DINA SERVICEERBJUDANDEN

Bästa Maseratiägare
Ta hand om din Maserati i vinter! Vi på Autoropa välkomnar dig
som vill att din Maserati ska få det bästa omhändertagandet

GranTurismo/GranCabrio/Quattroporte 2008-2018*
Årsservice

Ordinarie pris 17 600 kr Nu 14 100 kr

24 mån tillägg

9 500 kr

7 550 kr

13 200 kr

10 550 kr

9 500 kr

7 550 kr

22 000 kr

17 600 kr

genom att låta auktoriserade tekniker arbeta med din bil.
Quattroporte 2004-2007*
Autoropa är exklusiv servicepartner för Maserati i Sverige och

Årsservice

vårt auktoriserade serviceteam är bäst lämpade att ge din bil den

24 mån tillägg

omvårdnad den är värd. Våra Maseratispecialister har gedigen

3000/5000/7000/9000 mil service

kunskap. De är utbildade hos fabriken och genomför alla arbeten
på din Maserati med största noggrannhet och använder endast

GranSport/Spider/Coupe-4200*

originaldelar och fabrikens specialverktyg.

Årsservice

12 300 kr

9 850 kr

3000/5000/7000/9000 mil service

22 000 kr

16 495 kr

Som auktoriserad servicepartner för Maserati har våra tekniker
direktkontakt och teknisk support från fabriken. Maserati förser oss
med de senaste diagnosverktygen och förbättringsprogrammen för
din modell. Vi kvalitetskontrolleras ständigt, därmed når fabrikens

Originaltillbehör			
10% på originaltillbehör
Däck		
15% på alla lagerförda däck

expertis hela vägen fram till vårt omhändertagande av din bil.
Finishing department
eller Malmö på telefon 040-43 70 00 eller service@autoropa.se

Rekond & keramiskt lackskydd

7 550 kr

5 995 kr

Utvändig tvätt & interiörservice

1 290 kr

995 kr

Interiörservice & läderbehandling

1 190 kr

895 kr

Varmt välkommen

Ordinarie pris 5 250 kr

Nu 3 995 kr

Vi vill ta hand om din bil. Kontakta oss för tidsbokning i Stockholm

Rekond

Team Autoropa
* Vi lämnar 15% rabatt på delar och arbete vid tillkommande arbete och
servicetillägg i samband med service.

Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet kan nyttjas 2018.10.01 - 2019.03.31 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.
Giltighet: arbeten ska vara utförda före 31/3-2019. Våra fasta priser gäller tillsvidare. Vi reserverar oss för löpande prisjusteringar från fabrik.

Autoropa Arlöv/Malmö
Showroom & Workshop
Testvägen 18
232 37 Arlöv
040-43 70 00

Autoropa Stockholm
Showroom
Narvavägen 19
114 60 Stockholm
08-562 485 00

Autoropa Stockholm
Workshop - Magasin 1
Södra Hamnvägen 8
115 56 Stockholm
08-562 485 10

