
LÄCKRA BILAR HOS AUTO CLASSICA

Drömmer du om ett fantastiskt fordon att glida fram i under bröllopsdagen? Under 
hösten medverkade svenska Auto Classica på vår årliga fotografering av 
bröllopsmode till magasinet. Vi fick en pratstund med dem efteråt och lärde oss 
mer om verksamheten.
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Gilla Gå med för att se vad dina vänner gillar.
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Tweeta

I senaste numret av Bröllopsmagasinet (oktober 2016) medverkade ett spektakulärt fordon på fotograferingen av 
herrmode. En Ferrari 328 GTB stod med som pampig ”accessoar” och fick många förbipasserande att stanna upp. 
Bilen tillhör Auto Classica och vi passade på att få en pratstund med VD:n Mats Larsson och koordinatior Caroline 
Nilsson från företaget.

Hej Mats och Caroline! 
Berätta kort historien bakom Auto Classica
Auto Classica startade 1995 och säljer ca. 400 bilar (främst sportbilar) om året, till hela Sverige. Vi är 10 anställda 
och har även egen verkstad.  Vi är registrerad bilimportör och tar hem bilen kunden önskar på beställning 
ifrån Europa och Kalifornien, om den inte redan finns i Sverige.

Vilka bilmärken/modeller inriktar ni er på?
Vi säljer BMW, Porsche, Mercedes, Jaguar, Mustang, Corvette m fl. Även klassiska bilar är ett sidospår som blivit 
stort. Av dessa klassiska bilar har vi mycket vintage-modeller, som denna Ferrari som medverkar på 
fotograferingen idag.



Arbetar ni enbart med sälj eller även med uthyrning? (till bröllop osv.)
Idag arbetar vi enbart med försäljning, men många bilar som sålts av oss har sedan använts som fordon under 
vackra bröllop.

Har ni/du någon drömbil?
Som bruksbil Porsche på sommaren och Range Rover på vinter. Och som söndagsbil en fin europeisk klassiker typ: 
Mercedes 280 SL, Jaguar E-Type Roadster Serie 1 eller Porsche 356 Cab.

Vad är det härligaste med att arbeta på Auto Classica?
Det bästa med att jobba på Auto Classica är alla trevliga människor man möter samt produkterna vi säljer.

Tack Caroline och Mats för en trevlig pratstund och för möjligheten att föreviga en Ferrari 328 GTB tillsammans 
med bröllopsmode!

Läs mer om Auto Classica här: www.autoclassica.com (http://www.autoclassica.com/Default.aspx)









LÄS MER

(https://www.brollopsmagasinet.se/9-tecken-pa-att-du-traffat-ditt-livs-karlek/)


