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De bedste og værste synshaller
Sponsoreret indhold
Hvis du har en bil, ved du, at din bil engang imellem ikke kan undgå at skulle
til syn for at tjekkes og gennemgås for eventuelle fejl og mangler. Det foregår
i en synshal, og du kan selv vælge, hvilken synshal du vil have til at foretage
et syn af netop din bil. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at
synshallen, du vælger, er autoriseret og godkendt til at syne biler. Hvis ikke
den er det, vil synet ikke være gældende. Du kan vælge og vrage mellem
autoriserede synshaller til at foretag syn af din bil, men du kan dog tage
hensyn til, hvilke synshaller der klarer sig bedst, og hvilke der klarer sig
dårligst. Det er nemlig ikke alle synshaller, der gør det lige godt, og her kan
du læse mere om de bedste og værste synshaller i Danmark, så du kan vælge

den bedste synshal til din bil.

Størst chance for at gå gennem syn
Den måde, man kan skildre mellem de bedste og de værste synshaller i
Danmark, er ved at kigge på, hvor mange biler der bliver godkendt ved syn
hos den enkelte synshal. Hvis der er en høj godkendelsesprocent, er det
typisk et godt sted at sende din bil til syn, da der her er en stor chance for, at
også din bil bliver godkendt. Du kan dog aldrig vide dig sikker på at gå
smertefrit gennem et syn, da det handler om, om synshallen finder fejl og
mangler, som ikke kan og må gå gennem syn. Det er på trods af det stadig en
god ide at vælge et sted til syn, hvor de generelt sender mange biler
godkendt gennem et syn. Det kan koste dyrt, hvis ikke din bil går gennem syn,
så derfor kan det godt betale sig at sætte dig ind i, hvor du får de største
chancer for et godkendt syn.

Godkendelsesprocent på over 90 procent
De bedste synshaller i Danmark har en godkendelsesprocent på over 90
procent. Den bedste synshal, som er Bilsyn Plus - Risskov, har endda en
godkendelsesprocent på hele 95 procent, hvilket betyder at kun 5 procent af
de biler, de syner ikke går gennem et syn og eventuelt skal omsynes.
Godkendelsesprocenten er derfor en rigtig god indikator på, hvor du får den
bedste service, og hvor du med stor sandsynlighed kan gå gennem et syn. Du
kan altså med fordel vælge en synshal med en godkendelsesprocent, som er
høj og måske endda over de 90 procent, som de bedste synshaller ligger på.
Der er mange synshaller i Danmark, og det kan være svært at gennemskue,
hvor du får den bedste chance og behandling. Det kan du bruge
godkendelsesprocenten til. Udover Bilsyn Plus - Risskov er disse fire andre
synshaller også blandt de bedste med en godkendelse på over 90 procent.
Det drejer sig om: Pava Bilsyn Farum ApS, Applus Bilsyn - Køge,
Synspladsen.dk Aps og Middelfart Ny Bilsyn Aps.

De værste synshaller i Danmark
Lige så vel som der er gode synshaller, er der også mindre gode. De værste
synshaller i Danmark har en godkendelsesprocent på mellem 60 og 70
procent. Den værste synshal i Danmark er Næstved Bilsyn - Nygårdsv, som
har en godkendelsesprocent på blot 61 procent. Derudover drejer det sig om
synshallerne: Bilsyn Plys - Valby, Bilsyn4760.dk, Applus Bilsyn - København
og Bilsyn Plus - Slangerup. Disse synshaller kan du med fordel forsøge at
undgå, hvis du vil øge dine og din bils chancer for at gå gennem et syn.

Forbered dig
Når du får en indkaldelse til et syn af din bil, kan det være en fordel, hvis du
forinden har undersøgt, hvor du vil have din bil til syn, og hvor der er størst
chancer for, at den går gennem syn og bliver godkendt. Den forberedelse kan
nemlig spare dig for mange penge og bekymringer. Hvis ikke din bil går
gennem syn, kan det koste dig mange penge, og det kan grave et ordentligt
hul i dit budget. Det kan derfor godt betale sig for dig at gøre dit
hjemmearbejde og ikke blot tage den første synshal, du støder på. Sørg for at
vælge en synshal med en høj godkendelsesprocent, så du øger din bils
chancer for at gå gennem synet, og du kan spare mange penge.

