
AUTOROPA.SE 

BOKA SERVICE, REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 
PÅ AUTOROPAS FÖRSTKLASSIGA SERVICEANLÄGGNING.



AUTOROPA

SERVA DIN LAND ROVER OCH JAGUAR HOS OSS 
PÅ AUTOROPA. TRYGGT, ENKELT, PROFFSIGT.

Avsändare   
Autoropa AB, Testvägen 18, 232 37 Arlöv

När du anlitar Autoropa kan du känna dig trygg med att våra professionella servicetekniker  
hjälper dig så att du har en välskött bil när du ska möta vårsolen på vägarna. Vi använder 
uteslutande originaldelar, tillbehör och accessoarer. 

Som auktoriserad Land Rover och Jaguar servicepartner står vi för kvalitet i alla led genom 
mångårig och gedigen erfarenhet av Jaguar och Land Rover, med tekniker som ständigt  
genomgår fabrikernas utbildningar. Vi säkerställer att du får tillgång till den senaste tekniken, 
verktygen och uppdateringarna. 

TA DEL AV VÅR SOMMARKAMPANJ – 15% RABATT PÅ SERVICE T.O.M. 31 JULI 2022.
15% Rabatt på tillkommande arbete vid service. 15% på däck i samband med service.

TILLBEHÖR TILL NYA DEFENDER - DIN VÄRLD - PÅ DITT SÄTT.
Vi kan även hjälpa dig med att extra utrusta din Defender, de finns obegränsade möjligheter  
att anpassa fordonet helt efter din livsstil. Vi skräddarsyr ett erbjudande efter dina önskemål.  
Vi använder endast original tillbehör. 
 
Vi gör det enkelt för dig. Vi tillhandahåller lånebil under servicetiden och vi bjuder på en utvändig 
handtvätt av din bil efter service. Oavsett var du köpt eller leasat din bil, eller om du har friservice  
på din bil kan du anlita Autoropa som din verkstad.
 

Varmt välkommen! Autoropa - auktoriserad Jaguar Land Rover serviceverkstad.

Autoropa 

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

Öppettider

Mån-fre 07:00-16:15
Lunchstängt 12:00-12:30
www.autoropa.se E
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Följ oss

 fb.com/autoropa

 Instagram.com/autoropa 

 

Kontakta oss för att boka tid på 040-43 70 00 eller service@autoropa.se. 
Uppge kod SOMMAR22 vid bokning.
Har du inte möjlighet att komma till oss hjälper vi gärna till med transportlösningar.


