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Avsändare: Autoropa AB, Testvägen 18, 232 37 Malmö

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

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

Vi är perfektionister och din Mercedes-Benz kräver det bästa.
Boka din nästa service hos Autoropa redan idag!

Ditt serviceavtal gäller även hos oss.
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.

Vi vill påminna dig om att vi på Autoropa är auktoriserad servicepartner
för Mercedes-Benz och vi utför service, reparationer och garantiarbete på
samtliga Mercedes-Benz. Vi är vana vid att representera några av världens
finaste bilmärken och arbetar ständigt med att möta de krav som ställs på
oss som verkstad.
Alla i vårt Mercedes-team på Autoropa har den utbildning, kompetens och
– kanske viktigast av allt – fingertoppskänslan för det hantverk som krävs
för att hålla din bil i bästa skick och se till att den alltid är uppdaterad. Vi
vill bidra till din ägarupplevelse och till att din Mercedes fortsätter leverera
på bästa sätt. Därför hade vi blivit mycket glada om vi fick förtroendet att
få göra nästa service på din Mercedes.

Autoropas Finishing Department – för bästa tänkbara service.
Autoropa är en fullserviceanläggning med en egen Finishing department –
allt för att göra ditt bilägande så bekvämt som möjligt. Vi erbjuder allt från
glasreparationer och rutbyte, komplett däckservice och rekonditionering
till avancerad lackkonservering och foliering av din Mercedes-Benz. Våra
priser är alltid konkurrenskraftiga.
Bara lämna bilen till oss, så tar vi hand om resten!
I samband med din service får du alltid din bil handtvättad och önskar du en
lånebil så ordnar vi detta utan extra kostnad. I vår hypermoderna verkstad
används den senaste teknologin vid reparation och byten av vindrutor. Vi
har avtal med alla de stora försäkringsbolagen och är naturligtvis LUPINgodkända. Vår styrka är att ta hand om hela processen. På vår däckavdelning kan vi göra all den däckservice och inställning som din Mercedes-Benz
behöver, från komfortabel och säker landsvägs-körning till inspirerande
offroadkörning.

Din bil förtjänar de bästa sommardäcken!
Du är varmt välkommen in till oss på Autoropa för att göra ditt däckbyte inför
den nya säsongen. Nu får du dessutom skräddarsytt ett erbjudande på
sommardäck från Pirelli.
(2153800) Pirelli s-däck 225 45 17 P7 W

1.275:-/st*

* Monteringskostnad på 200 kronor samt miljöavgift (återvinningsavgift PV-däck)
på 20 kr styck tillkommer. Däcket på bild är endast exempel.

Vill du boka en tid som passar dig för däckbyte, service eller vill du veta mer
om Autoropas erbjudanden? Då är du välkommen att kontakta våra Servicerådgivare i Arlöv på telefon 040-43 70 00 eller skicka ett mail till
info@autoropa.se

Boka din nästa service hos oss redan idag!

Se till att det är perfektionister som servar din bil!

