
   
 

Erbjudande via SNOFED & Trade In Trailers 
 

Ger över 12 000 kr till dig & din skoterklubb vid köp av något av de fina 3S Alutrailers kåpsläp! 
 
SNOFED har tillsammans med Trade In Trailer i ett samarbete slutit ett avtal tillsammans med 3S Alutrailers, 
SpringSecure, Wasa Kredit och Svedea. Vilket har mynnat ut i ett riktigt bra erbjudande till alla anslutna 
skoterklubbar och dess medlemmar.  
 
Erbjudande värt över 11 000 kr till dig som enskild medlem i SNOFED ansluten skoterklubb! 
 
Ditt köp kommer dessutom att skänka 1000 kr till din skoterklubbs verksamhet för varje förmedlat släp!  
 

• Du får 5000 kr i rabatt på tillbehör då du väljer ett släp & kåpa ifrån 3S (kan användas till all extra utrustning 
som finns till släpen i Trade In Trailers konfigurator: sommar & vinterhjul e.t.c.) 
 

• SpringSecure© ingår i priset (värde 2 850 kr monterat på släpet)  
 

• Superglides 2 Wide paket (hela 34 cm breda), för 2 st skotrar brukar det behövas 2 st paket. Ordinarie pris 
2195 kr per paket. Köp 2 st paket betala för 1, dessa paket levereras omonterade till medlemmen för egen 
montering (värde 2195 kr vid 2 st paket). Detta gäller så långt vårt lager räcker.  

• Finansiering via Wasa Kredit med fri uppläggningskostnad vid Avbetalning & Leasing till aktuell låg 
marknadsmässig ränta (finansieringstid upp till 96 månader). Samt 505 kr i rabatt vid Avbetalning och 
Leasing (Avbetalning upp till 96 mån, företagsleasing upp till 60 mån). (värde 1 100kr)  
 
Eller välj räntefri avbetalning upp till 100 000 kr i 36 månader.   

• 3 månaders fri helförsäkring på ditt nya släp hos Svedea  

Bygg dit 3S drömsläp i vår släp-konfigurator    https://www.tradeintrailers.com/snofed  
 
1. Välj sedan i sista steget ”Begär offert eller finansiering”  
 
2. Tyck ”Gå vidare" 

(Se bild nedan)

 



   
 
 
3. Medlemmen behöver sedan fylla i sina uppgifter.  
 
4. Här anges vilken skoterklubb som medlemmen tillhör, hit kommer ”förmedlingsavgiften" att utbetalas.  
(Trade In Trailer kommer månadsvis redovisa utförda offerter och utförda leveranser för respektive klubb och till 
SNOFED. När en fullgjord leverans är utförd och betalning är erhållen, så är angiven skoterklubb berättigad att 
fakturera Trade In Trailer 1000 kr ink Moms per sålt släp).  
 
5. Medlemmen behöver klicka i rutan ”Villkor” att man godkänner de allmänna köpevillkoren.   
 
6. Tryck sedan ”Lägg order” för att skicka in offertförfrågan och eventuell finansierings förfrågan  

 
 
Därefter så kommer Trade In Trailer så fort som möjligt att återkomma med en offert på det objekt som 
medlemmen efterfrågat, har man även valt finansiering så skapas även en sådan offert till finansbolaget.   
 
Dessa offerter är giltiga i 30 dagar och mailas till medlemmen.  
Väljer medlemmen att anta offerten, så skickas en orderbekräftelse och då blir ordern bindande och släpet 
beställas enligt medlemmens önskemål.  
Leveranstid normalt 4-8 veckor på släp med 1350 kg axel. Beställningar hanteras enligt först till kvarn principen.  
 
Det är högst troligt att Trade In Trailer kommer att kunna erbjuda liknande erbjudanden med andra släpfabrikat 
inom närtid. Men just nu så är det bara 3S som vi har ett färdigt upplägg med, anmäl er i vårt nyhetsbrev så får 
ni besked om nya erbjudanden.   
 

 


