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AUKTIONER  Maskiner    Nyttofordon    Verktyg



Blinto.se är en nätauktionstjänst för maskiner, 

fordon och andra professionella produkter, där 

tusentals budgivare från hela Europa lägger 

bud på intressanta objekt. Blinto erbjuder en 

komplett onlinetjänst, byggd på modern digital 

teknik i kombination med hög personlig service. 

Alla objekt som säljs på Blinto.se är kontrollera-

de, fotograferade och tydligt beskrivna av före-

tagets kunniga mäklare, som idag finns repre-

senterade runt om i landet, från Gällivare i norr 

till Trelleborg i söder.

De objekt som auktioneras ut på Blinto är nytto-

fordon samt maskiner och tillbehör inom entre-

prenad, jord- och skogsbruk, industri med mera.

Välkommen till Blinto
– en modern, digital nätauktion  
med personlig service!

PRISLISTA
Pris på sålt objekt  Provision

50 000 kr och mer  = 8 %

20 000 – 49 999 kr  = 10 %

10 000 – 19 999 kr  = 20 %

9 999 kr -  = 25 %

Maxprovison per sålt objekt:  
30 000 kr   (Alla priser exklusive moms)

www.blinto.se

 Som företagare får du hjälp med att avyttra 

nyttofordon, maskiner och inventarier så att 

du helt kan fokusera på att driva din verk-

samhet och de intäkter som genereras där. 

 Vi tar hand om hela affären från dokumen-

tation till avslutad försäljning och du slipper 

lägga arbetstid på att svara på frågor via 

mejl och per telefon eller hålla i visningar. 

 All kommunikation med budgivare som rör 

ett objekt innan försäljning går via Blintos 

serviceinriktade personal.

 Vi lämnar aldrig ut kontaktuppgifterna till 

dig förrän ditt objekt är sålt, vilket gör att 

du slipper samtal eller besök från oseriösa 

köpare. 

 Din enda uppgift som säljare är att lämna ut 

objektet, vilket sker på ett tryggt och säkert 

sätt efter det att objektet är betalt. 

 Dina objekt marknadsförs i flera kanaler 

både i Sverige och utomlands, anpassat uti-

från att du ska nå en så bred kundkrets som 

möjligt och därmed få bättre betalt än om du 

sålt dina objekt på egen hand. 

 Med vår gedigna marknadsföring och vårt 

auktionsförfarande får du aktuellt mark-

nadspris för ditt objekt.

 Vi säkerställer säkra betalningar och utbe-

talningar för köpare respektive säljare, så 

att bägge parter alltid kan känna sig trygga, 

och du som säljare vet att ditt objekt är be-

talt innan du lämnar ut det. 

 Blinto erbjuder trygga och smidiga affärer 

och håller alltid en hög servicenivå gente-

mot både säljare och köpare.



Så här enkelt säljer du på Blinto!
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Kontakta oss!
Du tilldelas en personlig 
mäklare som leder dig 
genom hela processen.

Direktauktion
Vi säljer objektet åt dig
medan det fortfarande
är på plats hos dig.

Pengar på kontot
Snabb och säker utbetalning  
när auktionen är avslutad  
och objektet hämtat.

Dokumentation
Vi tar fram en korrekt objekt- 

beskrivning, värderar och  
fotograferar ditt objekt.

Blinto.se 
0470-57 59 00 
info@blinto.se

Leverans/avhämtning
Vi hjälper till med pappers-

arbete gällande exempelvis  
exportdokument.



Blinto AB 
Regementsgatan 9, 352 36 Växjö
0470–57 59 00
info@blinto.se    www.blinto.se  


