
Allmän information gällande transport av bilar via 

Trading PLUS 

 

 

Kom ihåg all utrustning 
Kom ihåg att lägga med nedanstående före 

transporten, så slipper du bli debiterad en 

extra transportkostnad: 

• Sommarhjul alternativt vinterhjul. Tänk på 

att det är ditt ansvar att se till att däcken 

kommer med i bilen även om de är förvarade 

på ett däckhotell.  

• Extrauppsättning av nycklar. 

• Övriga tillbehör som tillhör bilen som till 

exempel insynsskydd. 

Kontaktuppgifter till 

Eurotransport AB  
Uppge alltid den aktuella bilens 

registreringsnummer vid kontakt med 

Eurotransport AB.  

Hemsida: www.eurotransport.se 

E-post: mail@eurotransport.se Telefon: 

08-25 63 30 

Mer information 
Kontakta TradingSolutions om du har några 

frågor kring transporten av din bil. 

0771-29 50 00 
 

Vi samarbetar med Eurotransport AB för transport av bilar som 

har sålts via vår bilförsäljning. Nedan följer allmän information 

om vad som gäller vid bokade transporter.  

Inför hämtning 

När en transport har bokats som ”klar för hämtning” ska bilen 

finnas på den adress som uppgetts. Chauffören aviserar att han 

är på väg i så god tid som möjligt, och då ska bilen göras helt klar 

för hämtning så att onödig väntetid undviks. 

Ej genomförd transport 

Om du avbokar en transport för sent eller om transporten inte 

kan genomföras på grund av omständigheter som du ansvarar 

för, debiteras kostnaden för transporten i allafall. 

Om en inbokad transport inte kan genomföras på grund av yttre 

omständigheter som ingen råder över, ersätter vi inte kostnaden 

för transporten. 

Hämtning vintertid 

När chauffören har aviserat hämtning är det viktigt att bilen är fri 

från snö. Eventuell snöskottning debiteras enligt prislista. På 

vintern är det ibland extra svårt att ta sig fram med lastbilarna. 

Därför är det bra om du, tillsammans med chauffören, gör upp 

om en lämplig lastplats. 

Storhelger – boka i god tid 

Under vissa perioder på året är bokningstrycket högt och då kan 

ta det ta längre tid än normalt innan din bil kan hämtas. Detta 

kan inträffa vid storhelger som midsommar, påsk, jul och nyår 

eller snörika vintrar. Tänk på detta och boka i god tid. 

Körbar bil är en stor fördel 

Om din bil måste vinschas upp debiteras du en extra kostnad för 

detta. Försök därför, i de fall det är möjligt, att ha bilen körbar. 

Detta gäller inte bara vid hämtning utan även så att den klarar en 

till två omlastningar. Se även till att batteriet är laddat. 

Om vinschning krävs 

Har din bil motorfel men är rull- och styrbar är det viktigt att det 

finns en bogserögla som är lättillgänglig. 


