Ta hand om din Maserati i vinter
Serviceerbjudande GranTurismo, GranCabrio och
Quattraporte
Bästa Maseratiägare.
Autoropa arbetar ständigt för att du som kund ska känna optimal trygghet och körglädje när du kör
din Maserati. Vårt mål är att leverera en helhetslösning som är optimal för både dig som kund och för
din bil. För att kunna förbättra totalupplevelsen krävs en gedigen och hög kunskaps nivå inom
service- och verkstadsarbete och vi har ett enastående verkstadsteam som ser fram emot att få ta
hand om din bil.
Vi arbetar varje dag utefter de krav och förväntningar som ställs på oss från både fabriker och
kunder och är noggranna med att bemöta dessa förväntningar på bästa sätt som en investering för
framtiden i form av en långvarig och trygg relation.
Våra auktoriserade tekniker blir kontinuerligt uppdaterade och utbildade direkt av Maserati för att få
möjligheten att skapa de bästa förutsättningarna för dig som kund och din bil. Detta för att du ska
kunna fokusera på det bästa med din Maserati, körningen.
Vi på Autoropa vill gärna få ett besök av dig och din bil under vinter- och vårsäsongen och har
skräddarsytt erbjudande och tagit fram de bästa priserna för din Maserati Quattroporte (årsmodell:
2004-2012), GranCabrio och GranTurismo (årsmodell: 2007–2017).

Följande vintererbjudande gäller service för Maserati Quattroporte årsmodell: 2004–2012
samt GranCabrio och GranTurismo årsmodell: 2007-2017.
Erbjudandet gäller ordinarie schemalagd service. Pris: 10.950 kr (ordinarie pris 16.517 kr)
24 månaders tillägg vid service för 6.500 kr (ordinarie pris 8.922 kr)
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Varmt välkomna önskar
Team Autoropa
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3 2018

AUTOROPA BRANDS
Official importer and exclusive dealer of | FERRARI | MASERATI | BENTLEY
Official service for above brands and | JAGUAR | LAND ROVER | MERCEDES-BENZ
MALMÖ HQ SHOWROOM & WORKSHOP
ALL BRANDS | Testvägen 18, Arlöv. +46 40 43 70 00
STOCKHOLM SHOWROOMS
ITALIAN BRANDS | Narvavägen 19. +46 8 562 485 00
BRITISH BRANDS | Grev Turegatan 5. +46 8 562 485 14
STOCKHOLM WORKSHOPS
ITALIAN BRANDS | Södra Hamnvägen 8, Magasin 1. +46 8 562 485 10
BRITISH BRANDS | Förrådsvägen 2, Lidingö. +46 8 562 485 15
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