F e r r a r i T e sta r o ss a

Serviceerbjudande
- 550 M a r a n e l l o /575 - 612 S c a g l i e tt i

BÄSTE FERRARI-ÄGARE
Vi på Autoropa har tagit på oss ett stort ansvar i att förvalta
och utveckla servicemarknaden i Sverige för det mytomspunna
varumärket med den stegrande hingsten från Maranello.
Vårt mål är att alltid utveckla och förbättra totalupplevelsen och
leverera en helhetslösning till våra kunder. Vi har mångårig och
gedigen erfarenhet inom service- och verkstadsarbete, och våra
trogna och ambitiösa medarbetare är ett mycket kompetent team.
För att leva upp till de höga krav och förväntningar som ställs
från både fabriken och dig som bilägare investerar vi ständigt
i framtiden i form av funktionella lokaliteter, innovativ utrustning
och fortlöpande utbildning.
Ferrari uppdaterar oss kontinuerligt med nya diagnosverktyg och
förbättringar för hela modellprogrammet. Det är därför viktigt
för våra auktoriserade tekniker att de får hålla kontakt med dig och
din bil för att säkerställa att du får tillgång till den senaste tekniken
och uppdateringarna.
Enkelt uttryckt är det hos oss som fabrikens kunnande och varumärkets passion når hela vägen fram till din bil.

SERVICE
612 SCAGLIETTI
Kamremsbyte med årsservice

FINISHING DEPARTMENT

39 500 kr

Ordinarie pris 50 700 kr

Endast årsservice

9 900 kr

VINTERFÖRVARING STOCKHOLM
Vinterförvara din bil säkert och under
bästa möjliga förhållanden.
Pris per månad, exkl. moms

2 950 kr

Ordinarie pris 16 500 kr

550 MARANELLO / 575
Kamremsbyte med årsservice

34 500 kr

Ordinarie pris 45 700 kr

Endast årsservice 550

9 900 kr

Ordinarie pris 17 000 kr

Endast årsservice 575

39 500 kr

Våra tekniker står redo att göra allt för att
ta hand om din bil på bästa sätt, samtidigt
som de säkerställer att din Ferrari levererar
på det yttersta av sin förmåga i alla lägen så
att du kan njuta.

9 900 kr

Vi handtvättar alltid din bil kostnadsfritt
i samband med service på Autoropa.

9 900 kr

Ordinarie pris 16 500 kr

TESTAROSSA
Kamremsbyte med årsservice
Ordinarie pris 51 700 kr

Endast årsservice
Ordinarie pris 12 600 kr

Vi hoppas att något av våra erbjudanden
passar dig och att vi får förtroendet att ta
hand om din bil. Tveka aldrig att kontakta
oss för att diskutera vilket som är det bästa
alternativet för dig och din bil.

Vi erbjuder transportlösning till och från våra
verkstäder i Arlöv/Malmö och Magasin 1
i Stockholm till förmånliga priser, kontakta
oss för offert.

Erbjudandet gäller t.o.m. 17.03.31 kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Våra fasta priser gäller tills vidare. Vi reserverar oss för löpande prisjusteringar från fabrik.

För dig som vill skämma bort din Ferrari och
tacka för säsongen erbjuder vi förstklassiga
behandlingar:
LÄDERSERVICE
rengöring och efterbehandling
LACKKONSERVERING
– ordinarie pris
– i samband med service

895 kr

5 950 kr
2 950 kr

O F F I CI A L F E R R A R I D E A L E R

Autoropa Service Malmö - Testvägen 18, 232 37 Arlöv/Malmö, tel +46 40 43 70 00
Autoropa Service Stockholm - Magasin 1, Södra hamnvägen 8, 115 56 Stockholm, tel +46 8 562 485 10
www.autoropa.se www.facebook.com/autoropa www.youtube.com/teamautoropa
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