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Opel Winterplan-dekking  
 
De Opel Winterplan-dekking geldt zowel in Nederland als in het buitenland, mits eventuele 
reparaties worden verricht door een officiële Opel Erkend Reparateur. 
 
Reparaties uitgevoerd in het buitenland worden vergoed wanneer u de betaalde factuur indient 
bij de Opel Erkend Reparateur vermeld op uw Certificaat. 
 
De dekking is niet van toepassing als de standaard fabrieksgarantie nog van kracht is.  
 
Opel Winterplan certificaten kunnen uitsluitend worden verstrekt aan particuliere Opel rijders 
en aan Opels met een Nederlands kenteken. 
 
De onderdelen die onder het "Opel Winterplan certificaat 2016-2017" vallen zijn:  
 

 Kachelradiateur 
 Radiateur 
 Radiateurdop 
 Thermostaat 
 Waterslangen 
 Slangklemmen 
 Waterpomp 
 Multiriem 
 Koelvloeistof 
 Expansievat 
 Accu (enkel indien vermeld op uw Certificaat*) 
 Gevolgschade is niet gedekt.  



 
 
De controle van de in het certificaat vermelde onderdelen, gebeurt volgens de procedure "Het 
Opel Onderhoudsprogramma" en de noodzakelijke reparaties dienen volgens de 
Werkplaatsrichtlijnen, zoals vermeld in de Service Instructies, te worden uitgevoerd.  

 
Het certificaat kan pas worden overhandigd, wanneer de reparaties van eventuele 
geconstateerde gebreken van de in het certificaat vermelde onderdelen heeft plaatsgevonden.  

 
*o.b.v. een accutest, een accu ouder dan 6 jaar dient eerst vervangen te worden 
 
Bij defect van een gecontroleerd of vervangen onderdeel onder de Winterplan-dekking, volgt 
een reparatie zonder kosten voor de klant*. 
 
Uitgezonderd zijn schades door ongevallen en/of ondeskundig gebruik. 
Afslepen is eveneens niet gedekt.  

 
Deelnameprijs en geldigheidsduur Opel Winterplan 
 
De controle op 18 punten is gratis. 
 
Wanneer uw Opel in orde is bevonden op de 11 Winterplan punten ontvangt u het Certificaat 
voor de prijs van € 25,- inclusief BTW, en bent u vanaf dat moment tot 1 april 2017 gedekt voor 
defecten die vallen onder het Winterplan. 
 
Een Winterplan certificaat kan vanaf 1 november 2016 tot 1 februari 2017 worden aangeschaft. 
De dekking loopt vanaf het moment van aankoop van het Winterplan tot 1 april 2017. 
 
 
Tijdens de Open Werkplaatsdagen van zaterdag 5 november tot en met zaterdag 19 november 
geldt voor myOpel leden een actieprijs van €21,95. 
 

*** 
*Bij oudere auto’s kan het voorkomen dat er zich een accu of ander onderdeel in het voertuig 
bevindt van een ander merk dan Opel of GM. Indien getest en OK bevonden kan in dat geval ook 
een Winterplan certificaat worden afgesloten wanneer aan alle verdere voorwaarden is voldaan. 
Wanneer een onderdeel onder de dekking van het Winterplan moet worden vervangen dient 
deze wel een Opel of GM product te zijn, zoals geldt voor alle overige gratis vervangingen onder 
Winterplandekking (geldig tot 1 april 2017).. 


