
Kom ihåg för Skoda Octavia 

Innan du kör iväg 
Kolla efter skador på bilen (repor, bucklor, stenskott, etc) 
Anteckna nya skador i skadejournalen och meddela styrelsen. 

Om bilen är ostädad och smutsig: kontakta styrelsen eller 
bilvårdsansvarig! 

Under din bokade tid 
Lämna inte nyckeln i bilen, ens för en kortare stund.  
Skodan har ett automatiskt låssystem, som efter en stund  
låser dörrarna – även om nyckeln ligger inne i bilen.   
Så ta för vana att alltid ta med nyckeln när du kliver ur. 

Återlämning 
Riskerar du att överskrida din bokade tid, lägg till en bokning.  
Om en annan medlem ska ha bilen direkt efter, kontakta hen. 

Se till att det är minst kvarts tank (1/4) bensin (95 oktan) kvar  
när du lämnar tillbaka bilen. 

I garaget 
Plocka med allt skräp från bilen! 

Covid-19: Torka av ratt, växelspak, handbroms, reglagebräda, invändigt 
dörrhandtag med desinfektionsservett när du lämnar tillbaka bilen.  
Vid behov, köp nya servetter och fyll på. Du får tillbaka pengarna mot kvitto. 
Instruktion finns på hemsidan, www.vintervikenbil.se. 

Kom ihåg att lägga tillbaka nyckeln i låsröret! 

Om nyckeln saknas när du ska hämta bilen, försök kontakta den som haft bilen  
närmast innan. Kolla i bokningssystemet (enklast på datorn).  Kan du inte se  
vem som haft bilen närmast, kontakta någon i styrelsen. 
Reservnyckel till Skoda finns i nyckelskåpet i garaget på Jarl Kulles gata 2, där vår Renault 
Zoe har plats. Skåpet finns inne i Zoes bur, plats nummer 8013. Du måste alltså ha nyckeln 
till buren för att komma åt skåpet och reservnyckeln. Koden till skåpet finns på hemsidan.  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Håll ordning 
• Lämna bilen i samma skick som skulle vilja ta emot den.  

• Ta med ditt skräp och håll rent och snyggt invändigt –  
även lastutrymmet. 

• Borsta skräpiga säten och gör ren smutsiga golvmattor.  

• Ingen rökning i bilen.  

• Pälsdjur i bakluckan. Dammsug eventuellt efter djuret. 

• Om du tycker att du får överta en ostädad eller otrevlig bil  
kontaktar du styrelsen eller bilvårdsansvarig, samma dag. 

• Ta bilen till tvätt om den är smutsig. Tvätt betalar du med med  
OKQ8-kortet som ligger i bilpärmen. 

• Varje medlem bör kontrollera däck/lufttryck, olja och spolarvätska,  
och vid behov fylla på. Bilvårdsartiklar kan betalas med OKQ8-kortet. 

Småskador och problem 
Om du upptäcker eller orsakar lackskador, repor, bucklor, stenskott, andra 
skador eller fel ska du rapportera till styrelsen.  
Här i pärmen finns en skiss över bilen och ett rapportblad där du kan se vilka 
skador som är gamla/kända. Om du hittar en ny skada:  

• Rita in den på översikten över bilen. 

• Beskriv den på rapportbladet. 

• Meddela styrelsen. 

Observera att stenskott ska åtgärdas så snabbt som möjligt. De täcks av 
försäkringen och har låg självrisk så länge de inte vuxit ut till sprickor.   

Om bilen indikerar fel med varningslampor eller liknande:  

• Kolla orsaken. Om du kan, åtgärda saken själv och underrätta styrelsen.   
Om inte, underrätta bara styrelsen. 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Om du råkar ut för en olycka 
• Larma vid behov först räddningstjänst eller polis. 

• Dokumentera alla inblandade fordon vid en kollision.  
Tänk på att fotografera så att registreringsnumren syns tydligt.  

• Föreningens organisationsnummer (om du behöver uppge det)  
är 716421–5969. 

• Kontakta styrelsen.  

Försäkring 
Vår bil har halvförsäkring plus tre års vagnskadegaranti (det vill säga  
under hela leasingtiden) hos Skoda försäkring. 

• Kundcenter: 0770–110 350  

• Från utlandet:  +46–770–110 350  

• https://www.skodabilforsakring.se 

Hjälp med bärgning ingår i vår försäkring  
I Sverige, Norge, Finland och Danmark beställer du bärgning via nätet: 

https://vikingsverige.se/skoda-forsakring-bargning/ 

Skoda kommer sedan att ringa upp dig för att se hur de kan hjälpa till.  
Ha telefonen tillgänglig och registreringsnumret WEE 18F redo. 

Bärgning utanför Norden: ring Skoda försäkring på +46–770–110350.  

Föreningens skadepolicy: Om du orsakar … 
• … en skada som kräver direkt åtgärd (reparation, verkstad, vägassistans) 

betalar du normalt ett belopp motsvarande den aktuella självrisken på 
försäkringen. Det gäller oavsett om försäkringen täcker åtgärderna eller inte. 

• … skador på lack, plåt eller annat som inte åtgärdas under leasingperioden  
får du betala ett belopp motsvarande halva den aktuella självrisken. 

• … skador på grund av rattfylleri, vårdslöshet i trafik eller grov försummelse står 
du för hela kostnaden. Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra vad som ska 
anses som grov försummelse utifrån omständigheterna samt tidigare praxis. 

• Om en skada uppkommit på okänt sätt, till exempel när bilen varit parkerad, 
står föreningen för kostnaderna. Detta gäller även stenskott. 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Skoda har garageplats på Örnbacken 
Från 1 jan 2023 är p-platsen 5068  (till vänster strax innanför infarten). 
Infarten är på planen till vänster halvvägs upp på Örnbacken, i inre vinkeln.  
Du kommer in i garaget med den särskilda låsbrickan.  

Låsröret med bilnyckeln finns tills vidare i det gamla garaget, på vita väggen till 
vänster innanför porten,  till höger om den blå dörren märkt Nödutgång. 

Tanka i första hand på OKQ8  
Skodan går på bensin, 95 oktan. 

I bilpärmen ligger OKQ8-kortet som du använder. Aktuell kod till kortet finns på 
hemsidan, www.vintervikenbil.se, på medlemssidorna (kräver inloggning). 

Om du inte har koden kan du ändå använda kortet i mackens manuella kassa, 
om du också legitimerar dig. 

Om du behöver tanka på en annan mack än OKQ8 betalar du själv  
och får tillbaka pengarna mot kvitto. Instruktion finns på hemsidan, 
www.vintervikenbil.se. 

När du lämnar tillbaka bilen bör det finnas minst 1/4 tank kvar. 

Kortet kan även användas för att tvätta bilen, boka tid på självstädningsplats 
samt köpa olja, spolarvätska, torkarblad och liknande (på OKQ8).  
För biltvätt har OKQ8 ett bonussystem med var sjätte tvätt gratis.  
Ett stämpelkort för detta ska ligga i bilpärmen. 

Att boka bilen 
Boka bilen på https://bokabil.se  

• Varje medlem får som mest ha 3 giltiga bokningar samtidigt,  
varav endast två får vara i omedelbar följd. 

• Utöver de tre bokningarna får man även ha en snabb-bokning:  
en bokning som görs högst 24 timmar innan starttiden,  
och som är max 24 timmar.. 

• En bokning får vara högst 1 vecka lång. 

• Totalt kan man alltså boka högst 2 veckor i sträck. 
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Övningskörning 
Det är tillåtet att övningsköra med medlemmar ur det egna hushållet,  
under förutsättning att bilpoolsmedlemmen uppfyller alla formella villkor  
för handledning etc. 

Utlåning 
Det är inte tillåtet att låna ut bilen till personer utanför det egna hushållet.  

Utlandskörning 

Det är tillåtet att köra utomlands.  

• Kolla att det Gröna Kortet finns i bilpärmen. Det är ditt bevis på att bilen  
är trafikförsäkrad i Sverige.  

• Kolla innan vilka regler som gäller i det land eller de länder som du ska åka till. 
EU har en gratis app om gällande regler:  

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_sv.htm 

• Vårt försäkringsbolag Skoda har en sida med tips för utlandsresor.  
https://www.skodabilforsakring.se/tips-rad/bilresa 

Om du råkar ut för olyckor på resan ska du anmäla det till polisen på orten  
där det inträffade.  

Kontakta styrelsen så snart möjligt. 

Du behöver inte kontakta något försäkringsbolag i det land skadan har hänt. 
Ring Skoda Försäkring på +46–770–110 350 så tar de hand om dig och sköter 
kontakten med lokala bolag om det behövs.  

Bilvård 
Alla medlemmar har ansvar att sköta bilen på daglig basis.  
Två medlemmar per år är ansvariga för att hålla lite extra koll.  
Se hemsidan för aktuell uppgift. 

De bilvårdsansvariga ansvarar för att  
• Byta till sommardäck, senast 1 maj (adress till däckfirman nedan). 

• Byta till vinterdäck, senast 1 november. 
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• I samband med däckbyte göra sommar- respektive vinterunderhåll  
enligt checklistan nedan. 

• Lämna bilen till serviceverkstad för regelbunden service och  
mindre åtgärder, som stenskott. 

• Lämna bilen till besiktning. 

• Vid besiktning och service: Se till att eventuella protokoll och kvitton  
på service skickas till styrelsen för arkivering. (Not: Allt mer  
av servicedokumentation sker nu digitalt, men be gärna också  
om papperskopior.) 

• Agera på om medlemmar anmäler att bilen indikerar fel,  
med varningslampor eller liknande. 

Bilvårdsansvariga behöver inte göra allt själva, men ansvarar för att det blir gjort.  

Checklista för vinter- och sommarunderhåll (Skoda) 
• Se till att mönsterdjup och lufttryck kontrolleras vid däckbyte. 

På tanklockets insida finns angivet  vilket lufttryck däcken ska ha.  

• Kontrollera/fyll på spolarvätska. 

• Kontrollera och byt vid behov torkarblad (fram och bak).  

• Se över att alla ljus/lampor fungerar på bilen. Går det inte att byta själv, 
kontakta styrelsen och ta bilen till verkstad. 

• Titta igenom samtliga förvaringsutrymmen (handskfack, fack under 
framsäten, fickor på baksidan av framsäten, etc) och rensa bort  
kvarglömt skräp. 

• Kontrollera att det i bilen finns  

• Startkablar 

• P-snurra 

• Alla delar till lastbågar 

• Bälteskudde för barn 

• Bilpärm med instruktioner kring skada/olycka 

• Varningstriangel 

• Reflexväst 

• Sjukvårdsväska. Kontrollera att den har rätt innehåll. 

• Desinfektionsservetter 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• Extra check vid vinterunderhåll:  

• Isskrapor. En finns på insidan av tanklocket.  
Kolla att det också finns en extra.  

• Snöborste 

• Snöskyffel 

Komplettera vid behov det som fattas. Tvätt och vanliga bilvårdsartiklar kan 
köpas med OKQ8-kortet. Vid inköp som inte täcks av kortet, ta kvitto och begär 
ersättning från bilpoolen. 

Däcken förvaras och byts hos: 
Däckett 
Västberga Allé 30    
Tel: 08 549 000 62 
https://dackett.se 

Våra andra bilar 

Hyundai Ioniq, vit elbil, AFR 21Z 
… har garageplats på Selmedalsringen 6, plats 412 , 2 våningar ner (laddplats). 
Garaget är på höger sida när man kör ner mot vändplanen på Selmedalsringen 
(östra sidan). Särskild låsbricka/kort men samma nyckel till låsröret, som finns på 
väggen till vänster innanför porten. Elbilen har en elektronisk "nyckel". 

Renault Zoe, metallic-blå elbil,  CBU 43L 
Zoe har garageplats  på Jarl Kulles gata 2. Vi har plats 8013 – buren längst ner till 
på höger sida. Nyckel till Zoe finns i nyckelskåpet inne i buren. Koden till skåpet 
finns på hemsidan.  
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Tekniska data  
Skoda Octavia, årsmodell 2020  

Effekt och förbrukning 
 Motoreffekt 116 hk / 85 kW 
 Motorvolym 999 cm3 
 Toppfart 199 km/h 
 Bränsleförbrukning (WLTP)  5.9 liter/100km 

 CO2-utsläpp (WLTP)  133 g/km 

Dimensioner 
 Längd 4667 mm 
 Bredd 1814 mm 
 Höjd 1465 mm 
 Tjänstevikt 1355 kg 
 Totalvikt 1838 kg 
 Lastvikt Max 483 kg 
 Släpvagnsvikt Max 1300 kg 
 Släpvagnsvikt obromsad Max 630 kg 
 Släp totalvikt (B) Max 1300 kg  
 Släp totalvikt (B+) Max 1300 kg  
 Axelavstånd 2667 mm 
 Däck 225/45 R17 91W 
 Fälgar 7,0JX17 ET49 

Utseende 

 Färg Vit 
 Kaross Herrgårdsvagn 
 Ljudnivå körning 71 dB 
 Passagerare 4 st + förare 
 Draganordning Ja 

Övrigt 
 Fordonskategori EU M1 
 Typgodkännandenr. e8*2007/46*0318*08 
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