BENTLEY MALMÖ
BENTLEY STOCKHOLM

TA HAND OM DIN
BENTLEY I VINTER

Finishing Department
Skäm bort din Bentley lite extra! Autoropas egen Finishing
avdelning är en fullutrustad rekonditioneringsavdelning som
erbjuder kosmetiskt omhändertagande i alla former. Vi tillhandahåller allt från handtvätt av bil till rekonditionering, lackskydd,
interiörservice, foliering och montering av solfilm, glasreparationer
och rutbyte.

Bästa Bentleyägare
Vintern närmar sig och med den skiftande väglag. Oavsett om din
Bentley kommer att invänta våren i garaget eller om du ska njuta
av den på vintervägar, erbjuder vi dig en säsongscheck så att din
Bentley är redo.
Autoropa är exklusiv auktoriserad servicepartner för Bentley
vilket ger dig trygghet att vi kan ge din bil den omvårdnad den
är värd. Vi på Autoropas fullserviceanläggningar välkomnar dig
som vill att din bil ska få det bästa omhändertagandet genom
att låta auktoriserade tekniker arbeta med din bil.

Vintercheck

Behandling
Rekond
Rekond & keramiskt lackskydd
Utvändig tvätt & interiörservice
Interiörservice & läderbehandling

Vi erbjuder en vintercheck där vi kontrollerar belysning, däck,
bromsklossar, ringtryck, torkarblad, vindrutor, batteri, kylvätska,
motorolja, spolarvätska, felminnen och batteriladdare. Vi utför
denna kontroll utan kostnad och den beräknas ta ca 30 minuter.
Kontakta oss för tidsbokning i Stockholm eller Malmö på telefon
(vxl) 040-43 70 00 eller service@autoropa.se.

Vi har direktkontakt och teknisk support från fabriken och
använder såklart endast originaldelar och fabrikens specialverktyg.
Vi använder de senaste diagnosverktygen och förbättringsprogrammen för din modell, och när din bil är hos oss gör vi även
aktuella uppdateringar. Hos oss når fabrikens expertis hela vägen
fram till vårt omhändertagande av din bil.

Tillbehör
Biltäcke (inomhus)
Tyre cradles (4 st)
Gummimattor fram & bak
Bagagematta
Batteriladdare

Ordinarie pris
5 250 kr
7 550 kr
1 290 kr
1 190 kr

The Bentley Network App
från 8 500 kr
5 599 kr
2 799 kr
från 2 500 kr
från 4 568 kr

Däck & vinterhjul

Upplev mer med Bentleys nätverk. Event, nyheter och ett globalt
nätverk – allt i en app. Som medlem i Bentleys nätverk får du
förstahandsinformation om nyheter i Bentleyvärlden, inbjudningar
till VIP event och möjligheter tillgängliga bara för dig som Bentleyägare. För att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av ditt
Bentleyägande, ladda ner din Bentley app. Kom förbi eller kontakta
oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss för aktuella däck- och vinterhjulserbjudanden.
Varmt välkommen!

BENTLEY MALMÖ & BENTLEY STOCKHOLM

Nu från
3 995 kr
5 995 kr
995 kr
895 kr

Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet gäller t.o.m. 23/12 och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Våra fasta priser gäller tillsvidare. Vi reserverar oss för
löpande prisjusteringar från fabrik.

The Bentley Network App
finns att ladda ner i App Store
för din iPhone eller iPad.

BENTLEY MALMÖ

BENTLEY STOCKHOLM

Showroom & Workshop: Testvägen 18, 232 37 Arlöv
Tel: 040-43 70 00
malmo.bentleymotors.com

Showroom: Grev Turegatan 5, 114 46 Stockholm Tel: 08-562 485 14
Workshop: Förrådsvägen 2, 181 41 Lidingö Tel: 040-8 562 485 15
stockholm.bentleymotors.com

Information omslagsbild: Continental GT V8 bränsleförbrukning - EU-körcykel i l / 100 km: Blandad körning 10,6. Koldioxidutsläpp 246 g / km.

