ACTUELE ACTIEVOORWAARDEN OPEL BEDRIJFSWAGENS
In de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020 komt u, bij aanschaf van een Opel Combo, Combo
Life, Vivaro, Zafira Life of Movano bij de officiële Opel dealer, in aanmerking voor 5 jaar garantie, 5 jaar
gratis onderhoud en 5 jaar financiering tegen 1,99% rente.
Opel Bedrijfswagens
+ 5 jaar garantie
+ 5 jaar gratis onderhoud
+ 5 jaar financiering tegen 1,99% rente met looptijden tot 60 maanden
+ Extra voorraad voordeel op geselecteerde voorraad
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.
5 jaar garantie & 5 jaar gratis onderhoud
 De campagne is van toepassing op de Opel Combo, Combo Tour, Vivaro, Zafira Life of Movano en
geldt enkel voor nieuwe orders van particuliere en (klein) zakelijk kopende klanten in de periode
van 1 juli tot en met 30 september 2020 met een uiterlijke registratiedatum (tenaamstelling) van 31
december 2020. De Selection en Business+ uitvoeringen zijn uitgesloten van deze campagne.
 Leaseauto’s, Rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben
gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname.
 Reeds gekentekende auto’s komen niet in aanmerking.
 Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie. Definitie van geregistreerd is dat er een
eerste tenaamstelling voor een specifieke auto heeft plaatsgevonden bij de Rijksdienst voor
Wegverkeer (RDW). Dit kan ook auto’s betreffen die zonder zichtbare kentekenplaten in de
showroom staan.
 Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met dealer acties.
 5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar Opel fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende garantie.
 3 jaar aanvullende garantie is op basis van maximaal 20.000 kilometer per jaar en wijkt af van de
fabrieksgarantie. Zie voor meer informatie over fabrieksgarantie en de aanvullende garantie:
https://www.opel.nl/opel-rijders/verzekeringen-garantie/garantie.html en het boekje “alle
voorwaarden lekker duidelijk op een rij”.
 5 jaar gratis onderhoud is op basis van 20.000 kilometer per jaar.
 Er wordt voor de aanvullende garantie en het gratis onderhoud een kosteloos Lekker Duidelijk
Onderhoudsabonnement afgesloten (abonnement 2).
 Voor het Onderhoudsabonnement gelden algemene voorwaarden welke beschreven staan in het
boekje ‘Alle voorwaarden lekker duidelijk op een rij’. Vraag ernaar bij de Opel dealer
5 jaar financiering tegen 1,99% rente campagne
De campagne is van toepassing op de Opel Combo, Combo Life, Vivaro, Zafira Life of Movano en geldt
enkel voor nieuwe orders van particuliere en (klein) zakelijk kopende klanten in de periode van 1 juli tot
en met 30 september 2020 met een uiterlijke registratiedatum (tenaamstelling) van 31 december 2020.
De Selection en Business+ uitvoeringen zijn uitgesloten van deze campagne. Leaseauto’s, rentals

alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben gemaakt met Opel
Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname.
Dit niet-doorlopend kredietaanbod wordt gedaan door Opel Finance, handelsbenaming van Opel
Finance N.V. gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 33235784, AFM registernr. 12015032). Wijzigingen
voorbehouden. Het JKP is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Informeer bij uw Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Finance
(088-8866999).
Opel Finance behoudt het eigendom van de auto tot het krediet (inclusief de verschuldigde rente) is
terugbetaald. Het minimaal te financieren bedrag bedraagt € 3.000. Het maximaal te financieren bedrag
is de aanschafwaarde van het voertuig. Uw Opel dealer en Opel Finance geven geen advies, u dient zelf
te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
Uw Opel dealer bemiddelt voor Opel Finance (en mogelijk ook voor andere kredietaanbieders) op basis
van een contractuele verplichting. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Indien noodzakelijk, kunnen
aanvullende voorwaarden gesteld worden op basis van uw persoonlijke situatie en/of de toetsing bij het
BKR.
Extra Voorraad Voordeel
 Op de voorraadsite op Opel.nl https://www.opel.nl/apps/Stocksite/CV.aspx#search heeft de
bezoeker de mogelijkheid om te zien welke voorraad modellen in de dealervoorraad in
aanmerking komen voor Extra Voorraad Voordeel.
 Reeds geregistreerde auto’s zijn uitgesloten van deze actie. Definitie van geregistreerd is dat er
een eerste tenaamstelling voor een specifieke auto heeft plaatsgevonden bij de Rijksdienst voor
Wegverkeer (RDW). Dit kan ook auto’s betreffen die zonder zichtbare kentekenplaten in de
showroom staan.
 Dit extra voorraad voordeel kan, afhankelijk van het model van uw keuze, variëren per
model/uitvoering en is gebaseerd op de aanschaf van een nieuwe Opel die nog niet is
geregistreerd of waarvoor nog geen kenteken is aangevraagd.
 Het getoonde extra voorraad voordeel op opel.nl is per individueel voertuig vastgesteld. De
bonus is daarmee niet overdraagbaar op een ander voertuig.
 Deze campagne is van toepassing op particuliere en klein zakelijke orders voor de Combo,
Combo Tour, Vivaro, Vivaro Life en de Movano.
 Deze extra korting geldt voor alle uitvoeringen van bovengenoemde modellen met uitzondering
van Selection uitvoeringen.
 Deze extra korting geldt NIET voor de Vivaro-e.
 De aanschaf van de nieuwe Opel dient tussen 1 juli tot en met 30 september 2020 (= datum
ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een officiële Nederlandse Opel
Dealer plaats te vinden.
 De registratie/eerste tenaamstelling dient uiterlijk 30 september 2020 plaats te vinden waarna
deze minimaal 6 maanden op de eerste eigenaar geregistreerd dienen te blijven. Indien hier niet
aan wordt voldaan, behoudt Opel Nederland B.V. het recht om het gehele bedrag terug te
vorderen.
 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.






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.

