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G R A N T U R I S M O & G R A N C A B R I O **
SERVICE		

BÄSTE MASERATIÄGARE
Vi på Autoropa har tagit på oss ett stort ansvar i att förvalta och utveckla servicemarknaden
i Sverige för det mytomspunna varumärket med den klassiska tridenten.
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
lokaler, innovativ utrustning och fortlöpande utbildning vid fabrikerna i Italien.
Maserati 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.
Vi vill gärna få ett besök av dig och din bil under hösten eller vintern
och har därför tagit fram fasta priser på servicearbeten till din Maserati
GranTurismo eller GranCabrio.

ORDINARIE PRIS

VINTERERBJUDANDE

12 900 kr*

13 900 kr*

9 900 kr
9 900 kr
9 900 kr
9 900 kr

SERVICE		

ORDINARIE PRIS

VINTERERBJUDANDE

BROMSKLOSSAR (byte fram)		
BROMSKLOSSAR (byte bak)		
AC-SERVICE		
TORKARBLAD (byte fram, 2st)		

14 800 kr*

1 290 kr*

9 900 kr
7 400 kr
2 950 kr
990 kr

TILLÄGG VID SERVICE 24 MÅNADER (Vintererbjudande)

5 500 kr

ÅRSSERVICE (2000 mil el. vartannat år)
4000 MIL PÅ MÄTAREN		
6000 MIL PÅ MÄTAREN		
8000 MIL PÅ MÄTAREN		

12 900 kr*
13 300 kr*

G R A N T U R I S M O 4 , 2L**

11 900 kr*
3 900 kr*

ALLA MODELLER

AUTOROPA FINISHING DEPARTMENT
För dig som vill skämma bort din Maserati inför säsongen erbjuder vi förstklassiga behandlingar;
Läderservice (rengöring och efterbehandling)

895 kr

Lackkonservering ordinarie pris

4 950 kr

Lackkonservering vintererbjudande
– lackkonservering i samband med service

3 950 kr
2 950 kr

Vi handtvättar alltid din Maserati kostnadsfritt i samband
med service på Autoropa.
Vi hoppas att något av våra erbjudanden passar dig och
att vi får förtroende att ta hand om din bil. Tveka aldrig att
kontakta oss för att diskutera vad som är bästa alternativet
för dig och din bil.
Våra tekniker står redo att göra allt för att ta hand om din bil
på bästa sätt, samtidigt som de säkerställer att din Maserati
levererar på det yttersta av sin förmåga i alla lägen så att du
kan njuta.
Mattias Cirnski Olsson, Servicerådgivare Arlöv/Malmö
Tel +46 40 43 70 00
E-mail: mattias.olsson@autoropa.se
Brandon Webb, Servicerådgivare Stockholm
Tel +46 8 56 24 85 10
E-mail: brandon.webb@autoropa.se
Varmt välkomna,
Team Autoropa

Erbjudandet gäller t.o.m 2017.02.28 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och löpande prisjusteringar från fabrik.
*Årstillägg kan tillkomma. **Gäller ej eventuella tilläggsarbeten.
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