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Mercedes Me – alltid uppkopplad.
Vi kan hjälpa dig att göra Autoropa till din serviceanläggning. I din
Mercedes Me app kan du få koll på det mesta som rör din bil. Du kan
se var du parkerade bilen senast, om den är låst, hur långt du har kört,
när du tankade sist och när det är dags för nästa service. Du kan självklart välja Autoropa som servicepartner även om du inte har köpt din
bil hos oss. Om din Mercedes Me är uppkopplad mot en annan verkstad,
så hjälper vi dig gärna att uppdatera din Mercedes Me så att Autoropa
blir din ordinarie serviceanläggning. Kom förbi eller kontakta oss så
hjälper vi dig!

Avsändare: Autoropa AB, Testvägen 18, 232 37 Malmö

Välkommen att bli nöjd kund hos oss du också!

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

Du vet väl att Autoropa kan bli din ordinarie serviceanläggning?
Auktoriserad Mercedes-Benz servicepartner
Öppettider
Mån–fre: 07.30–17.30
www.autoropa.se

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

Välkommen till oss redan idag!

Autoropa Finishing Department
– ger din bil lite extra kärlek.

Det vill och kan vi på Autoropa erbjuda dig, oavsett om du har
besökt oss tidigare eller inte. Du som äger en Mercedes-Benz
är varmt välkommen till vår auktoriserade serviceanläggning
även om du tecknade ett serviceavtal där du köpte eller leasade
din bil.

Vi är stolta över att vara en fullserviceanläggning som kan erbjuda dig
som kund något alldeles extra. Vi utför glasreparationer, rutbyte, komplett däckservice samt rekonditionering av din Mercedes-Benz. Vi är
noggranna och använder alltid den senaste teknologin vid reparationer.
Vi har även avtal med alla de stora försäkringsbolagen och är LUPIN
godkända – allt för att du som kund ska känna trygghet. Du behöver
bara lämna in bilen, så tar vi hand om resten.

Vi arbetar aktivt för att du som kund ska få den bästa servicen
och känna optimal trygghet när du kör din bil. Våra fabriksutbildade tekniker använder sig enbart av Mercedes-Benz originaldelar och den senaste tekniken.

Vi har dessutom ett samarbete med Autoklinik, som är auktoriserade
lacktekniker. De hjälper dig med allt från plåtslageri till lackskador på
din bil. Vill du komma i kontakt med Autoklinik direkt, kan du ringa
dem på 040-93 14 50.

Kostnadsfritt vid service – bara på Autoropa
Hos oss får du – förutom service i toppklass – helt kostnadsfritt
en handtvättad bil tillbaka efter service. Du får dessutom låna
en bil av oss under tiden som vi tar hand om din.
*Just nu erbjuder vi 50 % på olja samt en gåva om du servar din
bil för 5 000 kr eller mer. Erbjudandet gäller till och med 30 april
2019.
Kontakta oss redan idag för att boka tid för service eller för att
teckna ett serviceavtal! Du når oss på 040-43 70 00 eller
service@autoropa.se

50 %

a samt
rabatt på olj servar
du
en gåva om 00 kr
5
din bil för 0
eller mer.*

Det bästa för din Mercedes-Benz – välj Autoropa!

På vintern behöver din bil
extra omsorg.

