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Vårtecken - nu ökar handeln av
begagnade cyklar
I söndags gjordes över 800 000 sidvisningar inom cykelkategorin på Blocket
– trafiken var därmed cirka tre gånger så stor som snittet tidigare i år.Mest
populärt bland köparna är just nu standardcyklar, el- och racercyklar.
Cyklar är en av Blockets populäraste kategorier. Under 2014 såldes det i snitt
11 cyklar varje timme. Intresset styrs av två faktorer, väder och
träningstrender. Senaste åren har racercykeln blivit allt mer populär. I år är
det sökningarna på cyclocross och elcykel som ökar mest.

– På senare tid har cykeln blivit ett populärt träningsredskap och färdmedel till
och från jobbet. Det gör att man vill ha en kvalitetscykel och ställer högre krav på
känsla och prestanda, säger Bessie Wedholm, t.f. presschef på Blocket.
Även median- och snittpriserna har ökat vilket tyder på att allt fler exklusiva
cyklar säljs på Blocket. Just nu ligger snittpriset på 5 600 kronor vilket är
dubbel så dyrt jämfört med samma tidpunkt i fjol. Medianpriset ligger runt 1
300 kronor vilket är cirka 37 procent dyrare än för två år sedan.
– Är det någon tid på året man ska sälja sin cykel så är det nu. Så snart
plusgraderna och solen gör entré så exploderar intresset för cyklar och då finns
det många tusenlappar att tjäna, säger Bessie Wedholm, t.f. presschef på Blocket.
Mest sökta cyklarna på Blocket just nu:
•

1.Cykel

•

2.Elcykel

•

3.Racer

•

4.BMX

•

5.Hybrid

•

6.Damcykel

•

7.Downhill

•

8.Mountainbike

•

9.Cyclocross

•

10.Trehjuling

Mest populära varumärkena inom cykelkategorin på Blocket just nu:
•

1.Scott

•

2.Crescent

•

3.Skeppshult

•

4.Trek

•

5.Monark

•

6.Nishiki

•

7.Specialized

•

8.Bianchi

•

9.Canondale

•

10.Canyon

Snittpriser
•

1.Damcykel: 1 250 kr

•

2.Herrcykel: 2 000 kr

•

3.Barncykel: 750 kr

•

4.Mountainbike: 3 500 kr

5.Racer: 6 900 kr

Säljtips
1. Sätt ett bra pris
Titta vad andra har satt för pris för liknande cyklar och sätt priset därefter.
För snabbare försäljning, sätt ett lägre pris.
2. Rubrik & Annonstext
Skriv en tydlig och saklig rubrik. Tänk sedan vad du skulle behöva veta om
det var du som köpte cykeln. Information som tum, växlar, slitage och färg är
grundfakta som bör vara med. Har du även koll på mer detaljerade saker som
vad det är för bromsar eller vad på cykeln som bytts ut är det också intressant
information till en potentiell köpare.
3. En bra bild
En bild säger mer än 1000 ord. Nedan följer några enkla knep för att ta bra
annonsbilder.
•
•

•
•

Placera din cykel mot ren miljö som gör att bakgrunden inte tar
fokus från det du vill sälja.
Försök fotografera med dagsljus i så mycket medljus som möjligt
för att visa din cykel bra. Tänk på att detaljer på mörka föremål
kan vara svåra att se på bild om inte ljuset är bra.
Kolla så din bild är skarp innan den publiceras, suddiga och
oskarpa bilder fångar inte köparens intresse lika väl.
Har du möjlighet att ta en inspirerande bild där din cykel får ta
plats i sin naturliga miljö har du mycket att vinna på detta
försäljningsmässigt.

Tänk på att alltid skriva köpekontrakt
Cyklar har alltid varit ett populärt byte för tjuvar eftersom de i många fall är
lätta att stjäla. Kom ihåg att skriva ett köpekontrakt där bland annat säljare
identifierar sig och ramnummer kan antecknas. Om säljaren uppger att den
annonserade cykeln är såld, men att hen kan "fixa" en annan, avstå från
affären och anmäl annonsen till Blocket. Använd alltid sunt förnuft - om
affären verkar för bra för att vara sann är den oftast det!
•
•
•

Begär att få se originalkvitto.
Kontrollera säljarens identitet. Anteckna Leg/ID refnr. på
köpekontraktet

•

Avstå från köp om ramnumret verkar manipulerat.
Vid misstankar om att en vara är stulen – ring polisen på 11414.

För mer info och lokal statistik, vänligen kontakta:
Bessie Wedholm, t.f. presschef på Blocket, bessie.wedholm@blocket.se,
0725-63 29 52.

Om Blocket
Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 30 länder
2014 - idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges
största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka 600 000 prylar,
fordon, jobb och bostäder som annonseras ut och upptäcks av cirka 4
miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2014 var 467
miljarder kronor vilket motsvarar cirka 12 procent av Sveriges BNP. Tack vare
begagnathandeln på Blocket kan 1,6 miljoner ton växthusgaser undvikas
varje år. Det motsvarar som om alla Sveriges vägar stod tomma i över en
månad.
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