ACTIEVOORWAARDEN PERSONENAUTO’S
Tijdens Opel’s 48 uur Sale op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 kunt u bij aanschaf van een nieuwe
Opel uit geselecteerde voorraad bij de deelnemende Opel dealers, boven op de momenteel lopende
campagnes, profiteren van:
Opel Personenauto’s
+ brandstofpas ter waarde van € 500 (incl. BTW)
Onderstaand treft u de voorwaarden van alle campagnes aan.
 Specifieke uitvoeringen, voorraadmodellen of actiemodellen bij de Opel dealer kunnen uitgesloten
zijn van deze campagne. Dit kan tevens per dealer verschillen. Informeer bij de deelnemende Opel
dealer naar eventuele uitsluitingen.
+ € 500 inclusief BTW gratis brandstof op alle nieuwe Opels (€ 413,22 excl BTW)
 Bij aanschaf van een nieuwe Opel tijdens de campagneperiode heeft de koper recht op € 500 gratis
brandstof. Alle Opel personenauto modellen behalve de Ampera-e komen voor de tankpas in
aanmerking. De Selection uitvoeringen zijn uitgesloten van de extra brandstof.
 De gratis brandstof ontvangt u middels een Travelcard tankpas die u tijdens de aflevering ontvangt.
Deze pas is geladen met een saldo van € 500 inclusief BTW. Deze pas is maximaal 1 jaar na de
afgiftedatum op de pas geldig en kan gebruikt worden bij deelnemende tankstations voor brandstof
en carwash, herkenbaar aan Travelcard logo (dekking bijna 100%).
 Deze pas is voorzien van een pincode waarmee tevens het tegoed van de tankpas te checken is op
www.travelcard.nl. Voor eventuele vragen na ontvangst van de tankpas kunt u zich wenden tot
info@travelcard.nl of tel: 088- 1105000.
ALGEHEEL GELDENDE VOORWAARDEN
 De aankoop van de nieuwe Opel dient op vrijdag 29 of 30 maart (= datum ondertekening
verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een officiële Nederlandse Opel dealer plaats te
vinden.
 Per tijdens de actieperiode aangeschafte kwalificerende nieuwe Opel kan maximaal éénmaal
aanspraak gemaakt worden op de aanbieding zoals op de voorgaande pagina omschreven.
 De actie geldt voor particulieren, en klein zakelijk kopende klanten. Alle overige klanten, zoals
leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en internationale verhuurmaatschappijen en overige
bedrijven waarmee door Opel Nederland afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, zijn uitgesloten van
deze actie.
 De binnen de actieperiode aangeschafte Opel dient minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar
geregistreerd te blijven.
 Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de
koper/berijder. Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte.
 De 48 uur Sale aanbieding is niet in contanten omzetbaar, maar wel te combineren met andere
campagnes vanuit Opel Nederland, tenzij anders vermeld.
 Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te
beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.

 Opel Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en
beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte
informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op
de website www.opel.nl of andere door Opel Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele)
materialen, kunnen niet aan Opel Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting
aan Opel Nederland B.V. doen ontstaan.
 Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact
opnemen met de Opel Klantenservice

