Bli nöjd kund hos
Autoropa du också!
Din auktoriserade Mercedes-Benz servicepartner och verkstad.
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*Erbjudandena gäller till och med 31 juli 2022.

Passa på att serva din bil nu när du får 15 % rabatt på service och 50 % rabatt
på olja vid service. Serviceavtalskunder får dessutom 50 % rabatt på torkarblad
vid service.*
Just nu!

B | SVERIGE PORTO BETALT

Kundnöjdhet i topp!
Autoropa AB är din auktoriserade Mercedes-Benz
servicepartner och verkstad i Skåne med flera års
erfarenhet och ett nära samarbete med Mercedes.
Vi är ödmjukt stolta över att vår kundnöjdhet är på
topp och att vi är med i absoluta toppstriden i de
kundundersökningar Mercedes-Benz själva har
utfört de senaste åren.

Avsändare: Autoropa, Testvägen 18, 232 37 Arlöv

Vi erbjuder service med extra allt.
Vi utför all service, alla garantiarbeten och självklart
gäller ditt servicekontrakt även hos oss! Vid service
erbjuder vi dig – som en extra bonus – fri lånebil och
din Mercedes är handtvättad när du hämtar ut den.

Du vet väl att du kan välja Autoropa?
Även om du inte har köpt din bil hos oss, kan du
välja oss som serviceverkstad. Är din Mercedes Me
uppkopplad mot en annan verkstad, hjälper vi dig
gärna att uppdatera din app så att Autoropa blir din
hemmaverkstad.
Vi hjälper dig gärna teckna serviceavtal!
Om du inte tecknade serviceavtal när du köpte din
bil, kan vi erbjuda detta. Serviceavtal går att teckna
fram tills att bilen är fem år. Vi kan även hjälpa dig
att förlänga din bils garanti. Kom förbi oss på Testvägen 18 i Arlöv eller kontakta oss på 040 - 43 70 00
så hjälper vi dig! Vi har öppet som vanligt hela sommaren.
Välkommen till oss!

*Erbjudandena gäller till och med 31 juli 2022.

Auktoriserad Mercedes-Benz servicepartner
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

