Du vet väl att Autoropa servar Mercedes-Benz?
Och att vi gör det bättre än de flesta. Så se till att boka din nästa service hos oss!

Efter service överlämnar vi alltid din bil handtvättad och önskar du en
lånebil så tillhandahåller vi detta utan kostnad. Fram till den 30 april 2018
erbjuder vi dig dessutom 50 % på olja samt överraskar dig med en gåva
om du servar din bil för 5.000 kr eller mer.

Autoropa levererar kundnöjdhet på
högsta nivå enligt Mercedes-Benz
egen undersökning!

Autoropa och Mercedes-Benz.

Serviceavtal = trygghet.

Som du säkert vet representerar vi på Autoropa några av världens finaste varumärken,
däribland Mercedes. Vi möter varje dag förväntningar och önskemål från våra kunder
som ligger på en nivå utöver det vanliga. Vi sätter en stor ära i att vara riktigt duktiga
på att motsvara dessa förväntningar. Kanske är det därför som vi alltid får väldigt fina
betyg från våra kunder när Mercedes genomför kundnöjdhetsmätningar.

När du köpte eller leasade din Mercedes tecknade du troligtvis ett serviceavtal. Det avtalet gäller inte bara där du köpte bilen, utan även här hos oss
på Autoropa. Är ditt serviceavtal på väg att löpa ut, hjälper vi dig naturligtvis
med att förlänga det. Om du inte tecknade serviceavtal i samband med att
du köpte din bil, kan vi hjälpa dig med detta – fram till bilens första service.

Alla i vårt Mercedes-team på Autoropa har utbildning, den kompetens och – kanske viktigast av allt – fingertoppskänslan för det hantverk som krävs för att hålla din bil i bästa
skick och att se till att den alltid är uppdaterad.

Följ oss på Autoropa!

Som auktoriserad Mercedes-Benz verkstad är vi på Autoropa här för att bidra till din
ägarupplevelse och för att din Mercedes ska fortsätta att leverera på bästa sätt. Vi
hade blivit mycket glada om vi fick förtroendet att få göra nästkommande service
på din Mercedes.

Det är mycket som händer hos oss på Autoropa och vi vill gärna inspirera
dig med alla de aktiviteter som sker hos oss. Besök autoropa.se för att
läsa mer om oss och få en inblick i vår verksamhet eller för att anmäla dig
till vårt nyhetsbrev.
Följ oss på: Facebook/autoropa och facebook/autoropapreowned
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Bli nöjd kund hos oss du också!

Bara på Autoropa –
Vi ser fram emot att få ta hand om din bil!
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Avsändare: Autoropa AB, Testvägen 18, 232 37 Malmö

Få koll på din Mercedes online!
På Autoropa är vi experter på Mercedes Me.
Bli en del av en uppkopplad och smartare värld! Mercedes Me Connect kopplar
samman dig med din bil. Var parkerade du bilen? Är den låst? Hur långt har du kört
och när tankade du senast? Vill du få snabb hjälp om olyckan skulle vara framme?
Vi påminner dig om nästa service och du får alla de senaste erbjudandena direkt till
din mobil. Vårt Mercedes-team kan allt om Mercedes Me. Vi hjälper dig gärna med
tips och inspiration.

Välj Autoropa som din Mercedes-verkstad!
Du kan välja Autoropa som serviceverkstad även om du inte har köpt din bil hos oss.
Om din Mercedes Me är uppkopplad mot en annan verkstad hjälper vi dig gärna att
uppdatera din Mercedes Me så att Autoropa blir din hemmaverkstad. Kom förbi eller
kontakta oss så hjälper vi dig.

Auktoriserad Mercedes-Benz servicepartner
Öppettider
Mån–fre: 07.30–18.00
www.autoropa.se

Testvägen 18
232 37 Arlöv/Malmö
Tel: 040-43 70 00

Facebook: Autoropa och Autoropa Pre Owned

