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Hvis du tror, du har en anderledes Škoda, så se med her:
Burt Busby fra England gjorde noget helt vildt.
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Klubinformationer:
Hjemmeside: Škodaklub-danmark.dk

Klublokale: Gummerup Skole, Byvejen 57, Glamsbjerg

Formand: 
Ole Andersen, Skovhusevej 22, 5560 Aarup
mob. 60 24 76 77
e: olea2568@gmail.com

Kasserer:
Linda Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 26 18 04 19 - e: llhheh@gmail.com

Redaktion:
Hans Erik Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 61 54 07 57 - e: llhheh@gmail.com

Grafi sk tilrettelæggelse af Škoda Nyt:
Carsten Andersen, Oksebæksvej 3, 4900 Nakskov
t. 22 23 34 08 - e: carsten@czechbooking.dk

Webmaster:
Jesper Hansen - e: jesper@jh81.dk

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 4/20: 12. november 2020 - udkommer medio 
december

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

Der kan betales kontingent m.m. via nedenstående 
MobilePay-nummer. Husk at skrive, hvad beløbet dæk-
ker. 

Alle henvendelser 
vedrørende bladet og 
hjemmesiden skal ske til 
redaktionen. 

Alle indlæg bedes ind-
sendt som vedhæftet fi l 
til e-mail:
carsten@czechbooking.dk
- her kan du også 
vedhæfte billeder og 
illustrationer. 

Er du ikke i stand til 
dette, så send et brev til 
Carsten Andersen, som 
er grafi sk tilrettelægger.

En bøn for din skyld
Vil du ikke være så ven-
lig at meddele fl ytning.

Det er meget ærgerligt 
for klubkassen, at vi får 
blade retur, fordi der er 
forkert adresse på - og 
det derfor koster dob-
belt op på portoen, hvis 
vi skal sende det ud en 
gang ekstra.

Brug e-mail eller et af 
de fl yttekort, hvor du 
har gratis porto. 

På forhånd tak

Velkommen til:
Dan Tinning, Tjekkiet
Jens Amdrup Laursen, Sorø
Martin Kærgaard, Ullerslev
Kim Wabra, Bække

33

ÅBNINGSTIDER:
Maj og september:
Weekend og helligdage kl. 13:00-17:00
Juni, juli og august:
Tirsdag-søndag kl. 13:00-17:00
 Vi har åbent for grupper hele året (efter aftale)

Telefon museum 64 72 34 60
Telefon uden for åbningstid:
62 24 36 76 eller 21 68 98 76

Nårupvej 32
Krengerup | Glamsbjerg

Vi skal nok ikke forvente at se Škoda 
Slavia på de danske veje, men det er 
interessant at se, hvad Škoda Aca-
demys studerende kan udvikle, når 

ideerne får lov til at udvikle sig inden 
for de designrammer, som fabrikken 
har afstukket. 

Når ”drengene” hos Škoda
får lov til at lege
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Hvis du har været med Škoda Klub 
Danmark i rigtig mange år, har du må-
ske set - hvad jeg tror er Verdens 
længste Škoda. Eller måske en af dem. 
James Goulding er blevet smittet med: 
en virus: Škoda - hedder den. 

Den største bil i samlingen er den 120 
limousine, som var i Danmark 1991, da 
vi afholdt den første Škoda Camping i 
Danmark. Dengang var det Burt Busby 
fra Grays i Essex, som ejede den store 
Škoda. 

James er en kun 19-årig englænder,d 
er er begyndt at samle på Škoda’er til 
sit eget lille museum.

Det er naturligt at spørge, om James er 
mekaniker, siden han som blot 19-årig 
samler på Škoda.

Nej, siger James. Jeg er ikke mekaniker, 
men interessen kom, da jeg var ude at-
køre med en af vore venner i en af 
hans gamle Škodaer.

I skrivende stund har James samlet 10 
Škodaer, men som han skriver, så har 
han en Fabia som reservedelsbil samt 
en masse andet med relation til Škoda 
- fx modelbiler. 

Flere af modelbilerne er ganske spe-
cielle, fortæller James. Nogle af dem er 
kun fremstillet i 30 eksemplarer, så det 
er en mand med samlermani, vi har 
med at gøre. 

Egentlig var det interessen, for om li-
mousinen stadig eksisterede, der gjor-
de mig nysgerrig. Jeg troede, at den 
måske var gået til grunde, men det vi-
ser billeder på FaceBook, at den langt 
fra er. 

Da jeg forsigtigt spørger til prisen, er 
der ikke lang vej til svaret: Det kan jeg 
ikke huske!

Til gengæld fortæller han, at Burt Bus-
by, som byggede limousinen, desvær-
re er afgået ved døden for 7 år siden, 
og bilen var blevet overdraget en af 

Burts bedste venner, som han havde 
ønsket det i sit testamente.

James - derimod - har fået fat i bilen ad 
snirklede veje, men han vil prøve at få 
fat i familien, hvis den stadig lever, for 
at vise den frem. 

Til gengæld er den pick-up, som Burt 
også lavede, havnet i Tjekkiet, og 
James vil køre til Tjekkiet for at mødes 
med ejeren sammen med en af sine 
venner. 

Som den Škoda-freak, jeg selv er, kun-
ne jeg ikke lade være med at spørge, 
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En Škoda-samler på kun 19 år 
Burt Busby, som byggede den 6-dørs Škoda 120 
Limousine, har også bygget en 120 Pick-up og 
James skriver, at han var lidt af et geni. Her er 
bilen med sin oprindelige reklame, og som den 
oprindeligt så ud i 1983. 
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om han kunne tænke sig at komme på 
besøg i Danmark og evt. aflægge vo-
res lokale museum et besøg.

Svaret er ja, og hvis vi kan kombinere 
det med fx besøget i Tjekkiet, vil der 
kunne findes en løsning, så museet 
også kan betale sig fra det. 

Det er måske det, man kan kalde et 
godt skud, nu hvor nyhederne ikke 
står i kø på grund af Coronatiden. Og 
da vi skriver sammen, siger James 
også: Nu skal vi lige på den anden side 
af Corona.

Vi mødtes nogen hos Brian, hvor vi 
startede med kaffe og hjemmebagt 
kage og chips.

Der var også en støvlekast-konkur-
rende, der skulle ramme en stor balje. 
Man skulle kaste støvlen gennem be-
nene med ryggen til baljen.

Der var også gå-på-ski uden ski, men 
det er med holde balancen, og det er 
mega svært kunne man se.

I snakken med James Goulding fra Mid-
lands Area, kommer vi også ind på, at 
hans limousine var i Danmark i 1991. 

Jeg har lovet ham at prøve at finde bil-
leder fra 1. internationale Škoda Cam-
ping i Danmark i 1991.

Jeg var overbevist om, at jeg havde 
både en video og en del billeder derfra, 
men jeg tror måske, de er forsvundet i 
forbindelse med en større ombygning 
for to år siden. 

Hvis nogle af læserne skulle ligge inde 
med den slags, vil jeg blive rigtig glad 
for at låne det og sende digitaliserede 
udgaver til James i England. 

Han samler nemlig ikke kun på biler, 
han vil gerne samle information om li-
mousinens liv, hvad den har været an-
vendt til, og hvor den har været pro-
moveret.  

Vi sluttede af med grillmad med tilbe-
hør til og kaffe samt resten af kagerne.

Endnu engang tillykke til nye medlem-
mer fra Tjekkiet og Sjælland.

Mvh Majbritt Hansen 

En hyggelig dag
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27. juni

Tekst og fotos: 
Majbritt 
Hansen

Lørdag den 19. septembrer går turen til 
Den Gamle by i Aarhus.
Vi mødes ved indgangen, Viborgvej 2, Aar-
hus kl. 11.00. Vi går en tur rundt på egen 
hånd, prøv f.eks. ”Lokumsruten” og besøg 
Skomagerens soveværelse og Gynæko-
logklinikken. 
Se de gamle biler i de brostensbelagte ga-
der. ja, oplev byen fra 1700-tallet og op til 
1974. 
Kl. 13.00 mødes vi og spiser madpakken.
Hvis I kunne tænke jer det, kan vi bestille 
madpakke i Den gamle by: pris 92,- kr. incl. 
en fl aske vand.
Entre: 150,00 kr., MEN I skal kun betale 
100,00 kr.
Der er godt nok brosten, men handicap- 
venligt, da der er mange ”smutveje” og 
mulighed for at leje en handicapscooter 
gratis.
Tilmelding til Linda tlf. 2618 0419 E-mail: 
llhheh@gmail.com

Århus kalder
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Kunne du tænke dig at lære tjekkisk?

Helt sikkert ikke. Især ikke efter du har 
læst dette.

Har nu boet i Tjekkiet i fi re år, og jeg 
har altid ment, at fl ytter man til et an-
det land, så bør man også lære sproget 
i dette land. Både af respekt for landet, 
men først og fremmest af respekt for 
en selv. 

For at du ikke skal rende rundt der som 
en anden imbecil, der ikke aner, hvad 
der foregår omkring dig. Så jeg får nu 
privatundervisning en gang om ugen, 
og det foregår via tysk, for at det ikke 
skal blive for let!!!

Det er ellers svært nok i forvejen. Ikke 
kun fordi der er en del nye lyde i Tjek-
kisk i forhold til dansk. Fx skal ř lyden 
frembringes ved, at man presser tæn-
derne sammen og så blafrer med tun-
gen. Det er umuligt selv for en kolibri 
på speed!! 

Men det værste er grammatikken. 
Tysk grammatik går for at være svært, 
bl.a. fordi de har 4 kasus (tror jeg det 
hedder!!). Jeg kan huske navnet på den 
ene. Akkusativ. Jeg skal lade være med 
at komme ind på, hvorfor det lige er 
den, jeg ikke har glemt… I tjekkisk har 
de syv kasus. Populært sagt så fi ndes 
hvert ord på tjekkisk i syv udgaver. Så 
udover at huske hvad den første ud-
gave af ”ost” hedder, så skal du også 
kende de seks andre varianter, og det 
værste er så, at du også skal fi nde ud 
af, hvornår du skal bruge de enkelte.

tysk/tjekkisk og sluttede af med at 
konstatere ”Forstår du?” Svaret var 
”No.” Da no på de fl este sprog betyder 
nej, forsøgte jeg igen at forklare.

Da jeg var i gang med at forklare det 
hele for fjerde gang, efter hver gang 
at have fået svaret no, kom jeg i tan-
ke om, at no på tjekkisk er kort form af 
ano, som betyder ja. Så jeg havde ikke 
behøvet at rode rundt i mine forklarin-
ger. Det var forstået den første gang.

Og så til Skoda. Eller Škoda, som de 
fl este nok ved, det rettelig hedder. 
Udtales Shhkoda. Hvorfor de har valgt 
det navn til deres bil, ved jeg ikke, da 
škoda - som nogle af jer måske også 
ved - også betyder ærgerligt/en skam.

Der er nok nogle, der for en del år til-
bage, efter at have købt en ny Škoda, 
da kvaliteten ikke altid var den bedste, 
har tænkt, at det var ærgerligt, at de 
havde købt den. Til det kan man så 
bare sige, at de jo var blevet advaret 
via navnet.

I en tidlig lærebog i engelsk, jeg hav-
de, var der en dialog, der omhandlede, 
hvilken vejbane man skulle køre i, og 
om hvordan ordene ”right” i den for-
bindelse kunne skabe problemer, for-
di ordet både betyder højre og rigtigt. 
”Right is wrong/højre er forkert” blev 
forstået som ”Right is wrong/rigtigt er 
forkert.” 

Det morsomme går tabt i oversæt-
telsen, da problemet ikke fi ndes på 
dansk. Tilsvarende problem har man i 

Det betyder i praksis, at jeg, der hedder 
Dan, hernede bl.a. også hedder Dane, 
Danem og Danovi. Og så det værste!!! 
Dana!! 

Et eksempel. Du har to personer, der 
sidder i en sofa. Den ene er hankøn 
og hedder Dan, og den anden hunkøn 
og hedder Dana. Hvis du præsentere 
dem, er der ingen problemer. ”Det er 
Dan/to je Dan” eller ”Det er Dana/to je 
Dana.” Men hvis du så siger: ”Jeg kigger 
på Dan?” Så hedder det:” Dívám se na 
Dana.” Dana??? 

Det er så her, jeg ikke kan forstå, hvor-
for jeg pludselig får et kvindenavn, blot 
fordi man går fra at præsentere mig og 
til at se på mig??? Eller er det ligefrem 
en lynhurtig kønsskifteoperation?? 

Jeg er ikke interesseret at af få nogen 
af delene. Især ikke den sidste!! For 
god ordens skyld hedder det ” Dívám 
se na Danu,” når du kigger på Dana. 

Da jeg havde været her en uges tid, 
var der en, der sagde noget til mig. Det 
eneste, jeg kunne genkende, var ordet 
”Bordel.” ”Bordel,” tænkte jeg. ”Måske, 
men jeg har kun været her en uge?”

Det viste sig så, at bordel på tjekkisk 
også betyder ”rod.” Så jeg havde altså 
lavet noget rod og også rodet rundt i 
betydningen af ordet, men til gengæld 
så slap jeg så for at rode rundt efter et 
bordel i den nærmeste større by.

Jeg forsøgte også på et tidligt tids-
punkt at forklare en person noget på 

tjekkisk. Her i en dialog jeg i al beske-
denhed selv har lavet:
- Mám Škodu!!! (Jeg har en Skoda)
 - To je škoda (Det er en skam)
 - No. Jsem řekal…(Nej, jeg sagde…)
 - No. Más Škoda, a to je škoda. (Ja. Du 
har en Škoda, og det er en skam)
 - Ne, protože to je Škoda Superb V6!!! 
(Nej, fordi det er en Škoda Superb V6!!!)
 - Wow, to neni škoda. (Wow, det er 
ikke en skam/en Škoda)
 - Ale to je Škoda!! (Men det er en Ško-
da!!)
 - Ano, ale….(Ja, men….)

Og det forsætter så i en evighed….. Jeg 
har endnu ikke mødt en eneste tjek-
ke, der har kunnet forstå, at det skal 
være morsomt. Bevares, det er da ikke 
verdens morsomste, men slet ikke at 
forstå det??

Kort sagt, så har jeg lært lidt tjekkisk 
nu, men jeg har overhovedet ikke for-
stået, hvorfor det skal gøres så svært, 
når nu de fl este andre sprog kan ud-
trykke helt det samme - bare meget 
mere enkelt?? 

Og jeg har ikke mødt en eneste herne-
de, der har kunnet forklare det heller. 

Med Škoda hilsen…Nej, heller ikke det. 
En Škoda er en Škodovka hernede!!

Med Škodovka hilsen
Dan

En dansker i Tjekkiet - medlem af klubben fi k et tilbud



Lørdag den 24 oktober inviteres I til at deltage i 
klubmesterskabet i MINIRACE

Løbet køres på banen i Skalbjerg gamle Skole
Skolevej 4 Skalbjerg

5492 Vissenbjerg

Vi mødes på skolen kl. 11.00  
Pris: 50,00 kr. pr. deltager. Min 10 tilmeldte 

Har du ikke lyst til at køre, er du velkommen til at komme 
og heppe. 

Til middag spiser vi vores medbragte madpakke 
Efter præmieoverrækkelsen er der kaffe, Linda bager en lille 

kage. 
Tilmelding til Linda senest 10 oktober 

Tlf. 2618 0419  
llhheh@gmail.com

Klubmesterskab i 
minirace
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Vi har fået ”ny” bil

fortsat fra forrige nr.
Det er ikke altid, at drømme går i op-
fyldelse. I sidste blad skrev jeg, at 
maleren havde lovet, at jeg ville få 
bilen hjem inden påske. Dejligt for så 
kunne jeg komme videre.

Bilen kom også hjem nymalet, som 
det fremgår af billedet i forrige blad, 
men dørene, klapperne, stenpladen 
og rammen til kølergitteret er ikke 
blevet malet. Det bliver senere! 

Jeg kan begynde at montere noget af 
det løse, og snart skal den til meka-
nikeren for at få monteret lednings-
net og ordnet bremser. 

Men pludselig gik der spunk i det 

hele. Mekanikeren og maleren har 
begge været sygemeldt. 

Det betød endnu mere ventetid. Hvis 
St. Bededagsturen og Škoda Touren 
ikke blevet afl yst p.g.a. af coronaen, 
kunne vi alligevel ikke have deltaget 
i Feliciaen. 

Den 11. juni sagde mekanikeren, at 
han var ved at være klar, og maleren 
har lovet, at i uge 28 er det sidste fra 
ham færdigt. Så nu håber jeg.

Bilen skal gerne synes sidst på som-
meren, så vi kan få nogle ture i den i 
år, og så skal den ud på den store tur 
til Sydtyskland i juni 2021.
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– NEMMERE END NOGENSINDE FØR
Forestil dig denne situation. Dit 
smukke og elskede køretøj har fået 
en skade. Nu skal du have fat i forsik-
ringsselskabet. De beder om fotos, 
så du finder digitalkameraet frem fra 
skuffen, tager billeder fra flere vink-
ler… og nu skal du så åbne for com-
puteren og flytte dine fotos derover… 
inden du åbner for din e-mail og gør 
klar…

Man bliver helt træt, inden man er i 
gang, ikke?

Som det første forsikringsselskab i 
Danmark tilbyder Veteranforsikring 
Danmark og Thisted Forsikring nu 
sine kunder at kunne sende fotos og 
video direkte fra mobiltelefonen via 
en sms, der indeholder et link – mens 
man taler med forsikringsselskabet.

Det foregår sådan her: 
1. Ring til Veteranforsikring Danmark 
og fortæl om skaden
2. Du får en sms med et link
3. Tryk på linket i sms’en
4. Nu kan du sende video og fotos til 
os, mens vi taler sammen

Det er nemt og hurtigt, og du skal 
kun bruge det bedste kamera, du 
har, nemlig det du altid har med dig i 
lommen. Det betyder også, at forsik-
ringsselskabet hurtigt kan give dig 
en afgørelse på skaden. Og it-sikker-
heden skal du ikke bekymre dig om, 
den er der styr på. 

Også for nye kunder
Veteranforsikring Danmark beder 
nye kunder om billeder af deres kø-
retøjer ved indtegning. 

”Det gør vi, fordi vi sætter pris på ori-
ginalerne – og vi elsker at se fotos af 
vores kunders flotte køretøjer! Men 
fotos gør det også muligt for os at se 
bilens udseende, stand, og umiddel-
bare originalitet. 

Det er godt for alle vores kunder. Når 
vi kender de køretøjer, vi forsikrer, 
har vi nemlig godt styr på den sam-
lede risiko, og dermed kan vi sætte 
de helt rigtige, lave priser,” fortæller 
assurandør Steen List fra Veteran-
forsikring Danmark.

”Det er bare smart. Alene i går sendte 
vi mere end 40 sms’er til nye kunder, 
der dermed kunne sende deres fotos 
til os direkte fra mobilen. Ud over at 
det er en kæmpestor fornøjelse for 
os at se de flotte køretøjer, er det 
nemt og hurtigt for kunderne, og vi 
hører kun ros,” fortæller Steen List. 

Fotos til forsikringsselskabet
- hvis uheldet er ude

Kom til Krengerup og mød alle 
kollegerne med bilinteresse
Vi afholder Store Bilklubdag søndag den 6. september fra kl. 11-17. 

Træffet fi nder sted på et af Fyns højeste og fl otteste steder - i gården 
til slottet Krengerup lidt uden for Glamsbjerg. Det sker i samarbejde 
med Škoda Museet, som har til huse på slottet. 

Alle er velkomne, og deltagelse er GRATIS. 

Adressen er: Krengerup, Nårupvej 32, 5620 Glamsbjerg.

Museumsgrillen vil være åben, og der serveres igen i år kamsteg, 
burgers og pølser. 

For pigerne (og de teknisk interesserede drenge) er der mulig-
hed for at se Hørvævsmuseet og evt. indtage eftermiddags-
kaffen i deres café. 

Har du spørgsmål, så ring til Hans Erik Hansen på 61 54 07 57.

PS: du opfordres til at tage din Škoda eller et andet smukt køretøj med, 
så det kan blive beundret. Flere år har der været 100 køretøjer - og de 
er smukke sammen - og hver for sig!
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Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 641 237
75.000 934 237

125.000 1.151 237
175.000 1.365 237
200.000 1.468 237
250.000 1.657 237
300.000 1.938 237
350.000 2.214 237
400.000 2.492 237
450.000 2.775 237
500.000 3.051 237

Osv.
Selvrisiko 1.586

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over 
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. 
Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af 
præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteran
biler opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.577 539
75.000 2.297 539

125.000 2.830 539
175.000 3.358 539
200.000 3.612 539
250.000 4.075 539
300.000 4.766 539
350.000 5.447 539
400.000 6.131 539
450.000 6.826 539
500.000 7.505 539

Osv.
Selvrisiko 3.172

Veteranbiler og motorcykler -1990  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1991-1995  
1/1-årlig præmie i kr.

rabat ved indtegning af flere  
veteran- eller klassiske køretøjer.25%

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteranforsikring er 
Steen List der arbejder ud fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket og kører 
blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte Steen for at  
høre mere om priser og indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?

14

Opdatér din Škoda-viden:
Sæt en ring om dit svar!

1. Hvilket land er ottende bedst i Škoda-salg 
   i hele verden? Danmark Spanien England

2. Hvilket år blev Škoda Auto grundlagt?  1905 1935 1895

3. Hvilken kendt bilmand arbejdede hos 
    Škoda indtil 1932? Henry Ford Karl Benz

Ferdinand
Porsche

4. Škoda arbejdede nødtvunget for tyskerne
     under 2. verdenskrig. Lavede de Flyvinger Trillebører Bomber

5. Hvilket år var Škoda den mest solgte
     enkeltmodel i Danmark? 1962 1983 2001

6. Fra 1958-1971 havde Škoda en kendt importør i
    Danmark. Hvilket mærke repræsenterer de nu? Mitsubishi Toyota Honda

7. Hvilket år blev Škoda ejer af 
     bilfabrikken i Mladá Boleslav? 1910 1925 1991

8. Hvem var ikke med i opløbet om Škoda? Ford Renault Volkswagen

9. Hvilket år kom den første Škoda-bil til Danmark? 1911 1931 1946

10. Škoda Auto startede under et andet navn? Laurin &
Klement Tatra Praga

11. Hvilken Škoda-model, var den første serie-
     producerede, som havde motoren bagi? 105 1000MB 1100

12. Hvor mange biler solgte Škoda i 2018? ca.
1.250.000

ca. 
1.570.000

ca. 
1.975.000

13. Škoda Auto har tre fabrikker i Tjekkiet. 
     De to ligger i Kvasiny, Mladá Boleslav og Prag Plzeň Vrchlabí

14. Škoda-fabrikken i Mladá Boleslav er lidt større end
     Monaco. Men hvor mange medarbejdere har 
     koncernen (31.12.2018)? 

ca.
25.000

ca. 
34.000

ca. 
39.000

15. Langt væk fra Tjekkiet blev der i 1960’erne
      lavet en jeep-lignende bilmodel. Hvor? Tyrkiet Chile

New 
Zealand

16. Škoda har deltaget i mange rallies og vundet
      rigtigt mange. I hvilket land – bortset fra Tjekkiet -
      har de vundet fl est i rækkefølge

Danmark England Argentina

17. Škoda har fl ere gange modtaget titlen ”Årets Bil 
     i Danmark”. Hvilket år skete det første gang? 1964 1989 1997

18. Hvilken Škoda-model er der solgt fl est af i 2019? Fabia Superb Octavia

19. Hvad hedder Škoda’s nyeste model? Kamiq Scala Citigo

20. Hvilket land har Škoda ALDRIG produceret biler i? Kazakhstan Brasilien Japan

Der kom ingen svar... 

Jeg tror måske ikke, opgaven var for 
svær - og med den omsiggribende 
Corona, kunne det have været mu-
ligt at fi nde tid til det - men pyt. 

Herover har jeg mærket de korrekte 
svar med en rød cirkel. 



ALTID ORIGINALE RESERVEDELE
Booker du et serviceeftersyn til din ŠKODA, kan der være dele i din bil, som trænger til at blive udskiftet.

På skoda.dk/tryghedsservice kan du se et udvalg af de originale ŠKODA-reservedele, vi benytter til din bil.
Gælder biler der er 5 år eller ældre. Prisen inkluderer ikke eventuelle ekstra ydelser.

HOLD DIN 
ŠKODA GODT 

KØRENDE
TRYGHEDSSERVICE

FRA KUN 1.295 KR.

INKL. ŠKODA
VEJHJÆLP
og stempel i

servicebogen

5+

Med et Tryghedsservice 5+ hos din lokale ŠKODA-forhandler eller servicepartner gennemgår vi din bil
efter fabrikkens forskrifter. Eftersynet udføres af uddannede ŠKODA-mekanikere, der har adgang til det nyeste

specialværktøj og det nyeste software til netop din ŠKODA, så den er i trygge og kompetente hænder.
Som tak for lån af din bil giver vi ŠKODA Vejhjælp indtil næste serviceeftersyn, ligesom vi også giver den et

autoriseret ŠKODA-servicestempel i servicebogen.  

Indhold i Tryghedsservice 5+: Olie- og � lterskift, ŠKODA Vejhjælp og stempel i servicebogen.

Følgende punkter kontrolleres: √bremsefunktion  √ justering af lys og lygter  √kontrol af styretøj
  √hjulophæng  √støddæmper  √ fejlkoder  √ fabriksopdateringer √ fabriksaktioner  √dæk og dæktryk  √væskeniveauer.

ANNONCE NY OCTAVIA FØLGER 
MANDAG DEN 27. JULI


