Vi håller dig rullande

Välkommen till en

F

ör två år sedan såg kollegorna Jesper och Tony ett
behov – tänk om det fanns en allround-verkstad som
kunde fixa bilar från alla märken, riktade in sig mot

både företag och privatpersoner och hade kompetensen från
en stor verkstad men det personliga bemötandet från en liten?
Det var så Din Verkstad föddes. I dag är vi 12 medarbetare
och har verksamhet i Lund, Ängelholm och Klippan och vi
samlas under två ledord: trygghet och kvalitet. Vi erbjuder
våra k
 under helhetslösningar och perfekt service, både i
vårt bemötande och i vår hantering av din bil. Inom företag
har vi erfarenhet från decennier inom branschen och det
vi har lärt oss är att glada medarbetare ger glada kunder.
Därför är Din Verkstad en verkstad som bryr sig.

n trygg verkstad

VI ARBETAR för att göra alla delaktiga, vi tar bort

struliga system i arbetet och vi skapar en god
arbetsmiljö som är lätt att trivas i. Vårt hårda arbete har gett resultat, våra återkommande kunder
rekommenderar oss vidare, ger oss goda betyg i
kundundersökningar och vi knyter hela tiden
nya avtal med företag som ser nyttan av att ha en
liten verkstad men stor kompetens.

På Din Verkstad kan vi tillhandahålla reservdelar
till både företag och privatpersoner från vår
reservdelsgrossistverksamhet. Att ha den möjligheten som verkstad innebär ökad service och
trygghet. I stället för att behöva köpa in och vänta
på de reservdelar din bil behöver kan vi gå till
vårt eget laget och fixa det på en gång. En lösning
som är både snabb och kostnadseffektiv.

”Troligtvis den enda pålitliga och ärliga verkstaden
i Sverige. Fantastiskt bemötande, har alltid tid
att svara på frågor och är så tillmötesgående.
Det märks att de brinner för vad de gör.”
STEPHANIE, LUND

Kvalitet och trygg

VÅRT FRÄMSTA MÅL som verkstad är att ha full-

ständigt nöjda kunder och vi uppnår det genom att
leverera kvalitet och trygghet. Genom att vara
prisvärda och serviceinriktade bygger vi upp fina
relationer med våra kunder och genom att ute

slutande använda de bästa leverantörerna och
vara kvalificerade inom Godkänd Bilverkstad och
Kontrollerad Bilverkstad säkerställer vi kvaliteten.
Din Verkstad är också AC-certifierade vilket innebär
att vi kan hantera AC-system i alla bilmärken.

”Bästa verkstan! Min bil togs emot och
fixades direkt när jag klantade till det
genom att tanka bensin i min dieselbil.
Supertrevlig och hjälpsam personal.
Efter ett par timmar kunde jag hämta
bilen och den funkade finfint.”
SOFIE, KLIPPAN

Gör som Din verkstad Syd AB

– anlita en pålitlig partner för dig som företag!

070-33 90 680 | info@erby.se | www.erby.se
Begagnade Originaldelar till
Volvo, Renault och Dacia.

ghet för alla behov
Vi fixar dina
problem och
håller vad
vi lovar
Vi har redan arbetat upp ett
rykte om oss att vara en seriös
och kompetens verkstad som
tar hand om våra kunder.
Det vi har lärt oss från tidigare
erfarenheter i branschen är att
tryggheten är central. Vi alla
vill ju ha en fungerande bil,
men när den inte fungerar
– det är då vi finns här för dig.
Vi fixar dina problem och
håller vad vi lovar.

”Fantastisk service,
trevligt bemötande.
Snabb och bra reparation
så vi kunde fortsätta
vår husbilssemester!”
JOSEFINE, ÄNGELHOLM

DIAGNOSTICS
WITH
THE EXPERTS

Senaste innovationen
för Bildiagnostik
- Tillgång till uppdatering av bilens
programvara med OEM licens.
- Inbygd fjärrstyrd programering och
kondning till de flesta bilmärken (RAP)
- Nu även med diagnostik och support
för Asiatiska och USA-bilar
- OEM-trained Remote Expert Guidance

AUTOLOGIC.COM

RONNIE: 0709-290 991
LENNART: 0730-591 911

Marknadens bästa lösningar
PÅ DIN VERKSTAD levererar vi skräddarsydda

helhetslösningar. Tanken är att vi ska vara en one
stop shop dit du vänder dig med ditt problem,
lämnar bilen och får tillbaka den helt fixad.
Vi genomför service på både bil och släp och
med vår teknik med bland annat Autologic kan vi
genomföra undersökningar och diagnosticeringar
av din nya bil som vilken annan märkesverkstad
som helst och vi stämplar din digitala servicebok
i respektive bilmärkes portal så att allt ifrån
nybilsgaranti till försäkringar gäller precis som
vanligt.

Det finns med andra ord ingen anledning att
betala hiskeliga pengar för ett besök hos en
originalverkstad – vi står för motsvarande teknik
och rutiner och kombinerar ofta det med en
ännu större k
 ompetens.
När du servar din bil hos oss erbjuder vi också
en komplett assistansförsäkring under 12 månader som täcker allt från motorhaveri till punktering. Dessutom har vi marknadens bästa
företagslösning med förmånliga priser,
tidseffektivitet och avtal som varken är krångliga
eller kräver en lojalitetsplikt.

VI ÄR PROFFS PÅ BILGLAS

Helsingborg 042-15 66 00

Reservdelar till husvagnar, båt-, häst- och flaksläp
www.tiab.se

Din Verkstad i ständig utveckling
PÅ DIN VERKSTAD står vi aldrig still. Att utveck-

las, skapa bättre rutiner och service är vad som
driver oss. Till slutet av 2022 kommer vi ha en
helt nybyggd verkstad i Lund med mer plats och
större möjligheter att möta våra kunders behov.
Vår verkstad i Klippan är också sedan två år
tillbaka auktoriserat servicecenter för Saab på
orten. Det innebär att vi har leverans av delar,
utför Saab-assistans och service löpande. Även
om servicecentret är beläget i Klippan innebär det
självklart att vi har en snabb och lätt väg in när det
gäller Saab-arbeten på våra verkstäder i Lund och

”Fantastiskt bra service, kunnig, ärlig
och trevlig personal. Jag kommer att lämna
min Saab 9-5 Aero sportkombi där i
fortsättningen när något behövs fixas till!”
MARTIN, KLIPPAN

Ängelholm också. Att vi blev auktoriserad
Saab-verkstad så snabbt är självklart en fjäder i
hatten för oss och en bekräftelse på att vår väg
framåt är rätt och vi arbetar löpande på att ta
auktorisation för fler märken i framtiden.
Många tror att det bara är att skrota sin gamla
Saab när det blir ett fel, men till er vill vi bara säga
– gör inte det! Det går fortfarande att ta fram delar
även till äldre modeller. Det är bara att kontakta
Din Verkstad, vi kan lösa det mesta tack vare vårt
fina samarbete med Orio som levererar våra
reservdelar till Saab.

Din Verkstad, Klippan
Telefon: 0435-156 00
Storgatan 92, 26431 Klippan
klippan@verkstadsdrift.se
www.dinverkstad.nu/klippan
Din Verkstad, Lund
046-39 11 93
lund@verkstadsdrift.se
www.dinverkstad.nu/lund
Din Verkstad, Ängelholm
0431-41 46 01
Transportgatan 10, 262 71 Ängelholm
angelholm@verkstadsdrift.se
www.dinverkstad.nu/angelholm
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