ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN BEPAAL ’T ZELF LEASE ACTIE
In de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2019 kunt u gebruik maken van verlaagde private lease tarieven op
geselecteerde Opel modellen. Daarnaast heeft u recht op een gratis brandstofpas ter waarde van €120 (incl. BTW)
op private lease aanvragen op deze geselecteerde Opel modellen tijdens de actieperiode.
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. Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie.

De hier genoemde aanbiedingen zijn niet te combineren met overige campagnes.
Actietarieven Bepaal ’t zelf lease

De actietarieven zijn gebasseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar en gelden voor
geselecteerde Opel modellen. Het totaalvoordeel van €1.800 is gebasseerd op 60 maanden vermenigvuldigd
met een korting van €30 per maand voor de Opel KARL. Voor de overige modellen is het totaalvoordeel van
€1.200 is gebasseerd op 60 maanden vermenigvuldigd met een korting van €20 per maand. Alle bedragen zijn
maandtarieven inclusief btw. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken en opties tegen meerprijs bevatten.

De aanvraag voor een private lease contract binnen de bepaal ’t zelf lease actie dient tussen 1 mei 2019 en 30
juni 2019 bij een officiële Nederlandse Opel Dealer plaats te vinden.

Raadplaag www.opel.nl/fleet/private-lease/downloads.html voor de Algemene Opel Private lease
voorwaarden.
Gratis brandstof ter waarde van € 120 inclusief BTW gratis (€ 99,17 excl BTW) Opel KARL

Bij een private lease aanvraag voor een Opel Personenauto tijdens de campagneperiode heeft de berijder, na
ondertekening van het private lease contract, ook recht op € 120 gratis brandstof.

Ampera-e is uitgesloten voor deze actie.

De 1.500 kilometer gratis rijden is een schatting gebaseerd op een gemiddeld brandstofverbruik van de Opel
Crossland X (4.95l/100km NEDC 2.0) en een de gemiddelde brandstofprijs van €1,61. (bron: CBS).

De gratis brandstof ontvangt u middels een Travelcard tankpas die u tijdens de aflevering ontvangt. Deze pas
is geladen met een saldo van € 120 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.

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., Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda.

