
Hej 
 
Hoppas ni mår bra och att ni har mycket att göra ute på verkstäderna. Jag fortsätter tjata angående 
inlogg på hemsidan, ni hittar all nödvändig information där samt att ni kan hjälpa varandra. Beställ 
ditt inlogg på mekopartner@mekonomen.se maila Meko-id och namn. Vad gäller ”Kyla Nytt Certifikat 
Kategori V” (AC Certifiering) så har vi nu fått meddelande om att det inte kommer några kurstillfällen 
före sommaren. 
Vi återkommer med information så fort vi fått datum för hösten. 
 
Vi har fått indikationer på att det blev bra tryck på verkstaden under och efter vår basservice 
kampanj, och jag kan glatt meddela att besökarna till hemsidan och bokningsförfrågan ökat sedan vi 
börjat annonsera på Google och även av webbannonsen på Expressen.se. Vår nästa kampanjperiod 
är 2 juni – 19 juni och då med MekoAssist. Återigen kommer vi satsa på webben och ni kommer 
även att få banderoller och affischer till verkstaden under nästa vecka, vissa kan redan ha tagit emot 
sina.  
 
Jag vill påminna er om det samarbete vi har med MHF som nu pågått under ett par år, i Motorföraren 
maj 2014 hittar ni denna annons,  

 
 
Teknisk Support! 
 
I det här utskicket har jag valt att enbart informera Release 2014 R1 till CDP+ och CDP då den är på 
väg ut nu. Bifogat finner ni viktig information hur det går till med bland annat den nya 
säkerhetsdongeln. Mycket viktigt att Ni tar del av informationen så att installationen går friktionsfritt. 
 
Anledningen till det nya säkerhetssystemet är ju som ni säkert redan känner till, den enormt 
utbredda kloningen som sker i Asien på såväl hårdvara som mjukvara. Säkerhetslösningen är 
utvecklad av ett företag med lång erfarenhet vilket förhoppningsvis kommer att borga för en hög 
säkerhet samt en god funktion.  
 
Uppdateringen innehåller mycket nytt, och som jag även skriver om i bifogad information – vi är nu 
först med att kunna hantera Subaru diesel på fria verkstadssidan! 
 
/Bengt Angséus  

mailto:mekopartner@mekonomen.se


Teknisk support 

 
 
 
 
SFVF 

 
Du kommer väl ihåg att besvara enkäten som ligger till grund för vår framtid oavsett om du är en 
auktoriserad eller fri verkstad. Ta dig tid att svara på frågorna i frågeformuläret. Din röst är 
avgörande för framtiden. Det är nu ribbanläggs, och det kommer ingen andra chans. Du måste ta den 
här möjligheten att påverka nu! Sista svarsdagen är 31 maj, så dröj inte med att besvara frågorna: 
https://www.surveymonkey.com/s/Repairers-EN 
 
Vill du ha hjälp med att översätta texten, klicka här 
 
 
 
Trevlig helg, Stina  

 
MekoPartner 
Mekonomen Detaljist AB 
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  Värna miljön – gör ingen onödig utskrift! 

           Go green - keep this e-mail on screen! 

 
This e-mail and any attachments may contain confidential and 
privileged information. If you are not the intended recipient, 
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this 
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this 
information by a person other than the intended recipient is 
unauthorized and may be illegal 
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