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Bästa Team Isuzu,  

Här kommer sammanställningen för affärsvillkor under jan-juni 2020.  

 

Försäljningsperiod  

P1: januari – juni 2020  

 

Kampanjperiod  

P1: 20 januari – 31 juli 2020  

▪ Notera att försäljningsperioden är densamma som tidigare men att kampanjperioden 

har förändrats och att kampanjer kan komma att ändras inom kampanjperioden.  
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Kampanjerbjudande  

Under P1 2020 erbjuder vi två kampanjer. En som är helt ny för Perioden samt Nordic Edition 

som fortgår sålänge det finns lagerbilar. 

 

Modellkampanj – Samtliga modeller  

Under P1 2020 lanserar vi en ny kampanj med tillbehör som vi valt att kalla Utility-paketet. 

Detta paket innehåller: 

- Dragkrok 

- Bränslevärmare med fjärr  

- Flakinklädnad 

ÅF pris: 4400 ex moms 

Kundpris: 4900 ex moms 

- Denna kampanj gäller från och med 20 januari till 31 mars och kommer därefter att 

utvärderas vilket gör att förändringar kan förekomma.  

 

Nordic Edition  

Vi har även ett fåtal Nordic Edition kvar. Erbjudandet för dessa gäller så länge lagret räcker. 

Bilen är färdigpaketerad och reducerad i pris med ett antal förändrings/tillvals-möjliheter. För 

att bygga bilen i bilsystemet så väljer man en Blå Expert och konverterar denna till en Nordic 

Edition enligt samma princip som Craftsman etc.  

- Nordic Edition kan endast beställas i fast räkning  

- OBS Endast ett fåtal bilar kvar. Kampanjen gäller så länge lagret räcker 
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Försäljningsbonus  

När ni når ert försäljningsmål för P1  

• 3 000kr exkl. moms retroaktivt per fakturerad Isuzu  

Fakturerade ISUZU över försäljningsmålet under P1  

• 6 000kr exkl. moms per fakturerad Isuzu  

 

Prislista  

Gällande prislista finns under Dina Nedladdningsbara Filer på Extranet.  

 

Demovillkor  

Demorabatt baserat på ÅF-netto (ej tillbehör)  

• 5% - Active, Workman, Select, Proman, Expert Craftsman, Huntsman, Nordic Edition 

• 6% - Viking 

• 7% - AT35  

 

OBS: Demovillkoren går att kombinera med gällande kampanj.  

 

• Demobil ska vara av senaste årsmodell  

• Finansiering via Isuzu Finans  

• Upp till 12 månader  

• Första 4 månaderna är amorterings- och räntefria  

• Får ej säljas under månad 1-3  

• Demostöd utgår från ert ÅF-netto  

 

o A-handlare ska ha minst 2st demo (max 3st)  

▪ En demo måste vara en Craftsman  

o B-handlare ska ha minst 1st demo (max 2st)  

▪ En demo måste vara en Craftsman  
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Vagnparksstöd  

Vagnparksstöd gäller företag med både PB och LLB i vagnparken.  

 

Nivå 1 (1-3 Fordon) 5 000kr  

Nivå 2 (4-9 Fordon) 10 000kr  

Nivå 3 (10+ Fordon) 15 000kr  

Offentlig verksamhet 15 000kr  

 

Ansökan måste vara gjort på Extranet senast 30 dagar efter registrering på stödberättigad 

slutkund. 

 

Ramavtal  

• Angiven rabatt är lägsta nivå samt gäller ordinarie bruttopris  

o ÅF har alltid rätt att ge kunden mer rabatt  

• Vagnparksstöd för ramavtal är inte kombinerbara med vanliga vagnparksstöd  

o  Se nedan för aktuell nivå/belopp  

• Bonus för LRF hanteras och utbetalas av LRF  

• En sammanställning ligger under Dina Nedladdningsbara Filer på Extranet  
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Kommissionssystemet  

Vi erbjuder möjlighet att boka kostnadsfri kommissionsbil, Bas.  

 

A-handlare: 1st Bas 

B-handlare: 1st Bas 

Gäller per försäljningsställe.  

 

Bas-kommission  

Expert AT (med BlackLine-tillägget)  

• Monterade tillbehör  

o Flakinklädnad under kanten  

o Dragkrok  

o Eberspächer med fjärrstart  

Beställning i samförstånd med Isuzu Sverige.  
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Lokal marknadsföring och event 

Vi fortsätter med 50/50-stöd för lokal marknadsföring och event. Observera att vi måste 

Godkänna eventuella 50/50 stöd för event och lokal markandsföring på förhand samt att allt 

annonsmaterial skall vara skapat av och eller godkänt av Marknadsavdelningen på Isuzu 

Sverige.  

 

Nationell marknadsföring med lokal avsändare 

Nedanstående marknadsföring skapas och hanteras av Isuzu Sverige. 

Marknadsföringen görs mot relevanta kundgrupper, oftast med lokal avsändare och 

med syfte att skapa leads utifrån distriktsindelning. Kostnad debiteras enligt nedan: 

DR/Mail/SMS     

Kvällspress     

Facebook  

Fackpress    

    

A-handlare: 4150 kr / aktiv månad 

B-handlare: 2550 kr / aktiv månad 

 


