B I L A U K T I O N E R I H E L E E U R O PA

VELKOMMEN HOS BCA
British Car Auctions blev grundlagt i 1946 og var
en af de første virksomheder i England, der åbnede
op for landsdækkende auktioner for køretøjer. I den
allerførste auktion solgte BCA 14 biler.
I dag har BCA stadig sit hovedsæde i England, hvor
vi er ejet af kapitalfonden TDR. Vi er i dag operatør
af digitale og fysiske auktioner af brugte biler i hele
Europa, og i 2019 blev der solgt mere end 1,5 million
brugte biler.
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BCA I DANMARK
BCA Auto Auktion A/S er placeret ved E45, afkørsel
59, Vejle Ø, hvorfra vi både tilbyder vores kendte
auktionsplatform og en lang række andre services
og tillægsprodukter. Det gælder blandt andet
markedsføring, lager- og dokumenthåndtering,
økonomistyring, vurdering, klargøring, inspektion,
transport, reklamationsbehandling og meget mere.
I Danmark har mere end 35.000 biler gennemløb hos
BCA. Dette håndteres af en stab på 30 medarbejdere
fordelt på henholdsvis salg, kontor og administration
samt 25 medarbejdere i Operations.

BELGIUM
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BCA - EUROPAS STØRSTE BILAUKTION
Hos BCA sørger vi for at give dine biler nye ejere.
Vi er et komplet de-fleet-center, og vi tilbyder en række services i forbindelse
med salg af dine brugte køretøjer. Vi specialiserer os især i salg af biler for
leasingselskaber, udlejningsselskaber, flådejere, kommuner og andre offentlige
instanser, bilforhandlere og advokat/tvangssalg etc. Vores mål er at gøre det så nemt
som muligt for dig som kunde – og skabe de bedste betingelser for et godt salg.

Opstartsvejledning

•
•
•
•
•

Prisdata
Support og vejledning
Dedikeret remarketing team
Salg, tilmelding, logistik
Skræddersyet til jeres behov

BCA leverer prisdata og yder support
og vejledning i hele opstartsfasen. Vores
dedikerede medarbejdere sætter sig ind i
jeres konkrete behov og skal ses som en
del af jeres team.
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Inden tilmelding

•
•
•
•

Sparring
Vurdering
Hjælp til restværdier
LiveInspection

Inden tilmelding sparrer vi omkring
vurdering og restværdier samt muligheder
for innovative løsninger, eksempelvis releasing og LiveInspection m.m.

De-fl

•
•
•
•
•
•
•

Transport/afhentn
Inspektion
Skadesopgørelse
Klargøring/div. ser
Prissætning
Udstyrsbeskrivelse
Komplet de-fleet

BCA håndterer transp
til markedspriser. Bilen
strømlinet proces fra i
og beskrivelse til uploa

fleet

ning

med beløb
rvices

Auktion

•
•
•
•

Online/live-auktioner
Prisdialog under auktionen
Markedsføring og køberaktivering
Konsolideret købekraft fra såvel indsom udland

Efter-salg

•
•
•
•
•

Reklamationsbehandling
Sikker og hurtig afregning
Eksportadministration (CMR)
Dokumenthåndtering
Momsudlæg

e
løsning

porten effektivt og
n gennemgår en
inspektion, klargøring
ad på nettet.

Udbud møder efterspørgsel i vores online
auktioner, hvor forhandlere fra mere
end 30 europæiske lande byder med.
Dedikerede BCA-teams i 14 lande sikrer
effektiv markedsføring og køberaktivering.

Såfremt bilen eksporteres, håndterer
BCA hele eksportprocessen. I
tilfælde af reklamationer indestår
BCA som sagsbehandler. Målet er at
sikre mindst mulig administration i
forbindelse med salget.
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T4G – OPKØB AF BILER I IND- OG UDLAND
Den nemmeste måde at sælge dine køretøjer på.
Vi opkøber alle person – og varebiler både med og uden afgift!

Hvis du ikke selv vil stå som sælger af dine køretøjer, har du
mulighed for at sælge dine biler til T4G, som er ejet af BCA.
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T4G – OPKØB AF BILER I IND- OG UDLAND
Den nemmeste
måde
sælge
dine køretøjer på. Vi opkøber
FÅ ET
GRATISat
BUD
PÅ BILEN
alle person –Brug
og buddet
varebiler
med
og
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din egen
kunde,
nåruden
der opkøbes
eller fastsættes lagerværdi.
Hvis du ikke selv vil stå som sælger af dine køretøjer,
Vi bestræber os på altid at komme med det højeste
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at sælge dine
bilerFOR
til T4G,
som
bud på køretøjet. Vi byder det samme, som vi
ACCEPTER
INDEN
7 DAGE
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for bekvemt.
på BCA’s auktion,
Vend tilbage med accept af buddet. Sælg
bilen direkte
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MED T4G FÅR DU EN RÆKKE FORDELE:
får den mest optimale pris.
•
•
•
•
•

Vi tager os af hele processen og gør det nemt og
Har vi at gøre med specialbiler, så bruger vi tid på
tidsbesparende for dig som kunde
SÆT BILEN KLAR TIL AFHENTNING
at indhente bud på bilerne fra både ind- og udland.
Vi sørger for hurtigere omsætning
Vi
booker
afhentning
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beløb.bud første
Dette
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med
det bedste
Vi har Europas største netværk af opkøbere
gang. Få en gratis og uforpligtende vurdering,
Vi kan komme til dig og besigtige bilerne
kontakt os på www.t4g-cartrade.dk
Du slipper for unødigt besvær

MED T4G FÅR DU EN RÆKKE FORDELE:
•
•
•
•
•

Vi bestræber os på altid at komme med det højeste
bud på køretøjet. Vi byder det samme, som vi
Vi tager os af hele processen og gør det nemt og
forventer, at bilen bliver solgt for på BCA’s auktion,
FÅ
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BUD
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BILEN
tidsbesparende for dig som kunde
derfor
behøver du
ikke
være nervøs
for, at du ikke får
Vi sørger for hurtigere
omsætning
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den mest optimale pris.
Vi har Europas største netværk af opkøbere
Vi kan komme til dig og besigtige bilerne
Du slipper for unødigt besvær

Har vi at gøre med specialbiler, så bruger vi tid på
at indhente bud på bilerne fra både ind- og udland.
ACCEPTER INDEN FOR 7 DAGE
Dette sikrer at vi kommer med det bedste bud første
Vend tilbage med accept af buddet. Sælg bilen direkte til os, nemt og bekvemt.
gang. Få en gratis og uforpligtende vurdering, kontakt
os på www.t4g.dk

SÆT BILEN KLAR TIL AFHENTNING
Vi booker afhentning med det samme du accepterer, og overfører aftalte beløb.
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KØB BIL HOS BCA
BCA udbyder et stort udvalg af brugte biler,
uanset om du søger personbiler eller varebiler,
med eller uden afgift. Med ca. 5000 ugentlige
auktionsbiler på tværs af vores europæiske
auktioner finder du et bredt udvalg af både
mærker og modeller.
Dette kontinuerlige udbud af biler er med
til at sikre vores kunder et konstant flow af
lagerbiler. Vores biler kommer hovedsageligt
fra leasing, udlejning og indbytte, hvilket giver
vores kunder et stort og varieret udbud af
stort set alle bilmærker.
Som køber hos BCA får du adgang til alle
vores europæiske auktioner hver uge, og
uanset hvilken af vores europæiske auktioner,
du køber en bil på, så vil dit lokale BCA-team
altid stå klar med vejledning og guide dig
trygt igennem hele købsprocessen.
VORES UGENTLIGE AUKTIONER
BCA Danmark udbyder i gennemsnit op til
1000 køretøjer hver uge i åbne auktioner.
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Alle auktioner er fastlagte i henhold til vores
auktionsprogram og foregår online, enten
som live-streaming-auktioner eller igennem
online budrunder. På vores mange ugentlige
afgiftsfrie auktioner benævnt: ”Taxfree”
finder du et bredt udvalg af primært nyere
premium-biler fra leasing og udlejning uden
afgift.
Er du på udkig efter et mere varieret udvalg
af person- og varebiler, så finder du dem på
vores tirsdagsauktion: ”Vare- og personbiler
med & uden afgift”.
BCA afholder desuden dedikerede elbilsauktioner hver fredag, som en del af vores
europæiske EV-koncept.
Leder du efter specifikke biler, og finder du
dem ikke med det samme iblandt vores 5.000
ugentlige biler i Europa, så har du selvfølgelig
mulighed for at oprette en søgeagent, der
giver dig besked, lige så snart bilerne, du
søger, tilmeldes en auktion.

Skulle du blive forhindret i selv at byde med
på en auktion, så kan du naturligvis nemt
og hurtigt aktivere en budagent til at klare
opgaven for dig.
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FAKTURERING INDENFOR 24 TIMER
Alle udgifter samlet på én faktura

EFTER AUKTIONEN
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Hos BCA har vi øje for, at du som køber skal have
mindst mulig administration forbundet med dit bilkøb.
Når du vinder en bil på vores danske auktioner, skal
du ikke foretage dig andet end at betale den tilsendte
faktura. Derefter vil BCA helt automatisk sikre levering
af bilen til dig. Tilhørende dokumenter og løsøre, vil
ligeledes blive tilsendt pr. automatik, med GLS/UPS.

og bekvemmelighed. Alle auktioner i Danmark
faktureres netto, hvilket især betyder en nem og
bekvem proces for alle udenlandske forhandlere. Hvis
du har spørgsmål til dit køb, er hjælpen aldrig længere
væk, end at du kan kontakte BCA's køberteam på
mail eller telefon. Vi står til rådighed før, under og
efter auktionen.

Vi varetager dermed transport og forsendelse af
ejerskabsdokumenter i hele Europa, for din sikkerhed

Vinder du en bil på en af vores udenlandske auktioner,
så vil dit lokale BCA-køberteam også altid stå klar med

vejledning i forhold til importprocessen m.m. På den
måde kan du altid være tryg i dit køb, uanset hvilket
land du køber i. Skulle du være så uheldig, at bilen
viser sig at have fejl eller mangler, står vi også klar til at
hjælpe dig.
BCA – EN EKSKLUSIV LØSNING
Skal du have ny bil, er BCA din seriøse og dedikerede
samarbejdspartner. For at handle med BCA og få

adgang til vores auktioner kræver det, at du er
momsregistreret med hovederhverv i køb, salg eller
leasing af biler. Det betyder, at privatpersoner og
virksomheder i andre brancher ikke kan tilgå vores
onlineauktioner, hvilket sikrer et højt niveau af
professionelle aktører på vores platform.
BCA er den eksklusive løsning, der giver dig ugentlig
adgang til flere tusinde auktionskøretøjer.
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