Autoropa - Sveriges enda auktoriserade servicepartner för Maserati

Vi kan Maserati
När det gäller service och reparationer så förtjänar din Maserati bara det bästa. Vi på Autoropa
har servat Maserati i över 20 år och har byggt ett extremt kvalificerat team tekniker som
kontinuerligt vidareutbildar sig hos Maserati i Modena. När du anlitar våra certifierade tekniker
säkerställer du historiken och värdet av din Maserati över tid, likväl som säker körning under
den kommande våren och sommaren.

Service & test inför säsongen
Vi vill ta hand om din ögonsten och har därför tagit fram ett unikt specialerbjudande.
Inför våren och sommaren erbjuder vi nu ett enhetspris för en BASSERVICE inklusive olja,
oljefilter, kupéfilter och bromsvätska.

Kampanjpris
3200 GT / 4200 / GranSport
5 995 kr
Quattroporte M139 / GranTurismo / GranCabrio M145 GT – 2011
6 995 kr
För övriga modeller kontakta oss för ett individuellt vårerbjudande anpassat till just din bil.
Ta hand om dig själv, vi tar hand om din Maserati. Under rådande situation vidtar vi åtgärder
för att ditt besök hos oss ska vara säkert. Har du inte möjlighet att komma till oss hjälper vi
gärna till med transport. Om du vill boka tid eller har någon annan fråga så tveka inte att kontakta
oss i Stockholm tfn. 08-562 485 10 eller Malmö tfn. 040-43 70 00 eller service@autoropa.se.
Uppge kampanjkod Sommar 20 vid bokning och ta med denna servicekupong när du
lämnar bilen!

Varmt välkommen, Team Autoropa
Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet kan nyttjas till och med 2020.06.30 och kan inte kombineras med andra
rabatter och avtal. Våra fasta priser gäller tillsvidare. Vi reserverar oss för löpande prisjusteringar från fabrik.

Autoropa Service
Testvägen 18, 232 37 Arlöv/Malmö
Tel.+46 40 43 70 00
Södra Hamnvägen 8, Magasin 1, 115 56 Stockholm
Tel. +46 8 562 485 10
www.autoropa.se

