Vinterdäck billigast på
– du kan spara 3 380 kronor
Nu har även vinterdäcken kommit in
i internethandlarnas utbud. Dessutom till
priser som den vanliga däckhandeln har
mycket svårt att konkurrera med.
Du kan spara upp till 3 380 kr på att
köpa däcken på internet
Av Mikael Stjerna/Teknikens Värld

A

tt byta ut sina gamla vinterdäck mot nya är inget
du ska dröja för länge med.
Ändå väntar många med bytet
på grund av kostnaden. Den
som kör med stora fälgar och
breda däck kan få se sitt sparkonto minska med 10 000 kr.
Men det finns ett sätt att
minska utgiften. De stora däcksäljarna på internet har sedan
flera år sålt sommardäck till

lågpris. Nu har deras utbud av
vinterdäck börjat bli så stort att
det finns all anledning att välja
vinterdäck på internet i stället
för att handla hos den ”vanliga”
däckhandlaren. Affären kan gå
till på två olika sätt.
Antingen beställer du hem
däcken till din egen hemadress.
Du tar sedan däcken med dig
till en däckverkstad som byter
däck åt dig. Det finns däckverk-

Dubb eller dubbfritt
Dubbdäck ger bäst grepp på isvägar och på den där försåtliga isfläcken.
Ett tryggt val för den som kör i Norrland eller på dåligt underhållna vintervägar.
Men vinteregenskaperna hos högklassiga friktionsdäck har utvecklats
snabbt de senaste åren. I södra Sverige och i Svealand är friktionsdäcken
ofta ett självklart val. I synnerhet när vi i stora delar av landet har ett klimat som ger riktigt vinterväglag bara ett fåtal dagar per år. Bra odubbade,
friktionsdäck är ett val för den som vill köra säkert på våt asfalt, ett kanske
vanligare underlag än isväg.
Nordiska, odubbade däck med hastighetsklass Q och T har bra vinteregenskaper och rullar tystare och mer miljövänligt än dubbdäck som sliter
upp asfalten. För den som även vintertid vill ha bra egenskaper på asfalt
finns centraleuropeiska friktionsdäck i hastighetsklass H och uppåt. De har
konstruerats för att klara våt asfalt och snöslask på bästa sätt.

städer som tar extra mycket
betalt för att montera däck som
kunden kommer med själv.
Alternativt beställer du däcken för direkt leverans till en
däckverkstad som samarbetar
med internetleverantören. Du
åker sedan till däckverkstaden
och får dina däck monterade.
Ibland påstås det att internethandlarnas däck skulle vara
sämre. Att det handlar om däck
som tillverkas av företag i Asien,
däck som inte är avsedda för vårt
klimat. Ibland hör man att det
handlar om gamla däckpartier.
Detta hör dock till undantagen. Normalt sett får du vad du
betalar för. Visst förekommer
det att stora tillverkare har tillverkning av samma däck i olika
fabriker, men att internethandlarna generellt skulle ha däck
av sämre kvalitet finns inga
bevis för.
Däckens ålder är heller inget
att oroa sig för. Den stora
omsättningen hos till exempel
Däck Online gör det snarare
mer tänkbart att internetsålda
däck är färskare. Ny forskning
har för övrigt visat att däckets
egenskaper inte påverkas så

starkt av ålder som man tidigare har trott. Rätt lagrat har
tre–fem år har ingen betydelse
för däckets egenskaper. Däckets tillverkningsdatum anges
med fyra siffror på däcket.
”3108” betyder att däcket är
tillverkat vecka 31, år 2008.
I vår prisjämförelse har vi
jämfört priser mellan fem olika
internetleverantörer.
Däck
Online (www.dackonline.se) i
Malmö är det största företaget
och tillhör det stora tyska företaget Delticom. Alvén & Ingvarsson (www.alven-ingvarsson.se) i Smålandsstenar är ett
gammalt gummiföretag med
25 år i branschen. Dessutom
har vi med Nordendäck (www.
nordendack.se), Gummihuset.
se samt Bythjul.com. Fler
handlare finns på nätet.
Generellt håller dessa handlare låga priser.
Jämförpriserna i vanlig däckhandel kommer från fem stora
handlare i Stockholm.
På friktionsdäck verkar
internethandlaren Däck Online vara svårslagen. På dubbdäck har de inte lika starka
erbjudanden.

Prisskillnad – dubbdäck
Fabrikat
Billigaste internethandlaren i
grönt. I rött
visas priset hos
en traditionell
däckhandlare.

AGI, regummerat
Nordendäck:
Solvalla Däck:

736 kr
1 120 kr

Continental Winter Viking 2 T
Nordendäck:
1 302 kr
Gummihuset:
1 325 kr
Bythjul:
1 350 kr
Vanadis Gummi:
1 655 kr

Prisskillnad – dubbfria däck
AGI Soft Sarek regummerat
Nordendäck:
690 kr
Solvalla Däck:
1 120 kr

Continental WinterC TS810 H
Däck Online:
1 066 kr
Nordendäck:
1 248 kr
Gummihuset:
1 375 kr
Bythjul:
1 400 kr
Vanadis Gummi:
1 638 kr*

Dunlop Winter Sport 3D H
Däck Online:
983 kr
Vanadis Gummi:
1 749 kr

Gislaved Softfrost 3 T
Alvén-Ingvarsson:
1 195 kr
Gummihuset:
1 450 kr
Bythjul:
1 495 kr
Vanadis Gummi:
1 593 kr

Goodyear Ultra Grip Perf. H
Däck Online:
972 kr
Nordendäck:
980 kr
Vanadis Gummi:
1 717 kr

*TS830
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Köpråd
Bästa vinterdäcket i Teknikens Världs stora vinterdäcktest är bland de odubbade Continental Conti
Winter Contact TS810. Ett centraleuropeiskt däck
som presterar bra på alla underlag, enligt
Teknikens Värld. Förra vintern kostade
det i genomsnitt 1 620 kr i Stockholm
i storlek 205/55, 16 tum. Hos
Dackonline.se kostar det 1 066 kr.
Ett mycket bra och säkert köp. I år
TS810
säljs också efterföljaren TS830. Detta
har ännu inte testats av Teknikens Värld.
Pirelli Sottozero är en bra utmanare, men betydligt sämre på is. Förra vintern kostade det i
genomsnitt 1 587 kr i Stockholm, men bara
1 182 kr hos Dackonline.
Nokian Hakkapelitta RSi är det bästa nordiska
friktionsdäcket, bra på is men inte så imponerande på våt vägbana. Andra bra val: Goodyear Ultra
Grip Performance och Michelin Primacy Alpin har
bra egenskaper på våt väg men sämre på snö och
is.
Bland dubbdäck regerar Continental Conti Winter Viking, följt av Gislaved Nordfrost 5 och Nokian
Hakkapelitta 5.

Glöm inte att kontrollera
och räkna in fraktkostnader
när du jämför priserna mellan
internetleverantörer och lokala
däckhandlare. Ofta ingår frakten i priset om du köper fyra
däck samtidigt.
Kostnaderna för montering
och balansering uppgår normalt till 170 kr per hjul, men
ingår oftast när du köper däck
och fälg i paket.	
n

Nokias Hakkapelitta 5 T
Nordendäck:
1 388 kr
Bythjul:
1
475 kr
Spa ra Gummihuset: 1 525 kr
r
2 688 k
Däck On Line: 1 815 kr
Årsta Däck:
2 060 kr

Goodyear Ultra Grip 7+ H
Däck Online:
1 069 kr
Vanadis Gummi:  	
1 717 kr

Goodyear Ultra Grip Extreme T
Däck Online:
1 218 kr
Vanadis Gummi:
1 596 kr

Michelin Alpin A2 H
Däck Online:
Nordendäck:
Bythjul:
Guson Däck:

1 122 kr
1 140 kr
1 625 kr
1 818 kr

Michelin X-Ice Q
Gummihuset:
Nordendäck:
Alvén-Ingvarsson:
Bythjul:
Däckspecialisten:

Michelin X-Ice Q
Nordendäck:
Alvén-Ingvarsson:
Gummihuset:
Årsta Däck:

1 225 kr
1 243 kr
1 325 kr
1 425 kr
1 698 kr

Pirelli Edge T
Nordendäck:
Gummihuset:
Bythjul:
Guson Däck:

1 029 kr
1 175 kr
1 339 kr
1 376 kr

Gislaved Nordfrost 5 T
Däck Online:
1 136 kr
Nordendäck:
1 145 kr
Alvén-Ingvarsson:
1 225 kr
Gummihuset:
1 275 kr
Bythjul:
1 325 kr
Vanadis Gummi:
1 655 kr

Spa ra
380 k r Pirelli Sottozero Winter 210 H
3
Nokian WR H
1 229 kr
1 295 kr
1 350 kr
1 900 kr

Gummihuset:
Nordendäck:
Årsta Däck:

975 kr
1 107 kr
1 820 kr

Däck Online:
Bythjul:
Guson Däck:

1 182 kr
1 459 kr
1 529 kr

Foto: Joakim Berglund, Expressen/ Scanpix

P r i vata a f f ä r e r o k t o b e r 2008

57

