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OFV Kjøretøydata beskrivelse
OFV Kjøretøydata har priser og tekniske- og utstyrsdata for personbiler,
kombinert/varebiler og minibusser fra 1994, og for lette og tunge motorsykler fra
2003 som er kommersielt markedsført i Norge (avhengig av hva man har valgt i
sitt abonnement). Prisene i basene er veiledende priser fra importør og er derfor
ikke bindende for den enkelte forhandler.
I OFV Kjøretøydata PROFF kan du sammenligne opptil 5 produkter, filtrere på de
spesifikasjoner du er ute etter og du kan få varsling på konkrete produkter ved
endringer. Du kan også eksportere dataene til PDF. Dette er vist lenger ned i
dokumentet.
Innlogging: http://www.kjoretoydata.no (vi anbefaler Firefox eller Google
Chrome som nettleser). Bruk ctrl+F5 for refresh ved eventuelt behov.

Her kan du også få en videointroduksjon av OFV Kjøretøydata.
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OFV Kjøretøydata, BASIS
I abonnementet for OFV Kjøretøydata basis får man tilgang til generelle data, tekniske data,
utstyrsdata, mål/vekt og avgiftsnivå i tillegg til bilder.
Første skjermbilde ser slik ut – her har vi lagt inn «Golf» i søkefeltet – alternativt kan man
klikke på «Velg merker og modell»:

Her velger man modellvariant.
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Når man har valgt modellvariant kommer man inn i neste skjermbilde:
De ulike fanene viser data innen «Generelle data, Tekniske data, Mål og vekt, Utstyrsdata,
Avgiftsdata».

Generering og utskrift av Miljøplakaten
OFV har i dag mulighet til å skrive ut den til enhver oppdaterte Miljøplakaten på en effektiv
måte. Når man har valgt aktuell bil, finner an Miljøplakaten helt til høyre i bilde.
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Når man klikker på «Miljøplakat» kommer man inn i neste skjermbilde. Her er alle detaljer til miljøplakaten
ferdig utfylt. I de hvite feltene er det mulig å endre dataene:

Klikk på «Generer PDF» og miljøplakaten kommer ferdig utfylt i Adobe:
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OFV Kjøretøydata PROFF
OFV Kjøretøydata med og uten historikk
Om det er valgt historikk i abonnementet (ekstra kostnad) får man opp data
tilbake til 1993:

OFV Kjøretøydata, Personbil, Varebil, lett MC, tung MC
Det er mulig, avhengig av abonnementet, å få opp personbil, varebil, lett MC eller
tung MC.
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I samme skjermbilde søker man opp merke og modell – enten ved å skrive inn i
det hvite søkefeltet eller klikke på «Velg merker og modell».
Har man for eksempel søkt på Golf kommer et slikt resultat opp – alle modeller
blir listet opp etter pris (de billigste først):

Merke- og modellsøk
Hvis det ønskes et mer spesifikt søk kan man velge «Merke og Modellsøk» til
høyre i menyen:
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I det neste bilde som vises får du valgmulighet til enten å se «alle» eller søke
«siste 30 dager», «Siste 7 dager» eller «Nye» og «Endrede» i toppmenyen.
Man velger deretter Merke og klikker Velg modeller:

1
2

Marker deretter den modellen man ønsker å se på og «Søk»:

1

2
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Her vises søkeresultatet:

Filtermuligheter i tabellen
I et søkeresultat har man en rekke alternativer:
-

Klikk direkte i tabellen på en av parameterne, for eksempel Karosseri:
COM. Da kommer kun de modeller opp som har dette karosseriet. Det
samme gjelder Effekt, Drivstoff etc.
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Varsling og sammenligning på valgte modeller og/eller merke

Til venstre for modellen kan man velge følgende:
- Få varsling: Klikk på symbolet «Klokke» til venstre for ønsket modell og
legg inn dine data. Det er også mulig å velge et konkret merke og få opp
alle endringer på merke. Hver gang dette produktet oppdateres vil du få
en varsling via mail (daglig oppdatering). Ved f.eks. prisendring vil gammel
og ny pris oppgis i varslingen.
- Sammenligningsmodell: Klikk på symbolet med «to biler» til venstre for
valgt modell. Da legger bilen seg inn i «Sammenligning» på menyen
øverst på siden. Opptil 5 modeller kan sammenlignes samtidig.
Modellen til venstre er alltid referansemodellen i sammenligningen. Du
kan endre rekkefølge på kjøretøyene ved å holde musepekeren over
bildet og flytte hele kolonnen til ønsket plassering. Man kan ha flere ulike
sammenligningssøk lagret og navngi de slik man ønsker.

-
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Last ned til PDF
-

Last ned som pdf: Send over søket ditt i PDF-format til mailen din

Filtersøk
En annen måte å søke på er via Filtersøk. Du kan allerede i starten begrense søket
ved å velge aktuelle merker og modeller som vist her:
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Vil du søke blant alle merker og modeller går du rett på de ulike filtrene. Med noen få
unntak er alle data søkbare i Filtersøket. Klikk på det filteret du vil bruke og sett de kriteriene
du ønsker i høyre kolonne.
Når du har plukket alle filtrene du vil bruke, maks 10, kan du justere rekkefølgen ved å dra
filtrene opp eller ned.
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Filtre kan justeres etter ønske og være med å begrense søket eller de kan også
bare vise data.
Klikk på «Vis resultat» og søket ditt kommer opp i en liste:
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