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UOPMÆRKSOMHED: 81 pro-
cent af de danske bilister me-
ner, at de vil kunne bestå en 
køreprøve uden forberedelse. 
Det til trods kan kun ganske 
få svare rigtigt på fem udvalgte 
spørgsmål om trafikregler. Det 
viser en ny undersøgelse, som 
forsikringsselskabet Codan 
har fået gennemført af Epini-
on blandt 1250 danskere med 
kørekort.

Antallet af trafikulykker i 
Danmark er stagneret i løbet af 
de sidste mange år, og Codans 
egen skadesstatistik afslører 
faktisk en svag stigning i an-
tallet af kollisioner med motor-
køretøjer. Undersøgelser viser, 
at de fleste ulykker sker, fordi 
bilisterne ikke er opmærksom-
me nok i trafikken.

Privatkundedirektør Camilla 
Amstrup fra Codan forklarer:

- Når det ikke er lykkedes 
at knække kurven i forhold 
til antallet af trafikulykker på 
trods af sikrere veje og klogere 
biler, så skyldes det, at man-
ge danske bilister tager for let 

på det, når de kører bil. Enten 
er de uopmærksomme, eller 
også overvurderer de deres 
egne evner og kører for stærkt 
eller for tæt. Og så ser vi, at 
mange fejlvurderer situationer 
i trafikken, fordi de glemmer 
pensummet fra køreprøven og 
for eksempel fletter forkert eller 
fejllæser et skilt, siger hun.

Ud over evnerne til at be-
stå en køreprøve viser Codans 
undersøgelse desuden, at kun 
fem procent af danskere med 
kørekort generelt vurderer de-
res egne køreevner til at være 
dårligere end gennemsnittet.

For at teste danskernes evner 
i trafikken i praksis har Codan 
i samarbejde med en motorsag-
kyndig fra politiet gennemført 
et eksperiment med 15 rutine-
rede danske bilister, der alle 
blev udsat for en teoriprøve 
og en praktisk køreprøve. Af 
de 15 dumpede alle teoriprø-
ven, mens 10 dumpede den 
praktiske prøve

Bilister overvurderer 
egne evner
NY UNDERSØGELSE. Danskerne er uopmærksomme i 
trafikken, fordi de overvurderer egne evner bag rattet.
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Dinitrol Center Ishøj
Industrigrenen 2 - 2635 Ishøj

43992444
dinitrol.dk/ishoej

Dinitrol Center Hvidovre
Stamholmen 111 - 2650 Hvidovre

70222226
dinitrol.dk/hvidovre

Dinitrol Center Rødovre
Hvidsværmervej 158 - 2610 Rødovre

44530806
dinitrol.dk/rodovre

* Tilbuddet gælder kun i forbindelse med ÅBENT HUS og skal udføres 
senest 31.7.2018. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kom til Åbent Hus hos dit 
nærmeste Dinitrol Center
d. 16. og 17. marts 
kl. 10-15

Din bil ruster året rundt...

Dinitrol Center Glostrup
Formervangen 44 - 2600 Glostrup

43457101
dinitrol.dk/glostrup

Kom til ÅBENT HUS hos dit nærmeste Dinitrol Center og få et GRATIS 
rusttjek, samt 20%* rabat på Verdens Bedste Rustbeskyttelse d. 16. 
og 17. marts fra kl. 10-15
Vidste du, at selvom vi har oplevet en lun vinter i år, så er der blevet saltet gevaldigt mere end ved en 
gennemsnitlig vinter? Dette forværrer rustangreb på din bil! Derfor er det yderst vigtigt, at du får rustbe-
skyttet din bil, så den kan modstå det danske klima og den konstante trussel for rustangreb. 

og skal udføres 
senest 31.7.2018. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

20% 
RABAT

* Tilbuddet gælder kun i forbindelse med 
senest 31.7.2018. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

GRATIS
RUSTTJEK

Hjulskift

Tingstedvej 41. 2640 Hedehusene. Tlf. 4613 6002

- den klarer vi, plus 
dækopbevaring og
hvad der ellers 
måtte være.
Hjulskift og gennem-
gang af bilens styretøj/
bremser, inkl. moms
Pris kr. 250,- 

Hjulopbevaring, 
inkl. moms
Pris kr. 250,-  

HjulskiftHjulskift

RB-autoteknik.dk

STORT
udvalg 

i dæk og 
fælge

Codan vil med en informati-
onskampagne sætte fokus 

på danskernes køreevner og 
adfærd i trafikken.

Jonas Andersen er ny ejer af Finn’s Autosmedie, og for 
at markere generationsskiftet, ændrer han navnet til 
CarPeople Taastrup. PR-foto

TAASTRUP: Siden midten 
af halvfjerdserne har Finn’s 
Autosmedie været en fast del 
af bybilledet i Taastrup. I dag 
er autoværkstedet godt i gang 
med en transformation, der på 
sigt skal give de lokale og loya-
le kunder et topmoderne værk-
sted. Rejsen begyndte for fire år 
siden med ansættelsen af Jonas 
Andersen som mekaniker og 
arvtager efter den pensions-
parate stifter Finn Andersen. I 
2017 købte Jonas Andersen den 

sidste del af virksomheden, og 
nu skifter værkstedet navn til 
CarPeople Taastrup. 

- Finn er her ikke længe-
re, og vi vil gerne markere 
generationsskiftet med et nyt 
navn. Vi har ændret vores fo-
kus fra fortrinsvist at være et 
pladeværksted til nu at være 
et værksted, der kan løse alle 
autoværkstedsopgaver. Af 
samme årsag specialiserer vi 
os i fremtiden i de populære 
bilmærker i VW-koncernen, 

forklarer 34-årige Jonas Ander-
sen og pointerer, at værkstedet 
fortsat vil kunne servicere alle 
bilmærker.

Virksomheden skal i den 
nærmeste fremtid finde nye 
lokaler i lokalområdet for at 
følge med udviklingen. For eje-
ren er det dog vigtigt at påpege, 
at selvom værkstedet udvikler 
sig og muligvis skifter adres-
se, forbliver grundelementerne 
uforanderlige.

- Vi har altid været et per-

sonligt værksted, hvor vi er 
på fornavn med vores kunder, 
som i mange tilfælde er kom-
met hos os i flere årtier, og det 
forhold til kunderne vil jeg for 
alt i verden bevare. Jeg lover 
samtidig at opretholde kvalite-
ten i arbejdet og kan personligt 
garantere, at vi udelukkende 
bruger gode reservedele og kun 
leverer noget, som vi kan stå 
inde for, siger Jonas Andersen. 

Værksted skifter navn og fokus


