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I över 60 år har vi vårdat, reparerat och  

servat bilar i Skurup. Vår verkstad står öppen 

för bilar av alla modeller och åldrar. Hos oss får 

du alltid hjälp av utbildade tekniker med bred 

maskinkunskap.

Vi servar och reparerar bilar, husbilar, husvagnar  

och släpvagnar. Hos oss kan du också hyra bilar  

och släpvagnar av olika modeller.

När din bil behöver omsorg eller när du behöver  

en extra bil, då finns vi här för dig.

Välkommen till 47

Service 
sedan 1961



Personbil

Vi servar och reparerar alla bilar. När olyckan är framme är vår verkstad 

öppen från tidigt till sent. För att förebygga att din bil slits i onödan 

erbjuder vi service anpassad efter din bil. Efter genomgången service 

omfattas din bil av vår assistansförsäkring i ett år efter servicetillfället.

Husbil och husvagn

Fordon som står stilla vissa delar av året och används 

intensivt andra, behöver särskild omsorg. I vår verkstad 

kontrollerar vi viktiga funktioner, ger förebyggande 

service och utför reparationer på alla modeller av husbilar 

och husvagnar. Vi genomför alla typer av service och 

reparationer men gör också särskilda kontroller av 

riskområden som fuktnivåer, gasolsäkerhet och 

slitage. Våra tekniker är utbildade för att se till att 

ditt semesterhem är ett säkert och välfungerande 

fordon.

Släpvagn

Vår verkstad servar och reparerar 

alla typer av släpvagnar. För 

att hålla elektronik uppdaterad, 

bromsar effektiva och för att 

upptäcka slitage i god tid erbjuder 

vi årlig service av släpvagnar. 

SERVICE & REPARATIO
N

För bilar äldre än fem år 
Under en årsservice ser vi över din 

bil grundligt. Vi kontrollerar bland 

annat felminne, avgassystem, 

bromsar, drivaxeldamasker, 

belysning, läckage och mer. Vi 

byter motorolja och oljefilter och 

smörjer upp gångjärn. En årlig 

översikt ger dig en säker bil som 

lever längre och bibehåller sitt 

andrahandsvärde. 

För bilar yngre än fem år 
En service för nyare bilar följer 

alltid ett bestämt serviceprogram 

för ditt bilmärke och bilmodell. 

Då servar vi din bil efter till-

verkarens serviceintervaller och 

rekommendationer så att du kan 

vara säker på att din bil får rätt 

service.



Hjulinställning

När din hjulinställning är korrekt står  

hjulen i den position de är menade att stå i. Då 

har du som bäst väggrepp, däcken slits jämnt och 

bränsleförbrukningen minskar. En hjulinställning är 

en åtgärd som enkelt förlänger livet på dina däck. 

Stenskott

Vindrutan är en viktig del i bilens krocksäkerhet. 

Vi lagar stenskott för att de inte ska växa till stora 

skador, och om det behövs byter vi ut hela vindrutan. 

Ett stenskott är i regel en snabb reparation som vi 

kan utföra medan du njuter av en kopp kaffe. 



HYRBIL
AR

Bilar, minibuss  
och små lastbilar
Ibland behöver vi tillfälligt en mindre 

eller större bil eller en bil med större 

lastutrymme. Vi har en stor uppsättning 

hyrbilar för att passa olika behov och 

tillfällen. Från liten smidig stadsbil, lite 

större kombi, till ännu större minibuss 

och mindre lastbil som till exempel 

rymmer ett ganska rejält flyttlass. 

Vi erbjuder också långtidshyra och 

försäkringshyra av bilar.

På vår hemsida hittar du våra aktuella 

modeller och priser.

HYRSLÄP

Galler-, flak- och skåpsläp
Hos oss hittar du hyrsläp för en tillfällig frakt oavsett vad du ska 

transportera. Här kan du hyra galler- och flaksläp, men också 

större trailers för bilar och maskiner. Ju längre du hyr, desto 

billigare blir dygnskostnaden. Tillbehör som spännband går 

alltid att hyra till.

På vår hemsida ser du våra olika släpvagnar och aktuella priser.

Hyrautomaten

I vår hyrautomat kan du välja, boka 

och köra i väg med ett hyrsläp på 

en gång. Hyrautomaten är öppen 

nästan alltid och ger dig tillgång  

till ett släp precis när 

 du behöver det.

Alla dagar 

06.00 – 24.00
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Släpvagnar

som
 avfettar också svårare smuts och efteråt lämnar ett skyddande vaxlager.

För vår lackkonservering använder vi Autosmarts kvalitetstestade produkter 

som
 kan skada lacken får fäste. En ytbehandling ger dessutom en snygg lyster! 

Rätt lackkonservering ger ett långvarigt skydd och minskar risken att smuts

Lackkonservering



Öppettider
Måndag–fredag: 05.45–18.30

Lördag: 09.00–13.00

www.47skurup.se

0411-427 47

info@47skurup.se

Östra Olstorpsgatan 18

274 30 Skurup

Din verkstad


