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• 
Komplett AC-SERVICE: 

I vår AC-service ingår;

Tömning köldmedia
Tömning kompressorolja
Återvinning köldmedia
Destruktion kompressorolja
Vakuumsugning
Påfyllning kompressorolja
Påfyllning köldmedia
Testkörning ac-system

• 
Solfilm på 3 rutor:

Våra solfilmer tar bort 99% 
av den skadliga UV strål-
ningen, reducerar värme 
och blekning samt tar bort 
störande reflektioner.

 

• 
Hjulskifte:

Komplettera gärna med 
vårt prisvärda däckhotell, 
läs mer om paketen på 
hemsidan

    Paketpris

2850:-
ord. 4295:-

K L I P P  U T  O C H  TA  M E D !
D e n n a  k u p o n g  g e r  d i g  35 % r a b a t t  p å  a r b et s ko s t n a d e n  fö r 

s e r v i c e  a v  b i l a r  ä l d re  ä n  å r s m o d e l l  2 0 0 5 .  G ä l l e r  å ret  u t .
Pa s s a  p å !

✁
Rusta bilen för 
sommarens 
ä v e n t y r



Bilproffsen är en auktoriserad AD Bilverkstad. Här 
kan du serva, laga, få tips och råd gällande din bil. 
Allt från att byta bilbatteri, bromsar och avgassystem 
till avancerad felsökning. 

Vi servar de flesta bilmärken och vår service ger 
stämplar som garanterar kvaliteten. Hos oss får du 
också Europagaranti eftersom vi tillhör ett nätverk 
som finns i 30 länder. Du får alltid två månaders 
gratis assistansförsäkring i Sverige.

Oljebyte

Service

Kamremsbyte

Malmö Bilproffs utför service på de flesta 
bilmärken och följer respektive bilmärkes 
serviceplan fullt ut. Vi samarbetar med 
starka reservdelsleverantörer och erbjuder 
många kända varumärken, du får alltid 
två alternativ beroende på sammanhang. 
Våra bilreparationer och bilservice utförs 
med trygghet och omtanke och med rätt 
stämplar i serviceboken garanteras kvaliteten. 
Vi älskar bilar, och vet vad vi gör.

Ingår; Kamremssats, vattenpump och glykol

VERKSTAD

Ju äldre oljan blir, desto mer ökar halten av metallpar-
tiklar och förbränningsrester från bränslet. Detta sliter 
på bilens motor. Ny olja smörjer motorn och förhindrar 
slitage, vilket i sin tur ger mindre bensinförbrukning 
och mindre utsläpp. Du bör byta olja minst en gång 
om året eller en gång per 1000 mil. Vi samlar upp den 
gamla oljan som sedan tas om hand som farligt avfall. 

895:-

VI BESIKTIGAR ÄVEN DIN BIL (kostnad tillkommer) och utför kontroll inför besiktning för 199:- där vi kollar 
torkarblad, avgassystem, lampor, bromsar, fram- och bakvagn. Även E-besiktningsdiagnos utföres. Ett 
bra sätt att få bilen godkänd vid besiktning.

FRÅN

Bilproffsens certifierade mekaniker använder 
dagens senaste fordonsteknik och är utrustade 
för att hantera alla större och mindre bilverkstads-
tjänster på utländska och inhemska fordon.

Vi samarbetar med starka leverantörer av reserv-
delar och erbjuder två alternativ beroende på 
sammanhang. Vi kan reservdelar!

Vi älskar bilar och vet vad vi gör.

-20%
på arbets-

kostnaden

Liten; Från 999:-
Olja, Oljefilter
 
Mellan; Från 1299:-
Olja, Oljefilter, Kupefilter

Stor; Från 1899:-
Olja, Oljefilter, Kupefilter, 
Luftfilter, Tändstift



REKOND & ROST
Lackförsegling
Lackförsegling/konservering förstärker bilens lackskydd. Bilen 
behöver inte vaxas lika ofta och lacken behåller sin fina lyster 
under längre tid. Bilen blir lättare att tvätta och hålla ren eftersom 
smuts och oönskade partiklar inte längre kan få fäste på samma 
sätt som på en obehandlad yta. Hos oss är lackförsegling är ett 
tillval till helrekonditionering. Polering före försegling 500:-.

Vi rostskyddar din bil med garanti! 
Rostskyddskontroll; vi kollar utsatt 
punkter enligt varje bilmärke 
och rekommenderar vilken 
rostskyddsbehandling som passar 
just ditt bilmärke.

Rostkontroll

Clearshield
Med Clearshield lackskyddsfilm kan bilens mest sårbara ytor få ett mot-
ståndskraftigt skydd mot fläckar, repor, hack, stenskott eller annan åverkan 
eller slitage. Speciellt på vintern får man se upp med skador som orsakas 
av bland annat vägsalt och sand. Clearshield erbjuder nästa generations 
skydd för bilens lack - som bevarar bilens utseende och minimerar skador i 
lacken. Perfekt för hundägaren!

3000:-
FRÅN

179:-

800:-
stötfång 

bak FRÅN

Lånebil eller Delbetalning? Vi ordnar det!

Att göra en långresa med barn eller hund i baksätet blir 
ofta en svettig plåga. Med solfilm på rutorna så blir resan 
behagligare. Våra solfilmer tar bort 99% av den skadliga 
UV strålningen, reducerar värme och blekning samt tar 
bort störande reflektioner. De mörka filmerna ger dessutom 
ett enastående insynsskydd. 

Solfilm
1500:-
3 rutor FRÅN



Kontaktuppgifter
Bronsyxegatan 8
213 75 Malmö
Telefon 040-22 43 57

Öppetider
Verkstad & Bilvård
Mån-Fre 08:00 - 18:00
Lunch 11.30-12.30
Lörd. 10:00 - 16:00
Sönd. Tidsbokning

Vi är Bilproffsen
– vi fixar allt för alla bilar

Malmö Bilproffs hette från början Örestads Bil-
vårdscenter och togs över av Omer Alsaffar 
2006. Då hade Omer kört med egna bilar för 
Taxi Skåne i 5 år och hade 9 bilar som behövde 
service. Så från början var tanken att kunna serva 
sina egna taxibilar. Men konkurrensen inom 
Taxiverksamheten ökade och Omer utvecklade 
verkstadsverksamheten med att skriva under-
hållsavtal med Förenade Bil, Hyundai och 
Citroen bland annat. 2013 flyttade verksamheten 
till Bronsyxegatan 8 i Fosie och bytte namn till 

MER
för

pengarna

gratis

WIFI
när du väntar

Malmö Bilproffs. Omers affärsidé är att ha allt 
under samma tak så du som kund ska känna 
att din bil blir väl omhändertagen i alla 
nödvändiga åtgärder. 

Omer - Jag blir både stolt och glad när jag lä-
ser allt beröm vi får på sajter som Reko.se med 
flera. Jag värdesätter när vi kan lösa kundens 
problem till rimligt pris och satsar på att vara en 
helhetslösning för kunden där allt går enkelt, 
snabbt och smidigt. Välkommen du med!


