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Vi kommer att ha en 
utmanande tid framför oss.

Nu behöver vi tillsammans 
kraftsamla.



Trygga bilar från Sveriges Bilhandlare

Vi har ett verktyg som MRF & 
branschen redan investerat i.

Wayke har tekniken för att 
tillgängliggöra alla Sveriges 
bilar för Köp Online.
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För att ge konsumenten 
möjligheten till online-köpet 
krävs att vi är samlade och 
enade i ekosystemet.



WAYKE & EKOSYSTEMET

GA

Finans Försäkring

WXR MRF
&
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BILAR UTANFÖR EKOSYSTEMET



WAYKE 
KÖP ONLINE

Ta de digitala kliven för att 
göra era bilar tillgängliga 
för alla kunder, dygnet 
runt, var de än befinner sig.



FUNKTIONEN KÖP ONLINE
Kom 

igång på 
5 minuter

Gör kunden en tjänst och gör bilarna 
tillgängliga för Köp Online. 

Köp Online ingår för de ÅF som 
tecknat Deal 2020.

Övriga All-ÅF får Köp Online gratis 
i 3 mån (värde 2 900 kr/mån)

Wayke aktiverar detta och ÅF är 
igång på 5 minuter

Vi integrerar MRF’s branschvillkor 
för Distansavtal i flödet

Ta del av all info på dealer.wayke.se



FINANSALTERNATIV
Det finansalternativ som ÅF själva
aktiverat på Wayke är även integrerat i 
Köp Online och kommer självklart med 
direkt på ordern. 

I nuläget har vi avtal med de flesta 
större finansbolag, men hör av er om det 
är något alternativ som saknas. 

Vår partner                       finns tillgänglig.
De jobbar multibrand med handlare i alla 
storlekar.

Se till att ha ett bra finanserbjudande 
till era online-kunder!

Exponera 
rätt 

månads-
kostnad



FÖRSÄKRINGSALTERNATIV

Tillsammans med If och deras 23  
märkesförsäkringar har vi vår 
integrerade lösning även i Köp 
Online. 

Kunden skriver in sitt personnummer 
och får upp ÅF:s exakta månadspris 
kopplat till det unika objektet. 

I nuläget är det endast IF som har 
utvecklat API:er för detta, men dialog 
förs även med Trygg Hansa & 
Folksam. 

Även här kan vi samverka för att 
snabba på utvecklingen. 

Exponera 
rätt premie



BEGAGNATGARANTI

När vi frågar våra kunder vad 
trygghet vid ett begagnat bilköp 
innebär stavas det GARANTIER. 

Trygghetsaspekten blir än viktigare 
vid ett bilköp online.

På Wayke samarbetar vi redan idag 
med flertalet GA och presenterar 
begagnatgarantier på ÅF:s utbud. 

MRF Plus garanti är ett alternativ för 
dom som inte har garanti från GA 
eller säljer fordon som inte omfattas 
av GA’s begagnatgarantier.

Trygghet 
online

= 
GARANTI



LÄNKA TILL LANDNINGSSIDA
För att underlätta för ÅF och 
kunderna sätter Wayke upp en 
landningssida med allt tillgängligt 
Köp Online-utbud för unik ÅF.

Denna kan med fördel användas 
på egen hemsida, men också i 
sociala kanaler. 

ÅF kan själva välja budskap och bild 
eller välja bland de mallar som 
Wayke tagit fram. 

Ingår i ALL-abonnemanget. 

En hemvist 
för alla 

Köp 
Online-

bilar!



ERBJUD HEMLEVERANS
Om kunderna inte vill besöka ÅF 
fysiskt för att leverera bilen är 
det vår starkaste 
rekommendation att erbjuda 
hemleverans. 

Wayke kommer inom kort aktivera 
hemleverans i Köp Online-flödet. 
ÅF kan själva stå för logistiken. 

I storstadsregioner kan vårt 
samarbete med Tidler erbjuda en 
helhetslösning för leverans.

Kontakta Patric på Tidler för att 
ta del av Wayke Last Mile.
Patric.haddad@tidler.se

Wayke
Last Mile

http://tidler.se
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Hur lyckas vi?

Paketering och presentation

Vi måste hjälpas åt att sprida ordet.



BERÄTTA FÖR KUNDERNA

Nu måste vi sprida budskapet i alla kanaler 
som finns tillgängliga: ÅF-hemsidor, GA & 
självklart via Wayke. 

Vi rekommenderar även att pricksäkert 
annonsera på Facebook med hjälp av WXR.

I det här fallet tror vi på formatet Collection Ad, 
där ÅF kommunicerar ett budskap tillsammans 
med sitt lager. 

Vi kan addera den logotyp man vill lyfta fram, 
ÅF eller begagnatgaranti.

ÅF kan själva välja budskap och bild eller välja 
Wayke-mall. 

Annonsera 
pricksäkert 
med WXR



Prislista: Wayke 2020
Wayke ALL
• Marknadsplats – Exponera bilar
• Digital butik (presentera din 

verksamhet)
• Exponering av finanspartner
• Exponering av Försäkring (If 

eller Trygg-Hansa)
• Integration egen hemsida (API)
• Eget val Unika erbjudanden
• Publicera bilar (fritt antal)
• WXR (Facebook, Instagram, 

Bonnier, Google, Blocket)
• Fritt antal användare
• Fritt antal foton
• 360-bilder
• Video
• Statistik
• Prisskylt
• Varudeklaration

Prislista
Bilar i lager Pris per månad

0-10 1 418 kr

11-50 2 475 kr
51-100 4 500 kr

101-150 6 525 kr

150+ 7 8 75 kr

Bilar i lager Pris per månad

0-50 2 550 kr

11-50 3 750 kr

Om ni har fler än en anläggning:

2 900 kr 
per 

månad

Just nu-Gratis 3 mån
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Det finns inte tid för att vänta. 
Vi måste kliva in nu för att 
stötta branschen.
rädda



Kom igång: Köp Online
1. Logga in i Dealer, välj din anläggning

2. Gå till Ecominställningar i vänstra menyn

3. Skriv in era köpvillkor

4. Skriv in era villkor för ångerrätt. 
a) Även om ångerrätt inte tillämpas behöver fältet fyllas i med denna info. Fältet får ej lämnas tomt.
b) MRF har tagit fram en informationsmall som kan användas vid distansförsäljning, ta del av den 
här: https://drive.google.com/file/d/1ASHwtz_QfU18t_64l4fMHKUcc__LPbkS/view

5. Välj om ni vill ta emot inbyte. Det innebär att köparen får möjlighet att skriva in uppgifter om sin egen bil som 
ni sedan får upp i ordern i Dealer, tillsammans med ett föreslaget inbytespris.

6. Fyll i vem eller vilka i er organisation som ska få mejl vid varje lagd order.

7. Snygga till mejlbekräftelsen som skickas till varje köpare
a) Välj färgmall
b) Sätt rubrik och brödtext
c) Fyll i anläggningens adress- och kontaktuppgifter.
d) Vi lägger per automatik på objektinformation samt er logga i bekräftelsemejlet till kund (säkerställ att er 
logga är upplagd under "Anläggningsinformation").

8. Bläddra högst upp på sidan och Aktivera Ecom, sedan spara 

Hör av er till 
info@wayke.se 
om ni behöver 

hjälp att 
komma igång!

https://drive.google.com/file/d/1ASHwtz_QfU18t_64l4fMHKUcc__LPbkS/view

