
Välkommen att boka  
nästa service hos Autoropa!
Din auktoriserade Mercedes-Benz serviceverkstad 

Uppge

kampanjkod 

Vinter 20
vid bokning och ta 

med denna service-

kupong när du lämnar 

bilen!



Kompromissa inte när det gäller. När du lämnar din bil 
hos en auktoriserad Mercedes-Benz verkstad får din bil 
den service den förtjänar. Regelbunden service ger dig 
och din bil de bästa förutsättningarna på vägen med 
optimal säkerhet och komfort.

En välbevarad bil, som har blivit rätt servad av certifi-
erade tekniker, ökar även andrahandsvärdet. Du kan 
välja Autoropa oavsett var du köpt eller leasat din bil. 
Välj Autoropa som din verkstad i Mercedes Me-appen 
så är du alltid uppdaterad och blir t ex påmind om när 
det är dags för nästa service. Nu inför vintern är det  
ett bra tillfälle att se över bilen – är det något tillbehör 
du saknar för säker vinterkörning?
Vi hjälper dig att hitta det du behöver.  

När du servar din Mercedes hos Autoropa får du tillgång 
till våra specialutbildade tekniker, som endast använder 
originaldelar. 

Kontakta oss för att boka tid eller teckna serviceavtal på 
040-43 70 00 eller service@autoropa.se. Under rådande
situation vidtar vi åtgärder för att ditt besök hos oss ska
vara säkert. Har du inte möjlighet att komma till oss, så 
hjälper vi gärna till med transport. 

B | SVERIGE PORTO BETALT Vi finns här för dig! 
Boka din nästa service hos Autoropa. 

Avsändare: Autoropa, Testvägen 18, 232 37 Arlöv

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

Öppettider
Mån–fre: 07.00–18.00
www.autoropa.se

Följ oss:

facebook.com/autoropa

instagram.com/autoropa

Auktoriserad Mercedes-Benz servicepartner

Just nu erbjuder vi 15 % rabatt på service och om du servar din 
bil för minst 5000 kr får du en gåva bestående av en isskrapa 
och en mugg till något gott och värmande. 
Vi handtvättar din bil efter service och tillhandahåller lånebil under 
servicetiden.

Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2021.


