SKADET BIL OG DÅRLIG TID?
Du kan gjøre takseringen mer effektiv ved å
fotografere selv på forhånd og sende inn via
skjema på vår nettside.

TAKSERINGS-SUPPORT
Det viktigste steget for et effektivt samarbeid

Med digital skadetaksering slipper du å reise for å få bilen din taksert. Alt
du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet og sende oss bilder av skaden. Så
ordner vi resten og du får pris estimat levert til deg på epost.
Om du har spørsmål til hvordan du skal ta best mulig bilder i forbindelse
med innsending av skjema kan du ta kontakt med verkstedet for veiledning.

Du finner skjema på hjemmesiden vår www.intaktbilskade.no

OBS:
TA HORISONTALE
BILDER!

FOTODOKUMENTASJON
Den enkleste måten du kan komme frem til et effektivt og godt resultat,
er ved å benytte en smarttelefon eller nettbrett, men du kan også benytte
et digitalkamera.
På neste side er det fire trinn du skal følge for å få den beste fotodokumentasjonen til innsending av skjema på nettsiden.
• Er det flere skader på samme side, gjenta trinn 2-4 for hver skade
• Dersom det er flere skader på forskjellige sider, gjentar du trinn 2-4
Dersom du vet at det er deler som må skiftes ut, kan du notere dette i
kommentarfeltet når du sender inn skjema fra vår hjemmeside, dette vil
kunne spare for ekstra arbeid.

FOTOGRAFERING
HUSK:

Ta bilde av:
- Km stand
- Nummerskilt på bilen
- Mønsterdybde på dekk

1. Hele bilen

2. Oversiktsbilde av skade

3. Nærbilde - stående

4. Nærbilde- Flere vinkler

Start med å ta bilde hele veien
rundt bilen. Ta ett bilde av hver
av bilens sider.

Ta et nærbilde av den/de
skadede delene fra ”øyehøyde”.

Ta et bilde av den/de skadede
delene samt det fulle omfanget
av de sideliggende deler.

Ta et par bilder av skaden fra
forskjellige vinkler for bedre
oversikt av skaden.

KONTAKT OSS:
STJØRDAL
481 72 500
skade@intaktstjordal.no
STEINKJER
74 16 67 10
post@intaktsteinkjer.no
VERDAL
74 04 04 00
post@intaktverdal.no
GAULDAL
72 43 54 98
post@intaktgauldal.no
TRONDHEIM
72 84 99 99
post@intakttrondheim.no

