OPEL BEDRIJFSWAGENS NIEUW

LANGER ZORGELOOS RIJDEN
De garantie Opel Bedrijfswagens Nieuw omvat alle af fabriek gemonteerde mechanische, elektrische,
elektronische, hydraulische en pneumatische onderdelen van het in de overeenkomst beschreven voertuig, met uitzondering van:
• meeruitvoeringen die niet af fabriek leverbaar zijn;

• corrosie-, roest- en lakschade;

• banden, velgen en wieldoppen, balanceren van de wielen,

wielmoeren, wielbouten en velgsloten;
• droogfilters van de airconditioning, na- en bijvullen

alsmede het ombouwen van de airconditioning;

• uitlaatsysteem (echter zijn het uitlaatspruitstuk, de

katalysator en het dieselpartikelfilter wel gedekt)

• telefoonsysteem, voor zover deze niet standaard

ingebouwd is;
• verontreinigingen in het brandstofsysteem;
• verhelpen van geluidsoverlast;

• koppelings- en remvoeringen (echter is de dubbele koppeling

bij een versnellingsbak met dubbele koppeling wel gedekt),
remschijven en -trommels, schokdempers, gloeilampen,
bougies;

• chassis en carrosserieonderdelen, het in- en afstellen van

carrosserieonderdelen;

schijven, USB-sticks);
• aan de garantie kunnen geen rechten worden ontleend ten

• elk soort knoopcel, accu, hybride accu, accu voor elektrische

aandrijving, accumulator en elektrocondensator;
• autoruiten en spiegelglazen (deze zijn echter gedekt bij

schade aan verwarmingselementen, antennes en
automatisch verduisterend glas);

• draagbare opslagmedia (cd, dvd, Blu-ray disc, harde

• slangen, wisserbladen en alle aandrijfriemen (de tand-/distri-

aanzien van de kosten voor bedrijfsstoffen zoals brandstoffen,
olie, koel- en antivriesmiddelen, airco koudemiddel, airco olie,
hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen
en alle mogelijke filters incl. inzetfilters;

butieriemen van de motorbesturing zijn echter wel gedekt);
• autosleutels en afstandsbedieningen.

• aan-, op- en ombouw;

• componenten die bij onderhoudswerkzaamheden

regelmatig worden vervangen;
• waterlekkage resp. lekke onderdelen alsmede

afdichtingen van de carrosserie;
Bougies, slangen en noodzakelijke, concreet genoemde kleine materialen worden vergoed, voor zover ze in het kader van
herstelwerkzaamheden van een gedekte schade moeten worden vervangen.
Niet bindend document, onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving in specificaties en premies. De garantiebepalingen ten
tijde van het afsluiten van de garantie zijn van toepassing voor de gehele looptijd van het contract.

OPEL BEDRIJFSWAGENS NIEUW
Dit garantiecontract kan afgesloten worden binnen
6 maanden na aanvang van de fabrieksgarantie en bij een kilometerstand van maximaal 10.000 km.
12 maanden 24 maanden 36 maanden

Combo
Astra Van

Vivaro

Movano

begrensd tot
45.000 km

begrensd tot
60.000 km

begrensd tot
75.000 km

€ 216,-

€ 447,-

€ 744,-

€ 369,-

€ 399,-

€ 856,-

€ 925,-

€ 1.424,-

€ 1.539,-

12 maanden 24 maanden 36 maanden

Combo
Astra Van

Vivaro

Movano

begrensd tot
90.000 km

begrensd tot
120.000 km

begrensd tot
150.000 km

€ 296,-

€ 615,-

€ 1.020,-

€ 546,-

€ 590,-

€ 1.133,-

€ 1.225,-

12 maanden 24 maanden 36 maanden
begrensd tot
135.000 km

begrensd tot
180.000 km

begrensd tot
225.000 km

Combo
Astra Van

€ 398,-

€ 827,-

€ 1.372,-

Vivaro

€ 734,-

€ 1.524,-

€ 2.813,-

Movano

€ 794,-

€ 1.648,-

€ 3.041,-

€ 2.091,-

€ 2.261,-

Genoemde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief BTW, geldig vanaf 1 mei 2016 tot nader order en ter vervanging van alle
voorgaande. Niet bindend document, onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving in specificaties en premies.

