
Hej 
 
Hoppas ni alla mår bra!  
Kalla Fakta har tillsammans med Dekra undersökt plåt/lackverkstäder, och det med ett mycket negativt resultat. Det 
kommer att leda till diskussion och fortsatta underökningar i branschen, och går det vidare till 
service/reparationsverkstäder med ett liknande resultat så kommer det att skada kundernas förtroende för oss. Det är 
därför alltid värt att upprepa, se till att leverera vad kunden förväntar sig. Det gäller såväl som att ha rätt kvalitet på utfört 
arbete, hålla prisöverenskommelse och leverera i tid.  
Kom ihåg att anteckna allt på utförd arbetsorder, det är viktigt både för dig och din kund. Bifogat har ni reparationsvillkoren 
för MekoPartner.  
 
Bifogat har ni information från supporten, dessa hittar ni även under verkstadslogin på mekopartner.se  
________________________________________________ 
 
Vill du beställa entrémattor till din verkstad? maila mekopartner@mekonomen.se verkstadens namn och Meko-ID.  
 

Cirka pris, 1 000 kronor                                          
 
 
     
 
 

 
 
 
    Cirka pris, 1 800 kronor 
 

 
 
_________________________________________ 
 
KOM IHÅG! 
 
 
 
 
MekoPartner har tillsammans med hitta.se startat ett samarbete för att ni på verkstäderna ska få ett fördelaktigt 
erbjudande att medverka.  
Vi ser att många kunder kommer från hitta.se och som ni vet är det superviktigt att finnas tillgänglig på nätet idag, ett 
digitalt visitkort helt enkelt.  
Under de närmsta veckorna kommer de att kontakta er och erbjuda ett paket med 20 sökord, topp 4 placering i 
sökresultatet & MekoPartner logga till ett pris på 3 995 kronor per år.  
Ställ fler frågor till dem när de hör av sig och passa på att ta del av avtalet.  
________ 
 
Ha en fortsatt fin måndag och vecka, Stina  
 
MekoPartner Bilverkstad 

Mekonomen Detaljist AB 

Solnavägen 4, plan 10 
Box 19542 
S-113 65 Stockholm 
Phone: +46 (0)8 464 00 00 
E-mail: mekopartner@mekonomen.se 
Web: www.mekopartner.se 
Registered Office: Stockholm Reg.No. 556157-7288 

 

  Värna miljön – gör ingen onödig utskrift! 
           Go green - keep this e-mail on screen! 
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