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InfoTorg Fordon

hela sveriges fordonspark.
InfoTorgs fordonstjänst ger dig detaljerad information
om Sveriges alla registrerade fordon. Se adresser och
telefonnummer till ägare, direktimport, de med körförbud
eller leasingspärr. Få reda på chassinummer, gör körkortskontroller och se ägarhistorik. Eller se hur många
som kör en viss årsmodell av ett visst bilmärke bosatta i
visst område.

Särskild
Behörighet
För att söka fram uppgifter ur
Vägtrafikregistret krävs tillstånd från
Transportstyrelsen.
För Direktanmälan krävs ett utökat
tillstånd samt utbilda personal.

Registreringsnummer för att se grunddata om fordon och ägare
Chassinummer för att se modellkod,
årsmodell och registreringsnumme
Organisations- eller filialnummer för en
lista med verksamhetens fordonsinnehav
Personnummer (endast vissa användargrupper)

Några användar
situationer

Kontakta InfoTorg för mer information.

●● Kommunens miljöansvarige går
igenom fordonsparken innan journalisterna ringer: ”Vår miljöpolicy
kräver att bilen är miljöklassad, eller
åtminstone drar lite bensin. Gör
Nisses bil det?
●● Eckerölinjens personal planerar
lastning: ”Får ABC234 plats i
garaget, hur lång och bred är den
modellen?”
●●
Wasa Kredits handläggare
ska finansiera ett begagnatköp:
”Undrar om bilen har taklucka?”
●●
Moderna Försäkringars skadereglerare ska göra en skadebedömning: ”- Har du ABS-bromsar?”
”- Det har jag ingen aning om, jag
köpte bilen med något affärspaket.”

KONTAKT
BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
infoformation.se@bisnode.se
Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se
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Sökning med körkortsinformation
Företag som har korttidsuthyrning
eller provkörning kan ställa frågor om
körkortsinnehav för att kontrollera om
körkortet är stulet eller indraget.

Bilfakta
Du får tillgång till utökade tekniska
data, standardutrustning och tillval
samt illustrationer och fotografier.
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GRUNDINFORMATION

Dispenskoder

Adress, i vissa fall försändelseadress

Tilläggsinformation i fritext

Antal ägare
Belopp att återbetalas vid försäljning/avställning
Besiktningsuppgifter
Brukandeförbud
Chassinummer
Debiterad och obetald skatt
Fabrikat
Fordon stulet, stulna skyltar
Fordonsslag
Färg

DirektanmÄlan*
Direktanmälan innebär att du själv
kan registrera till exempel ägarbyten,
fordonsförsäkring, på- och avställning,
efterkontroll samt avregistrering direkt
via din dator.

Marknadsanalys
För bilhandlare eller andra som vill
veta prisutvecklingen För viss bilmodell, är vår marknadsanalys ett ovärderligt verktyg. Här anges prisutvecklingen det senaste året, med snittpris
samt högsta och lägsta pris, vilket ger
en bra bild över den aktuella bilens
prisstabilitet och värdeutveckling.

Urvalstjänst
Vår nya urvalstjänst är ett välslipat
verktyg för dig som vill träffa rätt i
din marknadsföring. Selektera ut din
målgrupp baserat på vilken bil de kör,
även modell och årgång, samt var de
bor. Ett bra sätt att använda marknadsföringspengarna förståndigt.

Besiktningsstatus
Besiktningstyp
Besiktningsdatum
Besiktningsstation
Mätvärden
Brister

Föreläggande
Försäkringsuppgifter:
bolag, datum, typ
Förvärvsdatum
Kommande besiktningsperiod

FYRA
LEVERANSSÄTT

Kopplingsanordning
Län - kommun
Modellkod
Organisationsnummer
Personnummer (restriktioner på vilka som
får ta del av dessa uppgifter)
Registreringsnummer
Registreringsstatus
Yrkestrafik
Års- och periodskatt
Årsmodell
Ägareförhållanden

Finanskontroll
Finanskontrollen visar faktiska värden
för viss bilmodell. Värdeuppgifterna
baseras på faktiska, gjorda bilaffärer – inte drömpriser i bilannonser.
Finanskontrollen hjälper dig bedöma
rimligheten i en önskad fordonsfinansiering. Uppgifterna fylls på med flera
tusen nya affärer varje natt.

Besiktnings
information

Tekniska data
Antal axlar
Antal passagerare
Axelavstånd
Drivmedel
Däcksdimension
Karosskod
Kopplingsanordning
Längd och bredd
Maxlast
Motoreffekt
N-värden
Tankvolym
Tjänsteviktfördelningfördelning
Viktklasser
Växellåda
Y-konstanter

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

www.infotorg.se
På vår hemsida har vi samlat
alla olika typer av upplysningar.
Logga in och hämta det du
behöver.
Ert eget system
Du kan integrera vår information med ert eget gränssnitt
och befintliga system.
Registervård
Vi hjälper dig att hålla dina
kund- och leverantörsregister
aktuella och lönsamma.
Mobil
Ladda ner en app, för iPhone
eller Android, och få aktuell information var du än befinner dig.

KÄLLOR
●● Vägtrafikregistret (källansvar
Transportstyrelsen)
●● Bilfakta (källansvar InfoTorg AB)
●● TeleInfo (källansvar Teleadress)

