
Motorcykeln nytvättad och putsad.
Senaste registreringsbeviset - Del 2 (den gula delen).
Servicebok samt kvitton.
Handbok.
Alla nycklar.*
Lösa originaldelar som krävs vid besiktning.

Motorcykeln är inte äldre än 12 år/8000 mil.
Det är minst 3 månader/300 mil kvar till nästa
besiktning/service. Vår verkstad är auktoriserad för 
Kawasaki, Triumph, Suzuki, Piaggio och Vespa.*
Det är minst 2 mm mönsterdjup kvar på båda däcken.
Motorcykeln är påställd i trafik.
Motorcykeln är helförsäkrad.**

ATT TA MED VID INLÄMNINGEN

*Service gäller endast om den är gjord i en auktoriserad verkstad.
**Har du en dyr försäkring? Teckna vår Trygghetsförsäkring för endast 599 kr.

*Saknar du en av nycklarna? Spara tid och pengar, kopiera upp rätt antal 
nycklar enligt motorcykelns handbok innan inlämningen. Motorcyklar med 
immobilizer kan ej säljas utan huvudnyckeln.

031 - 78 77 730
formedling@johansmc.se

johansmc.se/mc-formedling

CHECKLISTA MC-FÖRMEDLING

JOHANS MC
Välkommen till vår 
butik, verkstad & 

MC-hall i Göteborg
johansmc.se

KONTAKT
Tagenevägen 28

425 37 Hisings Kärra
031-787 77 00

info@johansmc.se

ÖPPETTIDER
Mån-Tor 10.00-18.00

Fre 10.00-17.00
Lör 10.00-15.00

WEBSHOP
MC-kläder, tillbehör, 

utrustning, delar 
& mycket mer

mcweb.se



FÖRMEDLING 

1. Du hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri  
preliminär värdering av din motorcykel.

2. Du lämnar in din motorcykel samt alla tillbehör till oss.  
Läs igenom hela checklistan på baksidan innan!

3. Vi skriver ett förmedlingsavtal och prissätter  
din motorcykel tillsammans.

4. Verkstaden gör en varudeklaration*. Upptäcks  
några brister eller fel kontaktar vi dig med ett  
kostnadsförslag för reparationen.

5. Motorcykeln fotograferas och annonseras på vår  
egen hemsida, Blocket samt Bytbil. 

6. Våra säljare meddelar dig när motorcykeln är såld.

7. Kostnader för varudeklarationen, provisionen och  
eventuella verkstadsarbeten dras av efter försäljningen. 
Pengarna betalas därefter in tryggt till ditt bankkonto.

• Vi har ett etablerat nätverk och når tusentals köpare 
vilket ger dig en stor chans till en snabb och bra affär.

• Vi erbjuder köparen finansiering.
• Vi tar emot inbyten.
• Vi lämnar SMR-garanti värde 1500 kr.
• Vi har unika annonser med upp till 20 bilder på din MC 

för att kunna visa motorcykeln på bästa sätt.
• Vi lägger om annonser kontinuerligt för  

ökad exponering.

• Obligatorisk varudeklaration för att säkerställa  
fordonets skick vid försäljningen: 799 kr.

• Försäljningsprovision: 12% av försäljningsbeloppet  
(minimiprovision 8 900 kr).

HUR GÅR DET TILL?

FÖRDELAR MED FÖRMEDLING 
GENOM JOHANS MC

KOSTNADER

*Uppgifterna i varudeklarationen avser fordonets skick vid försäljningstillfället 
och bygger på en provkörning av fordonet samt en kontroll av fordonets 
kondition och säkerhet.

Vid ett återtag av försäljningsuppdraget på ägarens begäran debiteras kostnader 
för varudeklarationen, trygghetsförsäkring och eventuella verkstadsarbeten. 


