NOG MEER DUIDELIJKHEID.
Het basispakket bestaat uit de Verlengde Garantie. De garantie op
je nieuwe Opel wordt dan met 1, 2 of 3 jaar verlengd. Een stukje extra
zekerheid volgens de bij Opel geldende voorschriften.

Gedurende het abonnement vallen hier alle onderhoudsbeurten onder.
De Opel monteurs controleren de vloeistoffen, remmen, rubbers, lak,
maar checken bijvoorbeeld ook de software-updates. Ook pechhulp
in Nederland is inclusief.
De Verlengde Garantie + Onderhoud kun je als je wilt uitbreiden met
met Slijtage. Versleten onderdelen die vervangen moeten worden
zoals de remblokken, ruitenwissers, remschijven etc. zijn dan in je
onderhoudsabonnement opgenomen.
De vervanging van je versleten banden door gloednieuwe banden.
Zodat je weer veilig rondrijdt. Inclusief montage en eventuele
bandenwissel en opslag. Banden is ook als losse optie te kiezen bij
Verlengde Garantie of Verlengde Garantie + Onderhoud.
ALLES DUIDELIJK OF WIL JE MEER WETEN?
Kijk dan op opelonderhoudsabonnement.nl voor nog meer informatie.
De Opel dealer beantwoordt uiteraard ook graag al je vragen over het
Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement.

HET BESTE ONDERHOUD
VOOR JE OPEL VOOR EEN
VASTE PRIJS PER MAAND.

NOOIT MEER VERRASSINGEN.
ALTIJD LEKKER DUIDELIJK.
Het grote voordeel van het Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement is:
het is lekker duidelijk. Je weet namelijk precies waar je financieel aan toe
bent met het onderhoud van je nieuwe Opel. Je kunt zelf kiezen wat je in
je Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement wilt opnemen. Daar betaal je
een vast bedrag per maand voor en geen cent meer.*

KIES ZELF JE ABONNEMENT
Je kiest zelf wat je in het Onderhoudsabonnement wilt opnemen.
Het basispakket bestaat uit de verlengde garantie en je kunt kiezen of je
daar Onderhoud, Slijtage en Banden aan toe wilt voegen. Heb je een keuze
gemaakt, dan selecteer je de looptijd van 3, 4 of 5 jaar. Ten slotte kies je de
kilometers per jaar: 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 of 40.000 km.
Hiernaast een voorbeeld van wat je per maand betaalt op basis van de
Opel ADAM 1.0 (10.000 km/3 jaar). Deze maandprijzen zijn inclusief btw.

EXCLUSIEF BIJ DE OPEL DEALER
Als je een Lekker Duidelijk Onderhoudsabonnement afsluit, kun je er zeker
van zijn dat je Opel wordt onderhouden door bij Opel opgeleide monteurs.
En dat er uitsluitend originele Opel onderdelen worden gebruikt.
Laat dat duidelijk zijn.

Vanaf

€5
Vanaf

€ 31
Vanaf

€ 39
Vanaf

€ 51
*	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.
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