/merkekjedene fremfor 
oppkjøpere   
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Takk for oppmerksomheten 

Kjell Rese 

TEKNISK ARRANGØR: 
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Neste: Forbrukeradvokatene 

dag 1 16.10 Forbrukeradvokatene.pptx
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Ola Fæhn og Ragnar Wiik 

www.forbrukeradvokaten.no 

Tilstandsrapport 
Garanti vs. reklamasjon 

Problemstillinger 

http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/

