REGISZTRÁLJON, ÉS FEDEZZE FEL
AZ OPEL MÁRKASZERVIZEK ONLINE VILÁGÁT!

myOpel.hu

Aktuális myOpel ajánlatok

Szerviz 4+ Olajcsere
(10W40 GM olaj, olajszűrő)
akár

9 990 Ft**

pl.: Astra G X14XE modell esetén

Szerviz 4+
Első fékbetét csere

pl.: Astra G X14XE modell esetén

A myOpel.hu további előnyeiről kérdezze
kollégáinkat az Opel Márkaszervizben!

(5W30 Dexos2 GM olaj, olajszűrő)

**
akár 13 990 Ft

Opel Casco

A használtautó-kereskedelem bizalmi kérdés. Egy többéves autó múltja rengeteg
olyan dolgot rejthet, ami lényeges a kiválasztáskor. Munkatársaink az Opel Márkaszervizekben segítenek Önnek, hogy a megfelelő autót válassza.

Az Opel biztosítás az Opel tulajdonosok részére kialakított, kiemelkedően
kedvező feltételeket kínáló biztosítási termék.

A Szerviz 4+ programban szereplő, vásárlás előtti műszeres átvizsgálás tartalma:

(+36 1) 458 4453

Az OPEL CASCO segélyvonala:

• 24 pontos, megbontás nélküli vizsgálat

(+36 1) 458 4463

• műszeres fékhatásmérés

• kárbejelentéseket fogad,
• autómentőt küld a helyszínre,
• segítséget nyújt a kárszemle megszervezésében,
• Opel Márkaszervizeket ajánl,
• információkkal szolgál a további gépjárműkárok megelőzéséhez.

• műszeres lengéscsillapító-mérés
• festékréteg-vastagság vizsgálat

**
akár 16 990 Ft
• személyre szabott szervizajánlatok
• online szerviz időpontfoglalás
• online szervizemlékeztető
• szerviztörténet
• letölthető szervizkönyv
…és még sok minden más.

Szerviz 4+ Olajcsere

pl.: Astra H Z16XEP modell esetén

Regisztráljon!
Használja
okostelefonját,
olvassa be
a QR kódot!

Használtautó átvizsgálás

Karosszéria

• számítógépes diagnosztika

A megfelelő hegesztéshez tudni kell, hogy milyen fémből készült a karosszéria.

Szerviz 4+ Szervizcsomag

(Opel GM 5w30 Dexos2 olaj, olajszűrő,
levegőszűrő, utastérszűrő, gyertyák)

**
akár 40 990 Ft

pl.: Astra H Z14XEP modell esetén

**Az árak ajánlott fogyasztó árak.

• Hidegen hengerelt acél?
• Melegen hengerelt acél?
• Edzett acél?

Szerviz 4+ program keretein belüli, vásárlás előtti átvizsgálás

4 990 Ft***

• Öntvény?
• Alumínium?
• Magnézium ötvözet?

Opel CASCO információs vonal:
+36 40 200 250
A részletes Opel CASCO feltételekért kérjük, keresse az Opel Márkaszervizeket!

Biztos benne, hogy szerelője meg tudja ezt állapítani?

***A programban hirdetett árak ajánlott fogyasztói árak. Az ajánlat 2014. július 7-től visszavonásig érvényes
használtautó-vásárlás előtt a részt vevő Opel Márkaszervizekben bármely Opel gépjárműre. Az ajánlat egyéb kedvezményekkel nem vonható össze. Az Opel Southeast Europe Kft. és a programban részt vevő Opel Márkaszervizek fenntartják
a jogot, hogy bármikor módosítsák vagy visszavonják az ajánlatot. Az ajánlat kizárólag magánszemély, az autó leendő
vevője részére érvényes.

Ha karosszéria munkát végeztet, válassza az Opel Márkaszervizeket, ahol a legmodernebb gyári technológiáknak és az eredeti Opel alkatrészeknek köszönhetően autója
teljesen visszanyeri eredeti állapotát.
Ne feledje! A festékvastagság, a huppogó lemezek, valamint a fél centiméteres illesztési
hibák évekkel később is elárulják, ha korábban nem szakszerűen javították a karosszériát,
így értékesítéskor a javítás minősége komolyan befolyásolhatja az eladási árat.

A megadott árak évjárat, modell, motortípus és felszereltség szerint eltérhetnek, ezért kérjük, hogy konkrét

árajánlatért és részletes információkért forduljon a programban részt vevő Opel Márkaszervizekhez. A program
2014. október 4-től visszavonásig érvényes a részt vevő Opel Márkaszervizekben, a bármely Opel-forgalmazótól vásárolt,
legalább 4 évnél régebbi modellévű és a programban részt vevő modellek esetén. A program érvényességi köre kizárólag
a www.myOpel.hu weboldalon megjelölt akciós szervizműveletekre terjed ki. A programban meghirdetett akció egyéb kedvezményekkel nem vonható össze. Az Opel Southeast Europe Kft. és a programban részt vevő Opel Márkaszervizek fenntartják
a jogot, hogy bármikor módosítsák vagy visszavonják a programot.

NYÁRI GUMIABRONCS
Opel Assistance
Méret

Töltse le a myOpel
applikációt okostelefonjára!

Modell

Continental

Kleber

Michelin

Hankook

Corsa D, Astra H,
Astra G

akár 11 990 Ft*
(EC70)

akár 17 590 Ft*
(FC70)

akár 12 890 Ft*
(EB69)

akár 17 790 Ft*
(CB68)

akár 12 990 Ft*
(EB69)

185/65R15

Astra H, Corsa D,
Meriva B, Zafira B

akár 14 290 Ft*
(EC70)

akár 20 990 Ft*
(BB70)

akár 15 390 Ft*
(EB69)

akár 20 890 Ft*
(CA68)

akár 15 590 Ft*
(CB69)

195/65R15

Astra H, Astra J,
Zafira B

akár 14 990 Ft*
(EC71)

akár 20 790 Ft*
(BB72)

akár 15 390 Ft*
(EB69)

akár 20 690 Ft*
(BA70)

akár 15 790 Ft*
(BB69)

195/60R15

Astra J, Insignia

akár 16 790 Ft*
(EC71)

akár 25 190 Ft*
(BB71)

akár 20 290 Ft*
(EB69)

akár 25 490 Ft*
(CA70)

akár 18 590 Ft*
(CB69)

205/55R16

Astra J, Insignia,
Mokka, Zafira C

akár 19 090 Ft*
(EC71)

akár 26 790 Ft*
(CA71)

akár 19 690 Ft*
(EB69)

akár 26 290 Ft*
(BA70)

akár 19 790 Ft*
(BB70)

175/65R14

Válasszon minőségi nyári gumit!
A 7 °C alatti hőmérsékletre tervezett téli gumiabroncs magasabb hőmérsékleten jobban kopik.
Ezért a téli gumit javallott a nyárira visszacserélni a melegebb idő kezdetén. Csere előtt vizsgáltassa meg szakemberrel a gumiabroncsok
felületét. Az elkopott, elöregedett gumik tapadása csökken, a féktávolság megnő, a gépkocsi
elveszítheti stabilitását.
*A feltüntetett árak darabonkénti ajánlott fogyasztói árak.
A feltüntetett gumiabroncs akció 2015. március 1. és 2015. május 31.
között bármely, az akcióban részt vevő Opel Márkaszervizben
vásárolt gumiabroncsra érvényes. Az Opel Southeast Europe
Kft. és Márkaszervizeink fenntartják a jogot, hogy bármikor
módosítsák vagy visszavonják az akciót. Konkrét árajánlatért
és részletes információért (márkák és árak stb.) kérjük, forduljon
az akcióban részt vevő Opel Márkaszervizeinkhez. Jelen hirdetésben szereplő akció egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

Segítség műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén.
• akár 15 éves korig köthető

• non-stop szolgáltatás

• Európa teljes területén

Kössön MOST Opel Assistance hosszabbítást, hogy biztonságban tudhassa autóját
Európa teljes területén és Magyarországon egyaránt, akár üzleti tárgyalásra indul,
akár egy hétvégi kikapcsolódásra a családjával.

SZOLGÁLTATÁSAINK
• helyszíni javítás
• autómentés
• gépjárműtárolás

• csereautó
• szállás
• haza- vagy továbbutazás

Telefonszám: +36 1 465 36 79

szerviztippek és ajánlatok

MEGKÜLÖNBÖZTETETT
FIGYELEM, AMIT MINDEN
OPEL MEGÉRDEMEL.
Fedezze fel az Opel Márkaszervizek
új világát!

Éjjel-nappal hívható!
Az Opel Assistance szolgáltatója a Europ Assistance. www.europ-assistance.hu

myOpel.hu

Opel Márkaszerviz

AZ ALKATRÉSZEK CSEREPERIÓDUSA

A gyújtógyertyák egyenként

Ha eljön az idő, válassza az eredeti Opel alkatrészeket.
Az alkatrészek cseréjét bízza az Opel Márkaszervizekre,
és döntsön az eredeti Opel technológia, valamint munkatársaink megbízható szakértelme mellett!
Köszönjük bizalmát!

0 km / 0 év

60 MILLIÓ

30 000 km / 1 év
AZ OLAJCSERE ESEDÉKESSÉGE

19
200
kilométert*
tesznek meg a dugattyúk a motorban, ezért
fontos a jó kenés. Ennek érdekében cseréljen olajat
30 000 kilométerenként, de legkésőbb évente!
MOTOROLAJ
Az elhasználódott, nem megfelelő
minőségű motorolaj károsítja
a motort. Komoly problémát
okozhat a túl alacsony olajszint is.
Időről időre ellenőrizze az olajszintet a nívópálcával.

90 000 km / 3 év

szikrát*

60 000 km / 2 év
LEVEGŐSZŰRŐ-CSERE ESEDÉKESSÉGE

120 000 km / 4 év

GYÚJTÓGYERTYACSERE ESEDÉKESSÉGE

GYÚJTÓGYERTYA

adnak, ezért
60 000 kilométerenként, de legkésőbb
4 évente cserélni kell őket.

ÜZEMANYAGSZŰRŐ-CSERE ESEDÉKESSÉGE
UTASTÉRSZŰRŐ-CSERE
ESEDÉKESSÉGE

Az elhasználódott gyertyák nem tudják megfelelően
begyújtani a benzin-levegő keveréket, ami többletfogyasztást és indítási nehézségeket okozhat.

96 MILLIÓ

liter levegő* halad át
a levegőszűrőn, ezért kell
cserélni 60 000 kilométerenként,
de legkésőbb 2 évente.

LEVEGŐSZŰRŐ
Az eltömődött levegőszűrő nagyobb fogyasztást és csökkenő
teljesítményt okoz. A nem megfelelő minőségű levegőszűrő
nem szűri ki hatékonyan a szennyeződéseket, amik könnyen
kárt okoznak a motorban.

*A megadott adatok tájékoztató jellegűek, kizárólag az adott teljesítmény nagyságrendi érzékeltetésére szolgálnak.
Az itt szereplő karbantartási alkatrészek csak példák. Az egyes modelleknek eltérő
karbantartási előírásuk van, a részletekért forduljon Opel Márkaszervizeinkhez.

9
MILLIÓ
darab pollent*,

FÉKBETÉTCSERE ESEDÉKESSÉGE
A fékek annyi hőt termelnek,
amivel fel lehetne forralni

243
000
liter vizet*.

A folyamatosan kopó fékbetéteket használattól függően
le kell cserélni.
FÉKBETÉTEK
Az elkopott fékbetét – amellett, hogy balesetveszélyes –,
rövid időn belül a féktárcsát is tönkreteszi. Minden második
fékbetétcsere alkalmával javasolt féktárcsát is cserélni.

kormot és egyéb szennyeződést szűr ki.
Ezért fontos cserélni 60 000 kilométerenként,
de legkésőbb 2 évente.

4liter200
üzemanyagot*

300

tisztít meg. 60 000 kilométerenként, de
legkésőbb 2 évente szükséges lecserélni.

MILLIÓ

fordulatot* tesznek meg

a görgők, miközben a szíj

ÜZEMANYAGSZŰRŐ
Az üzemanyagszűrő a motort védi
a szennyeződésektől. Eltömődése esetén
a motor nem kap elég üzemanyagot.
A nem megfelelő minőségű szűrő nem szűri
ki hatékonyan a szennyeződéseket, amik
a motorba jutva károsodást okozhatnak.

94 200 kilométert*.
VEZÉRMŰSZÍJCSERE

UTASTÉRSZŰRŐ
Az utastérszűrő (pollenszűrő) hatékonyan védi
az utasokat a kinti levegőben lévő részecskéktől,
virágpollentől, azonban ha eltömődik, nagymértékben csökken a belső tér szellőzése.
Ennek első jele, hogy az ablakok indokolatlanul párásodnak.

A vezérműszíj cseréje
150 000 kilométerenként,
de legkésőbb 5 évente
válik indokolttá.

VEZÉRMŰSZÍJ

150 000 km / 5 év

Vezérműszíjjal szerelt motorok esetén időről időre cserélni
kell ezt az alkatrészt. Egy szíjszakadás óriási károkat okoz
a motorban. Az előírás szerint cserélt alkatrész esetén kizárható a kockázat.

