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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

Grafisk 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. 1/21: 12. februar 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 fil 
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 grafisk tilrettelægger.

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

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 flyttekort, hvor du 
har gratis porto. 

På forhånd tak

Velkommen til:
Allan Conradsen, Kerteminde.
Stinne Vennike, Greve.
Hugo Malmborg, Tåstrup.
Anja og Flemming Jensen, Randers.
Kenneth Hansen, Vejle.
Jens Nannberg, Vandel.
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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

Der er folk med sjove, sjældne eller 
bare en Škoda, du er stolt af, så vil vi 
gerne vise den og fortælle om den 
her. 

Det kan jo også være, du har oplevet 
noget særligt med din Škoda. 

Min 1201 har en sjov historie, og den 

har været med til meget gennem sit 
63-årige liv. Blandt andet har den 
været ”gæst” til en del bryllupper, 
men min bil er jo ikke så interessant 
- og billedet herover er langt over 12 
år gammelt... 

Skriv til redaktøren eller ring og for-
tæl din historie. 

Fortæl om din Škoda
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Biler har ”altid” kørt på benzin eller die-
sel, men det ser ud til, at verden er ved 
at vende til el.
Vi kender ikke priserne endnu, men ser 
man på udenlandske hjemmesider og 
sammenligner modelpriser, vil man se, 
at ENYAQ iV er ca. 19% dyrere end Su-
per iV. Og et hurtigt regnestykke viser 
en pris lige på den anden side af en 
halv million kroner.
Hvad får man så for pengene? Stan-
dard leveres den med 18” fælge, og 
standardudstyret er med 2-zoners Cli-
matronic, nødopkaldssystemet eCall, 
DAB-radio med 4 højttalere, trådløs 
SmartLink, stemmebetjening, Keyless-
Go, masser af airbags - op til 9 - ISOFIX 
på såvel bagsædepladser som på pas-
sagersædet, fartpilot og fartbegræn-
ser, lane assist basic, front assist, ma-
nuel børnesikring, dæktryksovervåg- 
ningssystem og værktøjssæt (til en bil, 
der aldrig går i stykker ☺).
Hertil kommer naturligvis meget andet 
udstyr som 10” infotainmentdisplay, 
digitalt cockpit. 

Ifølge de første informationer kommer 
ENYAQ også med fuld LED-forlygter og 
baglygter med LED. Sidespejlene er 
med el-justering - men opvarmningen 
kan foretages separat. 
”Motoren” kan fås i forskellige varian-
ter fra 109 til 225 kW - svarende til 148 
- 306 hk. 
Fabrikken skriver selv, at ENYAQ vil 
kunne køre helt op til 510 km på en op-
ladning. Batterierne er beregnet til 
hurtig opladning. 
ENYAQ skal produceres i Mladá Bo-
leslav, som dermed bliver den eneste 
produktionsenhed for MEB-byggede 
biler i Europa - lige bortset fra Tysk-
land.
Fabrikken melder, at det allerede er 
muligt at bestille bilen, men at den 
særlige Founders Edition først kan le-
veres fra foråret 2021. Om den kan be-

Škoda ENYAQ i tal og billeder 



stilles af en dansker vides ikke.
På pressesiden kan man læse, at inte-
riøret er fremstillet af naturlige materi-
aler via bæredygtige processer  og 
genanvendelige materialer. 
ENYAQ kan fås med baghjulstræk eller 
firhjulstræk. 
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Škoda ENYAQ i tal og billeder 
Den første udgave, som kaldes Founders Edition, 
ser ret sej ud. Det bliver spændende at få mulig-
hed for at prøvekøre den. Bilen på billedet er helt 
sikkert med ekstraudstyr og produceres i 1895 
eksemplarer (svarende til årstallet for firmaets 
grundlæggelse. 

Interiøret ser spændende ud og virker til at 
være af høj kvalitet. 

4 meter og 65 i længden - og 2 meter og 15 i 
bredden. Der er tale om en særdeles rummelig 
bil.  
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To måder at sælge bil på
Den 4. januar 2020 tog vi til Åbent 
Hus hos Škoda i Fredericia for at se 
den nye Kamiq.
Her var flere sælgere og en del gæ-
ster, men ikke meget aktivitet eller 
handler.
Ingen henvendte sig til os, så vi gik 
rundt og så på udvalget i butikken. 
Her var der flest Seat’er. Jeg tog kon-
takt til en sælger, der sad og kigge-
de på sin pc. Han kunne oplyse, at 
der lige nu var 16 ugers leveringstid 
på en Kamiq, og efter weekendens 
Åbent Hus skulle vi beregne mindst 
et halvt år.
Jeg bad ham give et bud på vores Oc-
tavia 2015. Modvilligt gik han en tur 
rundt om bilen og konstaterede, at 
kofangeren var ridset og skulle ma-
les helt om. Godt nyt for malerfaget, 
hvis alle ridser på 1 cm kræver omla-
kering.
Dernæst proklamerede han, at bilen 
ikke var passet med service. 
Sjovt nok er det måske den mest vel-
passede Octavia i Danmark, med alle 
eftersyn + ekstra olie og filterskift, 
udført hos Automester, hvilket han 
kunne se på nettet. 
For at få en fair pris fortalte jeg, at 
det var en Elegance model og med 
DK model ekstraudstyr. 
Ja, det var lige meget, dem var der 
mange af. Javel ja, i de godt 5 år vi 
har haft vores, har vi ikke mødt én 
eneste.
Han gav så sit bud på bilen og kunne 
ikke finde en brochure på Kamiq’en. 
Vi nærmest flygtede ud af døren.
Heldigvis prøvede vi også Škoda i 
Ejby. Sikken en forskel. 

Vi blev med det samme hilst velkom-
men og budt på kaffe og kransekage. 
Fik en tur i en Kamiq og var solgt.
En herlig sælger ved navn Stefan 
Eriksen tjekkede Octaviaen og roste 
den. 
Han kunne se, at den altid var blevet 
håndvasket og derfor uden ridser. 
Den ville han gerne have som bytte-
bil, også fordi udstyrsmodellerne var 
efterspurgte.
Vi fik handlet, aftalt udstyr, farve 
(velvet red), dinitrolbehandling, træk 
m.m. og forventet levering om 10 til 
12 uger.
Den 6. marts, knap 10 uger senere, 
kunne vi hente bilen og få en grundig 
instruktion i teknikken.

Kun ros til Skoda Ejby
Sælgeren i Fredericia burde overveje 
et karriereskifte. Han gavner hver-
ken kunder eller Škoda Danmark i sit 
nuværende job.
Glemte jeg noget, nåh ja en lille de-
talje. 
Jeg fik knap kr. 30.000,- mere for Oc-
taviaen i Ejby. 
Den blev i øvrigt solgt ugen efter til 
en familie, der netop ønskede sig en 
udstyrsmodel.

Med venlig hilsen
Benny Koch
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Du har sikkert gået og ventet på til-
meldingen til næste års Skoda Tour i 
Zwickau - eller i Oberwiesenthal.

Men der er flere grunde til, at du har 
måtte se langt efter den. 

For få dage siden ringede Jens Wille, 
som er ankermand i teamet bag, og 
måtte give den sørgelige besked: Vi 
ser os nødsaget til at trække os fra 
projektet. 

Jens kunne dog fortælle, at alt var på 
plads, alle aftaler, alle udflugter, alle 
rabataftaler - ganske enkelt hele pro-
jektet. 

Men så kom chokket: Europa er nær-
mest totalt lukket på grund af Corona!

Det kan ingen selvfølgelig gøre ret me-
get ved, men som Jens sagde det: Vi 
kunne nok lave en aftale med hotellet, 
men det vil ikke give mening at samle 
folk, der er lidt oppe i alderen og der-
for i en særligt udsat gruppe. De fleste 

Aflysning af Škoda Tour ’21
ville måske ikke turde deltage - andre 
ville holde igen og grundlaget for at 
arrangere Škoda Tour ville forsvinde 
fuldstændigt.

-Vi kunne risikere at stå med en mega 
regning - som ingen vil hjælpe med at 
betalte. Det tør vi simpelthen ikke. 

Da vi talte sammen omkring den 25. 
oktober, ville Jens prøve at få en aftale 
med folkene i Tjekkiet for at høre om 
de ville overtage stafetten i 2022. Det 
svar venter vi fortsat på. Desværre. 

Planen for Škoda Tour viser nemlig, at 
touren i 2022 er henlagt til Tjekkiet. Og 
næste gang igen - altså i 2023 - vil det 
igen være Danmark, der står for tur. 

Men intet er sikkert, før man finder 
ud af, hvad der sker med Corona, hele 
verdensordenen - og om vi uden risiko 
kan rejse, som vi har været vant til de 
seneste 30 år. 

✘
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Juleafslutning
Hvis Corona vil, holder vi også i år ju-
leafslutning. Det vil ske lørdag den 
5. december Kl. 12.00 på Gummerup 
Skole, Byvejen 57, Glamsbjerg.
Pris: som sidste år, en pakke til min 
50,00 kr. til vores amerikansk lotteri.
Tilmelding til Linda den 21. nov. Hvis 
I har børn med, så husk en pakke til 
dem, så kommer julemanden måske.

Nytårskur
Æggekagen indtager vi i 2021 på Re-
staurant Maagen, Næsvej 23, Assens 
lørdag den 16. januar 2021.
Tilmelding til Linda senest 2. januar.
Pris: 50,00 kr. / person

Generalforsamling
Klubbens årlige generalforsamling 
afholdes lørdag den 6. februar 2021 
kl. 14.00 i klublokalet, Gummerup 
Skole Byvejen 57, Glamsbjerg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Klubben er også denne gang vært 
ved et par stykker smørrebrød. Spis-
ning begynder kl. 13.00. 
Tilmelding til spisning senest lørdag 
den 30. januar til Linda Tlf. 2618 0419 
eller  mail: llhheh@gmail.com

Kalenderting

CORONA-AFLYST

2021
Vi håber, at Corona’en snart kommer 
under kontrol. Ikke kun i Danmark, 
men gerne i hele Europa.
Vores klub har været hårdt ramt af 
Corona-nedlukningen. Hele det so-
ciale i vores klub har lidt under det. 
Vi har også måtte droppe årets Ško-
da Tour, og netop kort før deadline 
er det kommet frem, at næste års 
Škoda Tour bliver ramt af angsten for 
Corona og de følger, der kommer af 
stramme regler for at rejse. 
Vi håber naturligvis, at det bliver 
bedre i det nye år. Vi kan konstatere, 
at interessen for Škoda ikke er ble-
vet mindre, og det er helt tydeligt, at 
de mange begrænsninger har givet 
liv i nye initiativer. 
Vi kan bl.a. konstatere, at antallet af 

besøgende på museet på Krengerup 
ikke er aftaget - nærmest tvært- 
imod - og set med de selvkritiske 
øjne er det måske meget godt, så 
vi ikke totalt mister kontakterne til 
medlemmerne. 
Vi håber, at I alle bliver hængende. 
Det er også vigtigt for os, at I, selv 
om vi ikke har kunnet stå for så man-
ge udflugter og andet i klubregi, også 
betaler næste års kontingent. 
Det er jo netop sammenholdet, som 
gør det sjovt at køre biler som vores. 
Om de er gamle eller spritnye, så er 
det venskaberne og de fælles arran-
gementer, der skaber interessen og 
klubbens liv. 

Godt nytår ønskes I alle. 
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Det er en af de mere sjældne histori-
ske Škoda’er, der nu udbydes til salg. 
Modellen 1101 er den første model, 
der officielt blev importeret til Dan-
mark - først af Nordisk Diesel fra 
1946. 
Bilen har et træskelet inden under 
metalkarosseriet, og det er den sid-
ste model, som Škoda lavede med 6 
Volts elektrisk anlæg.
Det er en af de få modeller, der al-
drig er produceret i Mladá Boleslav, 
men kun i Vrchlabí og Kvasiny. Der er 
i alt produceret 66.904 enheder fra 
1946-1952.
Egenvægten er på 940 kg, og motor-
kraften er på 32 hk. 

Bilen, der er til salg, er en to-dørs Se-
dan, den er 4-cylindret, 4-takts mo-
tor på 1089 cm3. 
Den udbudte bil er totalrenoveret og 
har vundet flere priser i Polen. 
Karrosseriet er bl.a. blevet varmgal-
vaniseret.
Den er senest synet og godkendt 
den 17. juni 2020. Bilen har veteran-
status, og derfor er næste syn først 
i 2028.
Interesseret?, så kontakt ejeren 
Johnni Kristensen på tlf.  40 16 16 21.

Hvis der er en, der kunne
 tænke sig en flot Škoda?
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Lørdag den 19. september kørte jeg 
ind på P-pladsen ved Karoline i Mid-
delfart. Jeg håbede, at der ville kom-
me flere Škodaer, som ville med ud i 
det blå. 
Jo sørme, 5 andre kom. Jeg kørte først, 
som den ældste, ud på turen med de 
5 andre efter mig igennem Hinds- 
gaul Slotspark, hvor der var mange 
dyr fremme. Hvorfor mon? For at se 
Škodaer selvfølgelig.
Nu havde jeg kørt først i 10 min. Så 
var det den næste tur til at køre først 
i 10 min. 
Vi kom b.la ud på veje, der endte 
blindt, men også mange fine små 
veje. 
På et tidspunkt - omkring Gamborg 
- fik jeg at vide, at der var en Škoda 
mere på vej. 
Så vendte vi omkring for at køre til-

bage til Ronæs Campingplads for at 
møde den og spise vores mad og 
hygge.

Turen fortsatte ad mange kønne 
veje, ned til vandet, op og ned ad 
bakker og gennem skove.
Turen endte ved havnen i Assens 
med kaffe, kage, is og hygge.

Hilsen.
Den lille røde.

Tur ud i det blå
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Vi har flere gange skrevet om unge 
bildesignere, som laver nogle vilde 
biler. Biler som kan få entusiaster til 
at gå i ekstase. 

I den seneste tid har unge de-
signstuderende tegnet nye, moder-
ne versioner af Voiturette A (Laurin 
& Klements første bil) og Škoda Po-
pular Monte Carlo.
Yuhan Zhang er kineser, men har si-
den 2015 arbejdet hos Skoda med at 
designe interiør. Det er hende, der 
har taget sig af Voiturette-udgaven. 
Ljudmil Slavov har kastet sig over en 
ny version af Popular Monte Carlo. 
Han er oprindeligt bulgarer, men har 
levet 20 år i Tjekkiet - og har lige som 
Yuhan arbejdet i Škodas designafde-
ling for interiør.
Køretøjerne herover bliver måske al-
drig produceret - end ikke i form af 

prototyper, men det er altid spæn-
dende at opleve nye strømninger in-
den for bilproduktion, og som måske 
kan vise vejen i el-bilproduktionen. 

Voiturette, den første kommercielle 
bil fra Laurin & Klement, blev intro-
duceret i 1905, altså for 115 år siden - 
og selv om man kan tænke - ah, mon 
det går i dag, så er der jo på alle pa-
rametre virkelig meget i spil, lige som 
genbrug i den grad er blevet en del 
af vores hverdag. 
Škoda Popular Monte Carlo var en 
hyldest til den Popular, der vandt det 
legendariske Monte Carlo Rally. 
Monte Carlo-versionen blev kun pro-
duceret i 72 eksemplarer - heraf en 
del som coupé og en del som cabri-
olet. 
I dag er Monte Carlo-navnet en del af 
de lidt ”sjove” modeller fx i Fabia. 

Retro er ikke helt yt!



Man siger, at gammel kærlighed ikke 
ruster - men jeg er ikke helt sikker 
på, at det passer. 
Gennem ca. 10 år har jeg haft et pro-
jekt stående, som jeg bare gerne vil-
le have ud og køre. 
Når projektet er færdigt, vil det se ud 
som billedet her til højre. 
Der tale om en Skoda Superb OHV 
fra 1938. Modellen blev produceret 
fra 1938 til 1949, men der er kun pro-
ducret 275 stk. af denne superseje 
model.
Når du ser på billederne af bilen i den 
stand, den er i i dag, er det jo tyde-
ligt, at der skal noget hårdt arbejde 
til, men der skal også lidt plads til. 
Karrosseriet er 5,2 meter langt, den 
1,8 meter bred og 1, 72 høj. 
Bilen har en spændende historie, 
idet det er en af de 111, der er produ-
ceret før 2. verdenskrig. Men endnu 
mere interessant: Den første ejer af 
netop dette eksemplar var František 
Janeček, som i 1929 grundlagde mo-
torcykelfabrikken JAWA. Det navn 
stammer fra Janeček og Wanderer, 
der var de to ejere.

JAWA nåede også at producere bi-
ler på den fabrik, som i dag er Škoda 
Kvasiny. 
Den Superb, som du har mulighed for 
at få fingrene i, er netop produceret 
på fabrikken i Kvasiny ved siden af 

Autohåndværker søges...
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bilerne med navnet JAWA. Og så skal 
det måske med, at der kun er 4 (fire) 
kendte eksemplarer tilbage i verden 
af de i alt 275 stk., som blev produce-
ret i de 11 år bilen kunne købes fra ny. 

Lidt tekniske specifikationer
Bilen er ca. 95-98% komplet, men 
Škoda-fabrikkens museum har lovet 
at være behjælpelig med alle nød-
vendige tegninger og ekspertise, når 
du går i gang. Du kan også få et helt 
komplet produktionsdokument for 
kun 500 danske kroner. 
Motoren er på 3.137 cm3, som er en 
6-cylindret 4-takts rækkemotor. Med 
bilen følger 2 motorer: Den oprinde-
lige (som er revnet i blokken) og en 
komplet motor og gearkasse, som 
kun har kørt 20.000 km. 
Bilen har 85 hk, 4 fremadgående 
gear og et bakgear, den vejer ca. 2 
tons (egenvægt) og har ifølge fabrik-
ken en topfart på 125 km/t. Brænd-
stofforbruget er 5,2 km/literen. 
Karrosseriet har chassis med central-
rør, og så er der en trækonstruktion 
bag det smukke metalkarrosseri. 
Bilen var meget moderne for sin tid 
med bl.a. 12 Volts el-anlæg og ikke 
mindst med hydrauliske bremser på 
alle 4 hjul. 
Er du interesseret, så ring 22 23 34 08
- til Carsten Andersen i Nakskov. 

Autohåndværker søges...
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Der er sikkert en del, som synes, det 
er fedt, at Rally er med til at sponso-
rere Tour de France, men den moto-
riserede verden ligger nok de fleste 
bilejeres hjerte nærmere. 

Ib Kragh fra Juelsminde har været på 
bl.a. Škoda Museet ved Krengerup, 
og han er syvdobbelt dansk mester 
i rally. 
På det seneste har han dog fået kam 
til sit tynde hår. Der er endnu en Ško-
da Fabia R5 med i mesterskabet, og 
det er ikke gået stille for sig i år.
Selv om rallysæsonen nærmest er 
kørt på to og en halv måned, så er 
speederen kun blevet sluppet, når 
det har været nødvendigt. 
Michael Sørensen, som også kører 
Škoda Fabia R5, har været med til at 
øge spændingen om mesterskabet. 
Og nærmest på målfoto fik Michael 
Sørensen og Erik Kristensen en anel-
se bedre tid end Ib Kragh og Ditte 
Kammersgaard. 
Det betød, at mesterskabet gik til en 
helt anden i 2020. Endda i et helt an-
det mærke: Martin Johansen i Peuge-
ot 208 løb med guldmedaljen, mens 
de to Škodaer kom ind som nummer 

henholdsvis 2 og 3. Den flotte an-
denplads gik til Michael Sørensen, 
mens Ib i år måtte se sig henvist til 
tredjepladsen. Dermed bliver der lagt 
op til en herredyst næste år. 

Ib og Ditte siger selv: ”Det var ganske 
få point, der manglede, for at vi ikke 
blot kunne have genvundet Dan-
marksmesterskabet, men også have 
taget titlen i Dansk Super Rally – me-
sterskabet på tværs af alle klasser. 
Med en generel tredjeplads og en 
andenplads i klassen ved Djurs Rally 
viste sig ikke at være tilstrækkeligt.”
Når man har mødt Ib, så ved man, at 
næste år skal der bare ikke gives ved 
dørene. Har man først været dansk 
mester, så er der jo intet under, der 
er godt nok. Og når man har fået 
guldmedaljen 7 gange, så er der in-
gen grund til at gå efter noget min-
dre end det. 
-Selv om kampen om DM-point nu er 
overstået, håber Ib Kragh, at sæso-
nen varer lidt længere. 
”Jeg håber da, at det bliver muligt at 
afvikle årets finale i Yokohama-me-
sterskabet i november måned,” siger 
han.

Målfoto til årets 
rallymesterskab
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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?



ŠKODA MATCHER PRISEN
PÅ SERVICE

ŠKODA matcher prisen på dit næste værkstedsbesøg
- og så får du vejhjælp med oveni

Find nærmeste forhandler på skoda.dk

Der er mange fordele ved at vælge autoriseret service hos ŠKODA [bynavn], når din ŠKODA skal 
på værksted. Et autoriseret service betyder nemlig, at du er garanteret, at din ŠKODA bliver serviceret 
og repareret ud fra fabrikkens forskrifter. Med ŠKODA Prismatch er du garanteret, at vi matcher 
et hvert skriftligt tilbud på service af din ŠKODA, og så får du samtidig ŠKODA-Vejhjælp med. 
Vi glæder os til at se dig og din bil.

Det skriftlige tilbud skal være givet af et værksted, der ligger højst 40 km fra vores adresse. Vi er klar til at matche prisen på det tilbud, 
som du har fået fra en uautoriseret forhandler, såfremt at tilbuddet indeholder det samme arbejde og servicepunkter i henhold til din bils 
serviceskema og ŠKODAs norm, og det skal være baseret på originale ŠKODA reservedele og anbefalede væsker/olier.


