
AUTOROPA.SE 

VÄLKOMMEN TILL AUTOROPA FÖR SERVICE, UNDERHÅLL  
OCH REPARATIONER AV DIN LAND ROVER ELLER JAGUAR   



AUTOROPA

VI FINNS HÄR FÖR DIG! BOKA SERVICE,  
UNDERHÅLL OCH REPARATIONER HOS AUTOROPA

Avsändare   
Autoropa AB, Testvägen 18, 232 37 Arlöv

Kompromissa inte när det gäller. När du lämnar din bil hos en auktoriserad Jaguar Land Rover  
verkstad får din bil den service den förtjänar. Regelbunden service och underhåll ger dig och din  
bil de bästa förutsättningarna på vägen med optimal säkerhet och komfort. En välbevarad bil,  
som har blivit rätt servad av certifierade tekniker ökar även andrahandsvärdet. 

Du kan välja Autoropa oavsett var du köpt eller leasat din bil. Även du som har friservice på din bil  
är välkommen till oss. När du anlitar Autoropa får du tillgång till våra certifierade tekniker,  
som endast använder originaldelar. 

Nu inför vintern är det bra tillfälle att se över bilen - är det något tillbehör du saknar för säker  
vinterkörning? Vi hjälper dig att hitta det du behöver. 

Just nu erbjuder vi 15% rabatt på service och 15% rabatt på övriga arbeten.  
Vi bjuder på utvändig handtvätt efter service, och tillhandahåller lånebil under servicetiden.

Ta hand om dig själv, vi tar hand om din bil. Under rådande situation vidtar vi åtgärder för att  
ditt besök hos oss ska vara säkert. Har du inte möjlighet att komma till oss hjälper vi gärna till  
med transport. Kontakta oss för tidsbokning på 040-43 70 00 eller service@autoropa.se.
Uppge kampanjkod Vinter20 vid bokning och ta med denna servicekupong när du lämnar in bilen.

Varmt välkommen! 
Autoropa - auktoriserad Jaguar Land Rover serviceverkstad

Autoropa 

Testvägen 18 
232 37 Arlöv/Malmö 
+46 40 43 70 00 

Öppettider

Mån-tors 07.00-17.00
Fre 07.00-16.00
www.autoropa.se Er
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Följ oss

 fb.com/autoropa

 Instagram.com/autoropa 


