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 Få nyttige tips og tricks til problemfri montage
 Vær opmærksom når du ser denne etiket på en TRISCAN emballage
 Scan QR-koden med din smartphone el. tablet - eller gå til hjemmesiden smartrep.info
 Indtast TRISCAN varenr. - f.eks. 8510 27410, 8140 151072 eller 8620 39689
 Læs informationen

VI GØR DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGT!
Undgå unødvendige og tidskrævende reklamationer - og få glade og tilfredse kunder.

FORDELENE VED                                       ER TIL AT FÅ ØJE PÅ!smartrep.infowww.www.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.
Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-.  Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  

Rejsekode: MOTORMAGASINET

Oplys rejsekoden ”MOTORMAGASINET” – så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• Aftenbuffet
• Lidt lækkert på værelset 
 ved ankomst
• Fri Wi-Fi
• Fri parkering

Sommerliv i Skåne
Comfort Hotel Malmö HHHH i Malmø, Sverige
’Lige i smørhullet’ – en beskrivelse, der passer på en 
prik på både byen og hotellet, I skal opleve her: Malmø 
er altid fuld af overraskelser og fordele, stemning og 
kultur, som man kun finder her – hvem kender f.eks. 
ikke den lille storbys stolte varemærker; Turning Tor-
so og Zlatan? Hotellet er lyst, trendy og ligger midt 
i centrum, indrettet i en arkitektonisk perle af en hi-
storisk bygning – og her bor I præcis 128 skridt fra 
hovedbanegården og med shopping- og cafemiljøet i 
den gamle bydels pittoreske kvarterer lige om hjør-
net. Oplev også Malmöhus Slot med by- og kunstmu-
seum.

Valgfri ankomst 1.6.-12.8.2019.
2 nætter 949,-

KRITIK I MANGE ÅR HAR Tryg 
været det selskab, der har presset 
citronen allermest. Ved indførel-
se af NLS tilbage i 2010, er ind-
købsansvaret gået over til målret-
tet regnearksstrategi, hvor pris og 
rabat er fundamentet for, om et 
værksted må levere til Tryg eller 
ej. Det frie værkstedvalg for bili-
sten er kun et ord på et stykke pa-
pir, da man rask væk flytter biler 
til et ”aftaleværksted”, som der 
berettes ud fra værkstederne.

SAMTIDIG HAR TRYG også ind-
ført ordet ”kvalitet” i Trygs hand-
lemåde, med stor pres fra SKAD. I 
starten var der stor fokus på kva-
litet og korrekt reparation, men 
dette er langsomt forsvundet ud i 
den blå luft. 
Ord er tålmodige, og for at vise at 
man værdsætter kvalitet og også 
sikkerhed, så bør der også være 
handling bag. Men sådant ser det 
ikke ud til at være længere. Man-
ge kompetente og kvalitetscertifi-
cerede værksteder arbejder ikke 
længere for Tryg, fordi det ikke 
kan betale sig at arbejde gratis el-
ler binde penge bag i bilen. Det 
koster at efteruddanne medar-
bejdere, investere i dyrt værktøj 

og udstyr, samt kræver det ligele-
des viden om avancerede sikker-
hedsteknologier.

EFTER TRYG HAR ERHVERVET 
Alka og Tryg har overtaget indkø-
bet for Alka hos de danske værk-
steder, så har Tryg øget den sam-
lede markedsandel og dermed 
forøget den dominerende stilling 
på markedet. Mange værksteder 
er nu tvungen til at opsige medar-
bejdere og stoppe med at arbejde 
for Tryg og Alka, da man ikke har 
råd til at levere de mange krav 
som Tryg stiller. Man kan spørge 
sig om, hvor vidt de værksteder, 
som Tryg fortsat vil samarbejde 
med, er i stand til at levere OE 
kvalitet i reparationen i det lange 
løb, ved at levere sikre og korrekt 
reparerede biler tilbage til bili-
sterne. Forsikringskunden har in-
gen chance for at vurdere om en 
bil er repareret korrekt når lak-
ken dækker det udførte arbejde.

I TAKT MED AT FLERE og flere 
værksteder er nødsaget til at sig 
nej tak til Tryg som kunde, jo 
mindre service vil der kunne leve-
res til Trygs forsikringskunder. 
Funktionelt, så kan dette ligele-

des betyde en væsentlig forrin-
gelse af den kvalitet der leveres, 
og med fokus på al den avancere-
de teknologi der nu om dagen ser 
lyset i moderne sikkerhedsbeto-
nede biler, så kan dette også med-
føre en væsentlig forringelse af 
trafiksikkerheden. Er dette sund 
for Tryg og Alka? Det må man 
overlade til andre at vurdere.

VED ET FOR NYLIGT afholdt 
møde mellem Tryg og SKAD, har 
vi gjort disse udfordringer klart 
for Tryg, og vi har fortsat en for-
håbning om at Tryg besinder sig, 
og skaber et levegrundlag for 
værkstederne. Ydermere så er ud-
fordringen med mangel på ar-
bejdskraft stor. Her bør forsik-
ringsselskaberne, set fra SKAD’s 
position, have en stor interesse i 
at der fortsat er leverandører, der 
kan levere den bestilte vare, el-
lers ender man op med lange ven-
tetider i de kommende år.

 

Thomas Krebs, 
direktør, SKAD

SKAD: Tryg koster arbejdspladser
Brancheforeningen SKAD går i rette med forsikringsselskab.
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DEBAT

REPLIK VI HAR SVÆRT ved at 
genkende den kritik, som SKADs 
formand, Thomas Krebs retter 
mod Tryg. Lad mig indlede med 
at fortælle, at Tryg har 410 repa-
rationsværksteder i Danmark. 
SKADs medlemmer udfører 2 pct. 
af alle Trygs værkstedsreparatio-
ner. Størstedelen udføres af repa-
ratører under de øvrige bilbran-
cheorganisationer. 

HOS TRYG ER kundeoplevelsen 
altafgørende, når vi indgår leve-
randøraftaler, derfor er det en 
kombination af kvalitet, pris og 
god service, der afspejler netvær-
ket af reparatører hos Tryg. Hos 
Tryg er der frit værkstedsvalg for 
kunderne. De bliver tilbudt et 

Tryg Reparationsværksted, men 
kan også vælge at gå til et helt an-
det, hvis de foretrækker det.  

DET ER GENERELT nogle meget 
grove anklager uden hold i virke-
ligheden, som Thomas Krebs 
kommer med – og særligt når han 
hævder, at Tryg ikke længere går 
op i fabriksforskrifterne og sik-
kerhed.

TRYG VAR DET FØRSTE selskab, 
der sammen med Bilbrancheor-
ganisationerne indførte øgede 
krav til, at reparere efter fabriks-
forskrifterne, dette fokus er der 
selvfølgelig fortsat hos Tryg, og 
der er ikke ændret i kravene til høj 
kvalitet og sikkerhed, når repara-
tionerne udføres.

VI KAN LIGELEDES ikke genken-
de det billede, som Thomas Krebs 
tegner af, at kompetente og kvali-
tetscertificerede værksteder ikke 
vil arbejde for Tryg.  Vores net-
værk er ikke blevet mindre hos 
Tryg, og vi har ingen udfordrin-
ger med at få leverandører i takt 
med, behovet stiger. De krav, vi 
stiller til vores netværk afspejler 
øgede krav fra forbrugerne om 

digitale løsninger og god gam-
meldags kundeservice.

I VORES SAMFUND er der en ge-
nerel markedsudvikling, som be-
tyder en stigende konsolidering, 
dette ser vi også i Autobranchen, 
hvor denne konsolidering har ek-
sisteret i flere år og kun fortsætter.

Det er endvidere aldeles usagligt 
at påstå af fusionen mellem Alka 
og Tryg koster arbejdspladser. Vi 
har akkurat lige så mange skader 
i dag, som før fusionen og der-
med også lige så mange reparati-
oner, der skal udføres.  Reparati-
onerne har altid bevæget sig med 
den almindelige samfundsudvik-
ling. Det vil den også fremadret-
tet. Det er derfor vigtigt som repa-
ratør, at man - som størstedelen 
af landets reparatører i øvrigt og-
så gør - følger den udvikling og 
sørger for at tiltrække øget om-
sætning, så man kan fortage de 
nødvendige investeringer, det 
kræver, at være førende inden for 
karrosserireparation. 

Mogens Olesen, skadedirektør, Tryg

Tryg: Usaglige og grundløse beskyldninger 
Tryg var det første selskab, der indførte øgede krav til, at reparere efter fabriksforskrifterne, skriver selskabets skadedirektør.

Brancheorganisationen SKAD mener, 
at Trygs dominerende markedsposi-
tion kvæler værkstederne. Tryg afvi-
ser kritikken.


