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Autogruppen Norge ingår ett samarbetsavtal med AUTOproff, Auto Transport Service AS 
och BUS AS. 
 
Samarbetet innebär att alla 300 medlemmar i Autogruppen har tillgång till AUTOproff auktionsplattform där de 
kan köpa och sälja bilar mellan andra återförsäljare inom Norge och runt om i Europa på ett transparent, enkelt 
och säkert sätt. AUTOproff Norge blir en filial till AUTOproff Sverige. AUTOproff Sverige ingår i Auction Group 
koncernen i Danmark där bland anant AUTOproff Danmark, AUTOproff Tyskland, AUTOproff Holland är med. 
  
Auto Transport Service AS kommer att leverera transportlösningen, utöver ett allmänt transportavtal till 
medlemmarna i Autogruppen.   
 
BUS AS samarbetsavtal med Autogruppen ger också möjligheten att integrerar BUStest i AUTOproff 
system.  
 
René Koppelhus, VD AUTOproff Sverige, kommentar: 
AUTOproff är ödmjuka och tacksamma för samarbetet med Autogruppen. Vi ser dom som en stor och stark 
samarbetspartner och en möjlighet till att stärka vår relation och vårt samarbete med Tecar International.  
 
Vi från AUTOproff Sverige ser framemot att arbeta nära med Norge och få hjälpa Autogruppens medlemmar att 
öka sina lönsamhet i B2B mellan bilhandlare. Det är ett viktigt steg för oss i vår fortsatta europeiska 
expansionsplan.  
 
Rune Hall-Henriksen, VD Autogruppen Norge, kommentar:  
AUTOproff har ett samarbete med Tecar International, en inköpsgrupp som är representerat i 13 länder, som 
Autogruppen Norge AS är delägare i. AUTOproff har ett mycket bra koncept och auktionsplattform för B2B 
handel av bilar.  
 
Det har varit ökad fokus på begagnade bilar senaste åren, och en av utmaningarna har på senaste tiden har 
varit tillgången på begagnade bilar. AUTOproff ger våra medlemmar tillgång till bilar från Europa vilket ger dom 
goda möjligheter att möta den ökade efterfrågan.  
 
AUTOproff har en bra plattform för köp och sälj mellan medlemmar, uppköpare m.m som vi tror kommer bidra 
till att stärka vårt redan omfattande utbud av bra inköpskanaler och koncept åt våra medlemmar.  
 
AUTOproff är en beprövad lösning, under 2020 hanterades ca 300 000 bilar genom AUTOproff auktionsverktyg.  
 



AUTOproff skiljer sig från andra lösningar:  
- Kundgrupper: man väljer själv vilka kundgrupper man vill nå. Tex, återförsäljare av samma märke, 

andra märken, alla Autogruppens medlemmar, uppköpare eller öppna auktioner för alla som är med 
på AUTOproff.  

- Inköps möjlighet från utlandet: tillgång till AUTOproffs internationella auktioner. 
- Andra bilhandlare: bjud in dina befintliga handlare så får du fler interessenter på varje bil 

och förmodligen mer betalt.   
- Inga transportkostnader tillkommer i form av transport till och från auktionsstället. Återförsäljaren tar 

själv bilder och lägger upp bilen tillsammans med eventuellt testprotokoll i AUTOproff system. Man 
kan göra det via appen eller dator. Transportkostnad tillkommer först när bilen ska från säljaren till 
köparen.  

- Avtal med transportbolaget, Auto Transport Service AS, som är en integrerad del av lösningen. I 
AUTOproff system ser du vad transporten kostar från säljaren till köparen.  

- Avtal med BUS AS: du kan bifoga BUStest i AUTOproff system.  
- Omsättningshastighet: enkel & smidig process gör att du kan lägga ut bilen på auktion inom loppet av 

några minuter. Bilen kan läggas ut snabbt & säljas snabbt.  
- Låga kostnader.  
- Transparent: köpare och säljare ser varandras uppgifter, det säkrar kvaliten på handeln.  
- Säkerbetalning, betalning sker genom ett escrow konto vilket minimerar risken för att bli bedragen på 

pengarna.  
  
Om Autogruppen Norge AS: 
Autogruppen är Norges enda frivilliga och oberoende medlemsägda kedja av oberoende varumärken, 
husbilar och begagnade bilhandlare med egen verkstad. Kedjesamarbetet mellan varumärken grundades 
1998 och består idag av över 300 återförsäljare geografiskt spridda över hela landet, det har funnits stark 
tillväxt i medlemskapet de senaste åren. Kedjan är varumärkesneutral och representerar över 30 olika 
märken. Autogruppen är en av branschens största när det gäller inköpsvolymer. Bonusbetalningar till 
medlemmar efter 2020 nådde ett nytt rekord, med så mycket som 39 miljoner. 
Autogruppens mål är att förbättra medlemmarnas konkurrenskraft och lönsamhet genom gemensamma 
aktiviteter och bra inköps- och samarbetsavtal. 
 
Om AUTOproff: 
AUTOproff är ett auktionshus inom fordonsindustrin. Startade 2013 i Danmark och finns nu i Danmark, 
Tyskland, Nederländerna, Polen, Österrike, Sverige och Norge. Under 2020 hanterade AUTOproff cirka 300 000 
bilar via sitt auktionsverktyg. Hos AUTOproff hittar du det största urvalet av begagnade bilar som säljs mellan 
bilhandlare. Bilarna säljs via slutna auktioner i branschen som professionella bilhandlare eller mekaniker kan 
registrera sig för. AUTOproffs mål är att skapa branschens bästa koncept för att optimera bilhandeln mellan 
professionella aktörer på bilmarknaden. 
 


