
Telefon (+45) 70 20 70 78 I Danmark I udlandet

Reparation på stedet * *

Punktering * *

Indelåste nøgler * *

Tør for / forkert brændstof * *

Bugsering * *

Trafikskader	 * 

Bjærgning/fritrækning * *

Tyveri *

Gratis lånebil * *

Alternativ transportløsning * *

Hotel * *

Vejhjælp
Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der 
har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så 
problemfrit som muligt. Din ŠKODA hører til blandt de 
mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen 
går i stå, kan du helt gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, 
som rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i 
Danmark og i udlandet.

Hvem er dækket?
Vejhjælp er et gratis tilbud til dig som ŠKODA-ejer, der 
har købt din bil efter 1. juli 1997. Har du købt din ŠKODA 
hos en ŠKODA-forhandler i Danmark følger Vejhjælp 
automatisk med fra start. Har du købt din ŠKODA et 
andet sted, er tilbuddet betinget af, at det sidste store 
serviceeftersyn er foretaget hos en ŠKODA-service-
partner i Danmark. Samtidig forudsættes det, at alle 
anbefalede reparationer udføres. I alle tilfælde dækker 
Vejhjælp frem til det næste anbefalede serviceeftersyn 
i bilens servicehæfte. Når dette eftersyn bliver udført af 
en ŠKODA-servicepartner i Danmark, og servicehæftet 
bliver opdateret, forlænges tilbuddet om Vejhjælp tilsva-
rende frem til det næste store serviceeftersyn.

Biler købt og serviceret i udlandet vil være omfattet af 
det pågældende lands Vejhjælp. Ved nedbrud skal det 
pågældende lands Vejhjælp kontaktes for assistance. 
Omfanget af Vejhjælp varierer fra land til land.

ŠKODA Vejhjælp

Læs mere på skoda.dk/vejhjaelp



MinŠKODA 
MinŠKODA er den direkte onlineforbindelse mellem dig 
og din bil på din smartphone. Med appen MinŠKODA 
kan du se detaljer om bl.a. din bils placering og tilstand, 
dine forskellige køreture og så kan du altid kontakte dit 
værksted via appens besked-funktion.

ŠKODA Connect
Med ŠKODA Connect får du en lang række nyttige 
features til køreturen. Tilkøb alle eller bare nogle af disse 
tjenestepakker, der bl.a. omfatter smarte online søgefunk-
tioner, online serviceplanlægning samt sikkerhedsfunk-
tioner i form af Nødopkald direkte til Alarmcentralen. 
Læs mere på skoda.dk/skoda-connect

myŠKODA
Med myŠKODA-appen har du instruktionsbogen ved 
hånden,	så	du	kan	finde	brugervejledninger	til	bl.a.	
hvordan du kontrollerer olien. Derudover giver appen et 
overblik over din bils servicehistorik, så du kan holde styr 
på, hvornår det er tid til din bils næste serviceeftersyn. 

skoda.dk
På	skoda.dk	finder	du	alt	du	behøver	at	vide.	Dyk	ned	i	
modellerne, book service, beregn leasingpriser og læs alt 
om ŠKODAs historie og nutidens innovative teknologi.

facebook.com/skodadk
Hold dig opdateret på Facebook med fede billeder, 
videoer, konkurrencer og meget mere. Søg efter
ŠKODA Danmark og like os.

 
instagram.com/skodadanmark
Vi tager hele tiden billeder af lækre ŠKODA’er i både 
Danmark	og	udlandet.	Dem	finder	du	på	Instagram.	
Du er også meget velkommen til at tagge dine egne 
billeder	med	#skoda.	Så	kan	vi	også	finde	dem.

LinkedIn
Følg os på LinkedIn, hvis du er interesseret i stillings- 
opslag, nyheder eller unikke kampagnetilbud. Søg 
efter ŠKODA Danmark og følg os.

Nyhedsbrev
Få nyheder, invitationer og spændende  
indhold fra ŠKODA Danmark.  
Tilmeld dig på skoda.dk/nyhedsbrev

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.  
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Læs meget mere om ŠKODA


