ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN OPSCHOONWEKEN
In de periode van 1 maart tot en met 31 maart 2020, bij het afsluiten van een private lease contract voor een
nieuwe Opel, kunt u gebruik maken van verlaagde private lease tarieven op geselecteerde Opel modellen.
Daarnaast komt u bij het inruilen van een voertuig van 15 jaar en ouder tijdens de actieperiode, in aanmerking
voor een aanvullende slooppremie van €1.000 inclusief 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 uw Opel Dealer naar eventuele
uitsluitingen.

De hier genoemde aanbiedingen zijn niet te combineren met overige campagnes.
Actietarieven Opel Private Lease

De actietarieven zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar via Opel Private Lease en
gelden voor geselecteerde Opel modellen. Het totaalvoordeel tot €2.400, is gebaseerd op de nieuwe Opel
Corsa Edition 1.2 start/stop handgeschakelde 5-bak 55kW (75pk), waarbij 60 maanden is vermenigvuldigd
met een korting van €40 per maand. Alle bedragen zijn maandtarieven inclusief btw. De getoonde
afbeeldingen kunnen afwijken en opties tegen meerprijs bevatten.

De aanvraag voor een Opel private leasecontract binnen deze actie dient tussen 1 maart 2020 en 31 maart
2020 bij een officiële Nederlandse Opel Dealer of via Opel.nl plaats te vinden.

Raadplaag https://www.opel.nl/fleet/private-lease/downloads.html voor de Algemene Opel Private lease
voorwaarden.
Slooppremie ter waarde van €1000 inclusief BTW

Bij het afsluiten van een Opel private leasecontract voor een Opel Personenauto, tijdens de
campagneperiode, heeft de berijder na ondertekening van het private leasecontract, recht op € 1000
slooppremie inclusief BTW, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Er wordt een voertuig, zijnde een personenauto, ingeruild met een eerste toelatingsdatum in Nederland van
uiterlijk 31 maart 2005.

Het ingeruilde voertuig:
 moet een geldig Nederlands kenteken hebben
 moet vanaf 1 maart 2019 op naam staan van de huidige houder
 moet verzekerd zijn
 moet een APK hebben die nog minimaal 3 maanden geldig is
 mag niet in de bedrijfsvoorraad staan

Het ingeruilde voertuig wordt gesloopt, waarbij de Opel dealer zorgt draagt voor de afwikkeling.

Het aantal Slooppremie’s dat uitgekeerd kan worden, is aan een maximum verbonden. Opel heeft dan ook
het recht per direct de campagne rondom de ‘Slooppremie’ stop te zetten, zodra het maximale aantal
ingeleverde auto’s van 15 jaar en ouder (die ook voldoen aan de overige actievoorwaarden) is bereikt.
Algemeen geldende voorwaarden

Per afgesloten Opel Private leasecontract tijdens de actieperiode, kan maximaal éénmaal aanspraak gemaakt
worden op de aanbiedingen zoals omschreven.

Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie,
wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden,
onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De
uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.

De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland B.V.. Het doel van
deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de gegevens
worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van
Opel Nederland B.V., haar dealers en met haar verbonden ondernemingen.









U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van uw
recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt
u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam;
Postbus 350, 1115 AL Duivendrecht.
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 uw officiële Opel dealer.
Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met andere nationale en/of dealer acties.

