
heel veel extra’s zijn 
bij ons standaard.

Opel Service

Heeft u vragen over onze service of ons aanbod?
Wilt u meer informatie over Opel4Business?
Neem dan contact met ons op, via de telefoon, e-mail of onze website.

Telefoon: 0800-1410
E-mail: info@opeldirect.nl
www.opel.nl
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Neem contact op.

bedrijFsWaGens oP Maat.
PersoonlijKe serviCe.
oPel4bUsiness bedrijFsWaGens.

OpEl4BuSiNESS BEdrijfSWagENS

uitgebreid service-aanbod voor bedrijfswagen rijders.



oPel – een aanbod dat 
aanslUit bij UW Wensen.

alle ingrediënten om zorgeloos te rijden.

u bent op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen? in het uitgebreide modellenaanbod vindt u ongetwijfeld 
een auto die precies aansluit bij uw wensen: bedrijfswagen op maat, juiste inrichting & afmetingen om 
vanalles te kunnen vervoeren.

Maar Opel heeft nog meer te bieden: om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijfswagen rijders 
hebben we het nieuwe Opel4Business Bedrijfswagens programma ontwikkeld. Opel4Business Bedrijfswagens 
is uw garantie dat u op ieder moment, waar u ook bent, verzekerd bent van de allerbeste service voor uw Opel.

Een bedrijfswagen is een flinke investering. U wilt kunnen vertrouwen op bedrijfswagens die berekend 
zijn op hun taak en die sterk genoeg zijn voor uw dagelijkse werk. Daarom doen wij er alles aan om onze 
bedrijfswagens daar te houden waar ze hun geld moeten opleveren: op de weg. In nauw overleg met 
klanten, eigenaars van wagenparken en Opel Servicepartners in heel Europa, hebben wij Opel4Business 
bedrijfswagens ontwikkeld: een omvangrijk serviceprogramma dat uw leven gemakkelijker maakt en u 
de zekerheid geeft dat uw Opel bedrijfswagen u dag en nacht van dienst kan blijven.

tien voordelen WaaroP U KUnt reKenen.
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Haal- en breng service.

Vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

flexibele openingstijden.

Opel4Business Bedrijfswagens maakt het u zo gemakkelijk mogelijk, bij het uitkiezen van uw  
bedrijfswagen én bij de service waaraan u daarna behoefte heeft. De voordelen van dit uitgebreide 
serviceprogramma zijn in tien punten samen te vatten, waarop u overal en altijd kunt rekenen:

De Opel Dealer heeft alle courante onderdelen op 
voorraad, zodat u indien nodig binnen 3 uur geholpen
wordt wanneer uw bedrijfswagen een onderhoudsbeurt
of kleine reparatie nodig heeft.

Wanneer uw bedrijfswagen in onderhoud is bij de Opel Bedrijfswagen
Reparateur of Dealer bent bent u altijd verzekerd van pechhulp,
in heel Europa: levenslang mobiel met Opel Assistance Plus.

Gratis haal- en breng service voor de berijder 
(tot 15 min. rijtijd).

Ook voor banden is de Opel Bedrijfswagen Dealer het 
juiste adres. Ze hebben de zomer- en winterbanden die bij 
uw bedrijfswagen passen of kunnen uw band repareren. 
Wist u dat ze ook de wissel en opslag verzorgen?
 

Vervangend vervoer nodig? Meld bij het maken van uw afspraak 
dat u gebruik wilt maken van Opel vervangend vervoer*, ook 
voor bedrijfswagens. Neem contact op met uw Opel Bedrijfswagen
Dealer om vervangend vervoer op maat af te stemmen.

Een ster of een barst in een ruit is bij ons snel verholpen. 
Uw Opel Bedrijfswagen Dealer zorgt dat de ruit vakkundig 
wordt gerepareerd of vervangen.

De Opel Bedrijfswagen Dealer heeft flexibele openingstijden,
zodat u ook tijdens werktijd altijd beschikt over een bedrijfswagen 
in topconditie.

We bieden u 2 jaar garantie op originele Opel onderdelen, 
voeren een software update uit bij onderhoud en werken 
met speciaal gereedschap. Er wordt bovendien aan uw Opel 
bedrijfswagen gewerkt door intensief en permanent door 
Opel getrainde bedrijfswagenmonteurs. U kunt dus rekenen 
op de kwaliteit van Opel.

* Vraag naar de prijzen en voorwaarden bij uw Opel Bedrijfswagen Dealer naar keuze.

Dag en nacht bereikbaar voor assistentie bij pech 
onderweg. Tijdens kantooruren voor een vraag over
Opel Service of voor het maken van een afspraak. 
Op opel.nl kunt u ook 24/7 terecht voor een afspraak. 

Wij verzorgen ook het onderhoud of de keuring 
voor uw opbouw, laadklep, koelmotor, etc.

0800-1410. Totaalservice voor uw Opel Bedrijfswagen.

Opel assistance plus (Europadekking).

Bandenservice zomer- en winterbanden.

ruitreparatie of -vervanging.

Kwaliteit van Opel.

Voorrang voor Opel Bedrijfswagens.


