
 

 
Pressmeddelande Lasingoo Sverige AB. 2016-07-14 

LISTA: Svenska bilverkstäderna med högst betyg 
Lasingoo är ett branschinitiativ med fler än 2 000 anslutna bilverkstäder och besiktningsstationer över hela 
Sverige där bilägare kan boka olika fordonstjänster till fast pris. Nu delar Lasingoo med sig av data från 
systemet som visar vilka verkstäder i Sverige som fått högst betyg av kunderna efter utfört arbete. Högst 
betyg av alla svenska verkstäder har Speedy Autoservice i Vällingby fått.  

– Det känns helt fantastiskt. Självklart är vi väldigt stolta, säger Raid Gergees på Speedy Autoservice 
i Vällingby. Vi har jobbat mycket med kundnöjdhet och lärt oss att det första intrycket är väldigt viktigt. Att 
det är ordning och reda i mottagningen och på verkstaden. Och sen försöker vi alltid att vara positiva och 
glada, det kostar inget. Vi vet att vi får många kunder genom att människor berättar om sitt senaste besök 
hos oss, men det här är ett bevis på att vår satsning på kundnöjdhet ger resultat, avslutar Raid. 

Malin Landberg på Lasingoo menar att det kan vara mycket värdefullt att ta del av andras erfarenheter inför 
valet av bilverkstad vid till exempel reparation eller service. 

– Omdömen från andra konsumenter tillför ett stort värde eftersom man köper den här typen av tjänst 
relativt sällan, säger Malin Landberg, VD på Lasingoo i Sverige. Många bilägare upplever att dom har låg 
kunskap vad gäller bilen, service och reparationer. Vår förhoppning är att vi genom de samlade 
kundbetygen ska bidra till att göra valet av verkstad lite enklare för människor. 
 
HELA TOPPLISTAN 

Källa: lasingoo.se. Högsta möjliga betyget är 5.  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Nonny Davidsson, Marknadschef Lasingoo  
Telefon: 072 981 99 81, E-post: nonny.davidsson@lasingoo.com

Om Lasingoo: Lasingoo är ett branschinitiativ med fler än 2 000 anslutna bilverkstäder och besiktningsstationer över hela Sverige. På 
lasingoo.se kan bilägare jämföra verkstäder, läsa kundomdömen och boka fordonstjänster till fast pris direkt. Lasingoo ägs 
gemensamt av AD-bildelar, Autoexperten, Bosch Car Service, Hedin Bil, Mekonomen Group och OKQ8.

VERKSTAD SNITTBETYG

1 Speedy Autoservice, Vällingby 4,93

2 Autoluna, Meca Göteborg 4,89

3 Avgassystemet, AD Bildelar Bromma 4,83

4 Hällstorps Bilverkstad, Meca Jönköping 4,80

5 Johansson Car Service AB, BDS Stockholm 4,77

6 Ulrix Bil & Diesel, Bosch Car Service Malmö 4,75

7 Hogmalms, BDS Göteborg 4,69

8 Svensk Bilvård, Autoexperten Uppsala 4,64

9 Automekano, Bosch Car Service Göteborg 4,60

10 Bilproffsen, AD Bildelar Malmö 4,55
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