DET BÄSTA FÖR DIN JAGUAR LAND ROVER - VÄLJ AUTOROPA!

AUTOROPA – DIN AUKTORISERADE SERVICEPARTNER
AUTOROPA MALMÖ
TESTVÄGEN 18, 232 37 ARLÖV/MALMÖ
T. +46 40 43 70 00
autoropa.se

AUTOROPA STOCKHOLM
FÖRRÅDSVÄGEN 2, 181 41 LIDINGÖ
T. +46 8 562 485 15

S E B R A U T I V INTER
V I PÅ AUTOROPA ÄR PERFEKTIONISTER.
BOK A DIN NÄSTA SERV ICE H OS OSS REDAN IDAG !

autoropa.se

A UTOROPA – AUK TOR ISERAD
SE RVI CE PART NER
Autoropa är auktoriserad servicepartner för
Jaguar och Land Rover och vi tar gärna hand
om din bil inför vintersäsongen.

Äger du en Jaguar eller Land Rover är du varmt
välkommen att besöka Autoropas
fullserviceanläggningar i Stockholm och Arlöv
för att ta hand om din bil lite extra i vinter.
Vårt team blir kontinuerligt uppdaterade av
fabriken med den allra senaste tekniken och
diagnosverktygen, vi utför garantiarbeten och
aktuella uppdateringar och vi använder fabrikens
specialverktyg och endast originaldelar för hela
modellprogrammet.
Du kan även boka dina tre första friservice hos
oss på Autoropa och vi har avtal med de största
försäkringsbolagen, allt för att du som kund ska
känna dig trygg.

Vid service av din bil får du alltid tillbaka den
handtvättad och skulle du vara i behov av en
lånebil tillhandahåller vi detta utan extra kostnad.
SERVICEERBJUDANDE –
KÖR TRYGGT OCH SÄKERT I VINTER
Just nu erbjuder vi dig 50% på oljan vid
bokning av en service från 5.000 kr.
BOKA
Kontakta oss redan idag för att boka tid på
(växel) 040-43 70 00, service@autoropa.se
eller service.lidingo@autoropa.se.
Varmt välkommen!

AUTOROPAS FINISHING DEPARTMENT
Vi är stolta över att vara en fullserviceanläggning
och erbjuder dig som kund hos oss något extra.
Vi utför glasreparationer, rutbyte, rekonditionering, interiörservice samt lackskydd av din
Jaguar och Land Rover.
Just nu har vi ett erbjudande för dig som är
Jaguar eller Land Rover-ägare. Vid rutbyte på
din bil bjuder vi på nya torkarblad (för ett värde
upp till 1.000 kr). Vi använder oss endast av
originalrutor vid bytet.

DU LÄMNAR IN BILEN - RESTEN TAR VI
HAND OM
Autoropa har avtal med alla de stora försäkringsbolagen och är LUPIN godkända, allt för att du
som kund ska känna trygghet.

Alla priser är inklusive moms. Våra erbjudanden
gäller t.o.m. 1 mars 2019 och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Våra fasta priser gäller
tillsvidare. Vi reserverar oss för löpande
prisjusteringar från fabrik.
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