VOORDELEN
van dit remarketing platform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voertuigen worden bij U beschreven en
er wordt een fotoreportage gemaakt
U hoeft niet te adverteren
U hoeft geen tijd te steken in al dan niet
geïnteresseerde kopers
Efficiënt platform met veilige processen (BTW, Export,..)
Volledige transparantie voor zowel koper als verkoper
Er wordt een vooraf gekende, vaste commissie
aangerekend bij verkoop
No cure no pay!
Het materieel is zichtbaar in 31 Europese landen
1 contact, 1 factuur!
UPTR leden genieten van een substantiële korting
op kopers en/of verkoperscommissie
Snelle afhandeling door wekelijkse veilingen

REGISTREER U NU !
Gemakkelijk en vrijblijvend!
Ga naar de website van UPTR en meld u aan
• Via de banner bovenaan de webpagina www.uptr.be
• Of via www.uptr.be naar > Onze partners > Autorola
Of contacteer Autorola (met vermelding UPTR)
• Telefonisch: +32 3 887 19 00
• E-mail: administration@autorola.be
• Autorola Belux - Boomsesteenweg 930 B4 - 2610 Wilrijk
• www.autorolagroup.com

UPTR
Havenlaan 104-106
B-1000 Brussel
T. 02 420 54 56 • F. 02 420 67 79
info@uptr.be • www.uptr.be

AUTOROLA
Boomsesteenweg 930 B4
B-2610 Wilrijk
T. 03 887 19 00
www.autorolagroup.com

Professionele
truck, trailer, van &
machinery veilingen
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Keywords
Fleet Services
•
•

UPTR en Autorola zijn verheugd hun samenwerking voor te stellen.
Met de bundeling van hun krachten willen UPTR en Autorola het voor
professionele transporteurs mogelijk maken om op een transparante
manier voertuigen aan te kopen en te verkopen.
Autorola Belgium Luxemburg behoort tot de Deense Autorola groep die
werd opgericht in 2004. Autorola is ondertussen uitgegroeid tot Europees
marktleider in online remarketing voor auto’s, vrachtwagens, bestelwagens,
trailers, machinery, bussen en ander rollend materieel. Autorola behandelt en
verkoopt meer dan 250.000 voertuigen per jaar op haar online veilingsite en
heeft 19 eigen vestigingen binnen Europa met geregistreerde kopers/verkopers
uit 31 landen.
Het leidt dan ook geen twijfel dat met de samenwerking tussen UPTR en
Autorola een nieuw tijdperk aanbreekt voor transporteurs om, online,
voertuigen op een duidelijke en transparante manier te verhandelen.

Autorola kan zorgen voor een professionele beschrijving
van het voertuig, inclusief een fotoreportage
Indien nodig verzorgen wij transport en kunnen wij de voertuigen
opslaan op onze compound, ontstickeren, wassen

Transparantie
•

Na een eenvoudige registratie, kan u voertuigen aanbieden,
bekijken en de lopende veilingen live volgen

Verkoopondersteuning
•
•

Tijdens de veiling contacteren wij mogelijke kopers via telesales,
e-mail reminders, en het opsturen van veiling catalogi.
Bij het niet bereiken van de vastgestelde minimumprijs wordt er nagehandeld om het voertuig alsnog te kunnen verkopen. De uiteindelijke
beslissing (verkoop of niet) blijft uiteraard bij de verkoper liggen.

Snelle afhandeling
•

Gemiddeld ontvangt de verkoper de verkoopprijs (minus
verkoperscommissie) binnen 5 werkdagen

Benchmark rapporten
Vrijgaveprocedure
Autorola stuurt, indien de wagen zich nog
op het terrein van de verkoper bevindt, een
unieke afhaalvolmacht aan koper én verkoper.

www.autorolagroup.com

