HVORFOR LADE OPEL
TA’ HÅND OM DIN OPEL?
Alle værksteder kan skifte olie og kølervæske, men i moderne biler er det dog langt fra
nok. Nedenfor er de vigtigste grunde til at lade Opel ta’ hånd om din Opel:
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GIV DIN BIL ET LÆNGERE LIV
MED ET OPEL LIFE EFTERSYN
Det autoriserede valg behøver ikke være dyrt. Hvis du ejer en lidt ældre Opel, tilbyder vi nemlig et Opel4life
eftersyn – et særligt økonomisk eftersyn, der omfatter de vigtigste kontrolpunkter inklusiv elektronisk
fejlsøgning på elektronikken. Med Opel4Life kan du holde din Opel i topform i mange år.

OPDATERING AF
BILENS COMPUTERE

HVAD OMFATTTER ET OPEL4LIFE EFTERSYN?
Ved et Opel4Life eftersyn går vi din bil igennem på en række vitale kontrolpunkter.

En Opel består af op til 36 computere og avanceret teknologi, som
kræver autoriseret udstyr at efterse. Alle Opel værksteder har investeret i en unik Opel diagnosetester, som ikke blot hurtigt kan
hjælpe med at stille en diagnose og rette fejl, den opdaterer også
bilen med den nyeste software, så køreegenskaber, miljøhensyn og
brændstoføkonomi hele tiden optimeres.
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OPEL ASSISTANCE VEJHJÆLP
Opel Assistance er Opels vejhjælpsservice, som sikrer dig tryghed på
vejen døgnet rundt, hele året. Hvis du passer godt på din Opel, så passer vi godt på dig. Derfor kan du tilkøbe Opel Assistance for kun 100 kr.,
når du får foretaget et Opel4Life eftersyn.

Kontrol af lys, signaludstyr, kontrollamper og
forlygteindstilling
Kontrol af visker, vasker og viskerblade
Kontrol af kølevæskestand, frostsikringsgrad
og bremsevæskestand
Kontrol af batteritilstand og –forbindelser
Kontrol af profilkilrem
Kontrol af hånd- og driftsbremse
Kontrol af bremseklodser/belægninger – visuel
Kontrol af motor, kølesystem, gearkasse, servostyring, brændstof- og bremsesystem for tæthed
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HVAD KOSTER
OPEL LIFE?

På det autoriserede Opel værksted anvendes Opel originale reservedele, som er kvalitetssikrede af fabrikken og formstøbte til netop din
bil. Så sikrer du, at din Opel forbliver original og beholder sine Euro
NCAP stjerner.

12 ÅRS

OPEL4LIFE EFTERSYN TIL BILER +7ÅR

OPEL4LIFE EFTERSYN TIL BILER +3ÅR

995 KR.

1.395 KR.
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En Opel er dækket af 12 års garanti mod gennemtæring. Garantien gives på
betingelse af, at bilen får udført de anbefalede karosserieftersyn på et autoriseret Opel værksted i forbindelse med hvert serviceeftersyn. Disse karosserieftersyn foretager det autoriserede Opel værksted uden beregning.

12.

Kontrol af korrosionsbeskyttelse på undervogn
Kontrol af dæktryk og dækmønster
Kontrol af udstødning og katalysator for tæring
og tæthed
Kontrol af fjeder, styrekugler og støddæmpere
for utæthed
Vandaftapning af brændstoffilter
Udlæsning af fejlkoder med diagnosetester og
nulstilling af serviceindikator
Udskiftning af oliefilter og olie efter Opels
anbefalinger

Hvis vi finder ting, der kræver udbedring, giver vi dig et særligt godt tilbud.

OPEL ORIGINALE RESERVEDELE

12 ÅRS GARANTI MOD
GENNEMTÆRING
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TILKØB OPEL ASSISTANCE FOR KUN 100 KR.
Du kan læse mere om, hvad Opel Assistance vejhjælp dækker på opel.dk

