provköra

via Bilvision

För effektiv hantering av
provkörningar och lånebilar.
Önskar du en tjänst som enkelt, säkert och effektivt hjälper dig
hantera alla de dagliga provkörningar eller lånebilsutlämningar
som förekommer i din verksamhet? Provköra är en integrerad
del av Bilvision som erbjuder ett flertal funktioner som underlättar provkörningsprocessen och säkrar utlämningar av dina
fordon. Provköra rekommenderas av ledande försäkringsbolag och
har integration till SAMS som används inom VAG-gruppen.

steg 1 - bokning
Med Provköra får du tillgång till ett strukturerat schemaverktyg där du
genom en gemensam bokningskalender kan organisera och schemalägga
alla kommande provkörningar eller lånebilsutlämningar. Genom bokningskalendern eliminerar du enkelt risken för dubbelbokningar eller väntande
kunder på plats.
steg 2 - avtal
Genom Provköra kan du skapa unika provkörnings- och lånebilsavtal för
din verksamhet innehållande; personuppgifter, avtalstext, självrisk och
tidsperiod för utlämningen. Om något mot förmodan skulle inträffa under
körningen så har du avtal på vad som uppgjorts och med vem.
steg 3 - körkortskontroll
Nästa steg är att göra en körkortskontroll mot vägtrafikregistret. Detta
medför att du kommer ha bättre underlag till ditt försäkringsbolag vid
stöld av eller skada på fordonet. Genom denna kontroll kan du även, innan
utlämning, exkludera personer med stulna körkort eller där behörighet
saknas. Detta gör att du kan känna dig tryggare inför utlåningen.

Provköra har också flertalet andra nyttiga funktioner;
•
Du kan via en spärrmeny sätta notis för personer som missbrukat
ett fordon. Detta är information som delas med alla som använder
Provköra i Sverige, vilket i längden ger ett bra skydd mot mindre
lämpliga förare. Bilvision är PUL-ombud för detta register.
•
Den gemensamma bokningskalendern kan nyttjas av både säljare i din
bilhall och av en central bokningsorganisation.
•
Du kan följa upp dina provkörningar och säljare via Bilvisions
Ledningsrapport och direkt i Provköra.
•
Du får automatiska varningar när fordonet inte lämnats tillbaka i tid.
•
Du kan enkelt skicka SMS till dina kunder inför och efter en provkörning.

>> Kontakta oss om du vill veta mer: info@bilvision.se
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fördelar
•

Högre sannolikhet till
försäkringsersättning vid
olycka eller stöld.

•

Genererar statistik på
utlämnade fordon.

•

Integrerat i Bilvision. Du är
igång på fem minuter - utan
installationer.

•

Är kopplat till försäljningsdata
– säljs fordonet, försvinner det
ur Provköra.

•

Samlar historik på både
fordon och kunder.

•

Klart att använda på demo-,
begagnat-, hyr- samt servicemarknadens lånebilar.

•

Anpassar rättigheter och
inställningar på användarnivå
specifikt för de anställda.

•

Stödjer skräddarsydda
avtalstexter, självrisker och
fordonsinformation.

•

Meddelandefunktion till kund
via SMS.

•

Återrapportering till VAGgruppens SAMS.

