
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

I dag er det mange dekk tilgjengelig på markedet og finne de beste dekk til bilen din kan 
være litt vanskelig, men ingen grunn til bekymring fordi Tyre&Auto Southbourne Group 
kan hjelpe deg angående denne saken uten å bli lurt siden selskapet er dedikert til å ta 
vare på bil. Med mange års erfaring i bil service, kan deres team gir gode forslag til deg 
å velge riktig dekk til bilen din. 
 

Tyre&Auto Southbourne Group Review 

Velge riktig dekk til bilen din 



Tyre&Auto Southbourne Group er et familiedrevet selskap som tilbyr pålitelige tjenester 
som bremse sjekker, bilservice, MOTs, gratis sesong sjekker, og selvsagt hjelper 
kunder med å finne gode dekk for sine biler. 
 
Tyre&Auto kan gi pålitelig hjelp for deg å velge riktig dekk i tilfelle du planlegger å fornye 
dem. Selskapet ønsker også å merke seg at det er spesielle forhold som kan påvirke 
din beslutning og det inkluderer størrelse, klima og hvordan du kjører. 
 
Det er angitt i veggen av dekket sin størrelse sammen med annen viktig informasjon. 
Med det kan du også bestemme dato og plassere dekket ble produsert, sammen med 
sin fart og lastekapasitet. Du kan også finne andre tvingende detaljer på sideveggen av 
dekket som sin seksjon bredde, sideforhold eller profil og dens radius. 
 
Faktorer som kan påvirke levetiden på dekkene kan omfatte: kjørelengde per år er 
enten høy eller lav, eller kjøring i indre by forhold snarere enn motorveier. Avhengig av 
gitte kriterier, kan Tyre&Auto hjelpe deg med ditt valg selv om du kjører på en sportslig 
måte, noe som også kan påvirke levetiden på dekkene. 
 

 er alltid beredt til å svare på dine spørsmål angående Tyre&Auto Southbourne Group
bilen der du kan gi dem en samtale i dag eller besøke deres lokale depot for å møte 
sine hardt arbeidende team og diskutere med dem dine bekymringer. 
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