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Inledning 

Danske Finans är Danske Banks finansbolags-

verksamhet i Sverige och erbjuder, i kombinat-

ion med kvalificerad service och rådgivning ba-

serat på grundläggande branschkännedom, kost-

nadseffektiva och konkurrenskraftiga finansie-

ringslösningar. Verksamheten innefattar områ-

dena Bilfinansiering, Objektsfinansiering, Fak-

turafinansiering och Leverantörssamarbeten. 

 

Däck och Hjul 

För företag med bilar finansierade via Danske Fi-

nans, erbjuder vi, tillsammans med Euromaster, 

oss att på ett lönsamt och rationellt sätt sköta 

all däckservice på din bil. 

 

Finns överallt 

För dig som kund innebär det att du får tillgång 

till snabb, kompetent och trygg däckservice i 

hela Sverige och stora delar av Europa. Euro-

master arbetar med de största tillverkarna av 

däck vilket gör att du kan känna dig säker på 

vägarna, sommar som vinter. Du hittar dem på 

över 100 platser i landet så när du väljer Euro-

master har du alltid nära till god service. 

 

Besök Euromaster när du behöver hjälp med. 

Lagning av punktering, Säsongskiftning, Rådgiv-

ning, Förvaring, Hjulinställning, Säkerhetsbe-

dömning mm 

 

Glöm inte det femte däcket 

Med ett reservhjul i dåligt skick kan resultatet 

bli en onödig överraskning och kostsam bärg-

ningshjälp. Kontrollera därför lufttrycket i re-

servhjulet samtidigt som du kontrollerar övriga 

däck, och se till att ha med bultar som passar till 

fäljen på reservdäcket. 

 

När ska jag byta? 

Den 1 december till den 31 mars är det krav på 

vinterdäck när vinterväglag råder. Under vinter-

tid måste däcken ha minst 3 mm mönsterdjup, 

på sommaren är minimum 1,6 mm. Dubbdäck 

får användas den 1 oktober till den 15 april och 

under annan tid om det är vinterväglag. Var noga 

med att ha ett bra mönsterdjup. När sommar-

däcken slits under 3 mm ökar, vid vått väglag, 

bromssträckan och risken för vattenplaning. 

 

Punktering 

En punktering betyder inte alltid att man måste 

byta däcket. Stanna därför direkt om du tror att 

du har fått punktering. En lagning är enkel och 

kostar bara en bråkdel av vad ett nytt däck gör. 

 

Rätt förvaring = Längre liv 

Rätt förvaring ger dina däck längre livslängd. Se 

till att däcken lagras svalt, mörkt och helst nyt-

vättade. Förhindra kontakt med bensin, olja, fett 

och lösningsmedel. Euromaster tillhandahåller 

förvaring på sina däckhotell. 

 

Alltid bästa däcken bak 

För att minska sladd- och olycksrisken ska du 

alltid ha de minst slitna däcken monterade bak 

på bilen. När du byter bara två däck ska de alltid 

monteras bak. Detta gäller både bak-, fram- och 

fyrhjulsdrivna bilar. 

 

Mer information 

För mer information är du välkommen att gå in 

på www.danskebank.se/danskefinans eller kon-

takta oss på telefon 0752-48 40 00. 

http://www.danskebank.se/danskefinans

