
Lånebil
med fri km.

15%
Pensionist

rabat*

100%
Fabriksgaranti

v. service 
efter bogen

Ring 72 44 44 24 hverdage 8-16 
Book tid, eller få tilbud på Skorstensgaard.dk

På alle vores kvalitetsværksteder bibeholder du 
fabriksgarantien, når vi servicerer din nye bil

Svendborg
Grønnemosevej 20, 5700 Svendborg 

Svendborg@skorstensgaard.dk

*Kan ikke kombineres med andre rabatter

Se side 4

Forsikring 150 kr. Selvrisiko 0 kr.

”Præcis gennemgang af bilen. God oriente-
ring om konsekvenser for reparationen og 
super god stemning i receptionen. Hyggelig 

småsnak der ikke tog for meget tid. Jeg 
kommer igen 😊”

- Vw-ejer Svendborg

”Konkurrence dygtige priser og fin kvalitet. 
Venlig service og imødekommenhed.”

- Volvo-ejer, Svendborg

”Fremragende service, en pris der holder og 
kvalitetsarbejde.

- Audi-ejer, Svendborg

”God information inden arb. påbegyndes og 
afrundes. Vigtigt med overslag hvad prisen 

blir besked inden evt. nye fejl opstår og 
skal laves.”

- Renault-ejer, Svendborg

”Venlig og personlig service uden lige. Alt 
går glat og er gennemskueligt. Man mærker 
som kunde at man anstrenger sig mere for 
kunden end andre steder og søger et beha-

geligt forløb for kunden.”

- Citroën- ejer, Svendborg

”God service ved ind- og aflevering af bil.
Mulighed for lånebil medens egen bil er på 

værksted. Bilen er pæn rengjort ved afleve-
ring. Rimelige priser på service/rep.”

-  Vw-ejer, Svendborg

Glade kunder
i Svendborg

”Dygtige fagfolk og supergod service. Alt i 
alt en positiv og god oplevelse”

- Suzuki-ejer, Svendborg

Service 
efter Bogen 
fra 1099,-

Service 
Biler 10+ år
kun 899,-

Se side 4

Se side 4

Se side 1

Svendborg

Værksted
Spar

på dit



Vilkår
*40% PrisPres gælder biler under 2 år og omfatter tilbud på service fra et mærkeværksted. 20% PrisPres gælder 

alle biler og omfatter alle tilbud fra et mærkeværksted, dog ikke dæk, fælge, undervogn, lakering, elektriske 
komponenter og ekstraudstyr. Kan ikke kombineres med serviceaftaler o.a. rabatter. 

Vi bruger uoriginale reservedele med 3 års garanti.

Prøv PrisPres BeregnerenPå www.skorstensgaard.dk
og se din besparelse 

Indtast pris Pres prisen

I en tid med inflation jagter vi danskere i 
stigende grad tilbud og fordelagtige priser, 
og mange virksomheder benytter prismatch 
eller prisgaranti for at tiltrække sig din op-
mærksomhed.
 
Men forbruger og konkurrencestyrelsen 
påpeger i en skrivelse, at netop disse pris-
matchingstrategier faktisk kan være med til 
at holde priserne kunstigt højt for forbru-
gerne;

”Når en virksomhed matcher den laveste pris 
blandt en række konkurrenter, enten au-
tomatisk eller ved at kunden gør opmærk-
som på konkurrentens pris, kan det mindske 
konkurrenternes incitament til at sænke 
prisen. Derudover kan matchingstrategierne 

i visse tilfælde give en fejlagtig opfattelse af, 
at butikken har lave priser. Det kan betyde, 
at man betaler mere end nødvendigt for en 
vare.”

Hos Skorstensgaard har vi valgt at tage pris-
strategien til next level. Ikke blot matcher vi 
prisen, vi går også op til 40% under prisen 
hos vores konkurrent – mærkeværkstedet. 
Vi kalder det op til 40% PrisPres på dit tilbud 
fra mærkeværkstedet.  
 
På Skorstensgaard.dk kan du indtaste din 
pris fra et mærkeværksted og se, hvor meget 
du kan spare hos os. Prisberegneren press-
er prisen ned med 20 eller 40% afhængig af, 
hvor gammel din bil er, og om tilbuddet er på 
service eller reparation.
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Vi presser prisen på mærkeværkstedet!

Op til 40% PrisPres gælder ikke serviceaftaler eller i kombination 
med kampagnetilbud og rabatter hos Skorstensgaard

Sådan får du presset prisen

Send os
dit skriftlige 
tilbud fra et 

mærkeværksted

1.
Sørg for, at 
tilbuddet er 

udspecificeret 
med timeløn og 

originale 
reservedele

2.
Sørg for, at 

tilbuddet er fra et 
mærkeværksted i 

samme by som 
Skorstensgaard

værkstedet

3.

Sådan hjælper 
PrisPres dig 
med at spare

Leander Ejlersen
Afdelingschef Svendborg



Syn for sagen
For at give dig en bedre indsigt i de 
reparationer, vi anbefaler, tager vi bil-
leder og video af fejl og mangler på 
din bil. Ved hjælp af billederne kan vi 
visualisere for dig, hvori fejlen består, 
og du får selv Syn for sagen.

1. Mekanikeren tager billeder  af fejl 
og mangler vha. en værkstedsapp

2. Billeder/videoer sendes til dig på 
mail med en pris på udbedring – vi 
reparerer ikke uden din accept

3. Ved afhentning af bil gennemgår 
vi faktura og billeder med dig, så-
fremt det er relevant.

Fotodokumentation bidrager som be-
vis for, at værkstedet har identificeret 
bilens fejl og mangler, og har foreslået 
reparation rettidigt.

Service 10+
Et professionelt serviceeftersyn ifølge 
32-punkt servicetjekskema til dig, der vil 
passe godt på din 10+ år gamle bil. Service 
10+ inkluderer:

• Olieskifte inkl. oliefilter samt op til 4 
liter long life olie fra Q8

• Komplet gennemgang af bilen fra et 
32-punkters servicetjekskema

• Gratis vejhælp i hele Danmark i 12 mdr.
• Syn for sagen fotodokumentation
• Mulighed for lånebil
• Gyldigt stempel i servicebogen ligesom 

på mærkeværkstedet

Under alle serviceeftersyn påfyldes op til 
2 liter sprinklervæske, og vi skifter pærer, 
der er defekte U/B (gælder dog ikke Xenon/
LED pærer).

Service efter Bogen
Regelmæssig service ifølge fabrikkens for-
skrifter højner driftssikerheden på din bil og 
øger gensalgsværdien. Desuden får du hos 
os følgende fordele:

• 100% fabriksgaranti
• Gratis vejhjælp op til maks. 24 mdr.
• Mulighed for lånebil
• 3 års garanti på reservedele
• Påfyldning af op til 2 l. sprinklervæske
• Skift af defekte pærer uden beregning 

(gælder ikke Xenon og LED pærer)
• Et gyldigt stempel i servicebogen lige-

som på mærkeværkstedet

Service efter Bogen anbefaler vi til alle biler 
fra 0-8 år. Vi benytter bilfabrikkens vejled-
ninger til serviceeftersyn, og du bibeholder 
fabriksgarantien, så længe den gælder for 
din bil.

fra
1099,-

kun
899,-

150 kvalitetskontroller 
viser samme høje kvalitet som 

på mærkeværkstedet

Billig 
Service efter 

Bogen

Endnu 
billigere for 
ældre biler

Så billigt kan 
service gøres
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Teknologisk Institut foretager uanmeldte kontroller på alle vores værksteder flere gange 
årligt. De foreløbige 150 kontrolrapporter viser, at Skorstengaards værksteder har samme 
høje kvalitet som mærkeværkstederne. Værkstedet sørger desuden for, at du altid modtag-
er fotodokumentation af eventuelle fejl og mangler på din bil, så du selv får Syn for sagen. 

Ring og få tilbud

7244 4424
Ring og få tilbud

7244 4424



15% 
rabat

til pensionister
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Her kender du
 altid prisen

1) Vi afventer altid din accept 
inden vi går igang med repa-
rationen.

2) Vi ringer, hvis ekstra repa-
rationer opdages.

3) Du får det hele på skrift 
og faktura gennemgås med 
dig, inden du forlader værk-
stedet.

Professionel
skadereparation

Lånebil med fri km. og 5 års garanti.

100%
fabriksgaranti

Gyldigt stempel i bogen og 3 års garanti på reservedele

3
ÅRS

3 Å
RS GARANTI

PÅ RESERVEDELE
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*Kan ikke kombineres med andre tilbud og 
rabatter hos Skorstensgaard


