I

HELT STORE TIL SDS HORSENS
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~ TRUST PILOT
Hej
Du har en ny anmelde/se. migigen gav Super Dcek Service ApS 5 stjerner.

Super dcek - Horsens - ER BARE SUPER

I

Har lige fået et fuldt service på vores Renault Grand Scenic 111. lncl. bremser bagi.
Rigtige gode priser, og super personale der ved hvad de laver i Horsens Afd.
Vi har virkelig fået en bil leveret tilbage der ikke bare k0re, men k0re mere end bedre inden vi afleverede den.
Den spinner som en stor missekat der har det godt.. Er ikke i tvivl hvor min bil skal hen n<Este gang.
Kan mere end anbefale autov<Erkstedet i Horsens Superd<Ek - Hold da k<Eft en go service. Det er helt vildt!!
Tak for en go behandling og et kanon godt service på bilen.

D

~

~

aaaaa

Le

dE

kE

De bedste hilsner,
Holdet bag Trustpilot
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Rally-team bliver ved med at vinde på Toyo:

Fe

TOYOhar
krammet på
Yokohama!
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tr<Ek vundet Yokohama Cup'en med Toyo

for en del penge, for der er kun prCEmier

at vCEre vejen frem for Per G. Hansen og

R888 på bilen. R888 er efter vores mening

til bi ler udstyret med Yokohama-dCEk, for-

Karsten M. Svensson, Slagelse Auto Sport,

det absolut bedste sportsdCEk til gade-

klarer Karsten med et glimt i 0jet.

Toyo R888 har vist sig bogstaveligt talt

som gennem mange år har k0rt historisk

brug, fortCEller Karsten M. Svensson, som

Rally-teamet k0ber Toyo'erne i henholds-

rally. De deltager blandt andet i Yokoha-

også har k0rt med Toyo R888 på teamets

vis Karlslunde og Lund, og deres velsmur-
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ma Cup i en CEldre Porsche 911, og i 2014

Ford Escort og Opel Ascona.

te bilmotorer bliver også fork<Elet med

vandt teamet fra K. M. Svensson Motor-

Hvordan reagerer arrang0rerne på, at

AGIP's 10W-60 racing oil fra NDI.

sport AB Yokohama Cup i deres klasse for

konkurrenten Toyo har så stor succes i Yo-

Per og Karsten deltager naturligvis også

bi

syvende år i trCEk!

kohamas eget l0b?

i Yokohama Cup i 2015, og du kan ICEse

si

- Kenneth Bo Larsen, intern sCElger hos

- Der er frit dCEkvalg, men de ICEgger na-

mere om K. M. Svensson Motorsport AB

pi

NDI SjCElland, og jeg har kendt hinanden

turligvis mCErke til vores succes med Toyo.

på www.kmsvensson.com.

er

fra barnsben, og for ti år siden fik jeg via

Der er pr<Emier på henholdsvis 6.000,
4.000 og 2.000 kroner til de tre forste i

Ti

Kenneth Toyo på vores rallybiler. Det blev
en stor succes, og vi har nu syv gange i

hvert l0b. Men her sparer vi arrang0rerne
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