Opel Bedrijfswagens

Met Opel Bedrijfswagens
kunt u alle kanten op

2

De keuze van een bedrijfswagen is heel specifiek.
Het is bijzonder belangrijk dat de bedrijfswagen
van uw keuze aan al uw wensen voldoet –
zakelijke en persoonlijke. Hij moet immers
geschikt zijn voor alle werkzaamheden waarvoor
u hem wilt inzetten.
Met een breed productgamma biedt Opel
Bedrijfswagens voor ieder wat wils. Een
uitgebreid dealernetwerk en aanvullend
servicepakket staan garant voor mobiliteit. Nu en
in de toekomst.

Veelzijdig
Uw bedrijfswagen moet toegerust zijn om uw werkzaamheden
zo goed mogelijk uit te voeren. Ongeacht hoe u uw voertuig wilt
gebruiken – als vervoersmiddel voor servicemonteurs, voor de
levering van zware producten of verplaatsen van glasplaten.
Met een Opel Bedrijfswagen kunt u alle kanten op. En dat tegen
een scherpe kostprijs per kilometer.
Betrouwbaar
Tijd is geld. Vooral wanneer u werkt volgens een strakke
planning. Een bedrijfswagen die stilstaat, kunt u niet gebruiken.
Daarom biedt Opel Bedrijfswagens extra diensten om uw
wagen op de weg te houden, zoals direct vervangend vervoer
en ﬂexibele onderhoudscontracten. Opel Road Plus noemen we
dat. Een servicepakket waarmee u gegarandeerd bent van een
vloot die altijd rijdt.
Visitekaartje
Een Opel Bedrijfswagen is meer dan een vervoersmiddel.
Het is een leefomgeving, bedrijfskapitaal, uithangbord
en visitekaartje. Daarbij moet hij voldoen aan eisen van
overheidsinstellingen en zakenpartners. Maar bovenal, aan
uw eigen wensen. Daarom kunt u ook het interieur tot in detail
aanpassen. Zowel in de laadruimte als de cabine. Met diverse
opties en accessoires die het comfort ten goede komen. En bij
de meeste Opel Bedrijfswagens bepaalt u de inhoud van het
laadgedeelte plus de betimmering.
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Opel Combo
Groot in compactheid

DE BESTE BESCHERMING
TIJDENS TRANSPORT

DE BESTE BESCHERMING
TIJDENS TRANSPORT

Motexion biedt oplossingen aan om bedrijfsauto’s te beschermen
en perfect af te werken. Van vloerplaten, wandbekleding,
bindlattensets en wielkastbescherming tot raambeveiliging.
Hierdoor kunt u met uw klant altijd een oplossing op maat kiezen.
www.motexion.nl
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Een uiterst lage kostprijs en minieme CO2uitstoot. Dat typeert de Opel Combo, de
benjamin onder de Opel Bedrijfswagens. Want de
Combo heeft een uitgesproken groen karakter.
Dit dankzij zijn geringe CO2-uitstoot en efficiënt
brandstofverbruik.
Mogelijkheden volop
De Combo is compact in afmetingen, maar groot in
mogelijkheden. Met zijn laadvolume van 2,8 kubieke meter
biedt hij ruim voldoende capaciteit om allerhande apparatuur
en producten te vervoeren. Bij de productie heeft Opel zelfs
rekening gehouden met gebruikers die vaak pallets vervoeren.
Een standaard Europallet past exact tussen de wielkasten.
gemak
Laden en lossen is eenvoudig doordat Opel de Combo heeft
uitgerust met een lage dorpel en openslaande achterdeuren.
Laadt en lost u liever van de zijkant, kies dan voor een
schuifdeur. Ook een naar boven openslaande achterklep is een
optie. Ideaal wanneer u vaak spullen uit de laadruimte wilt halen
zonder nat te regenen.
Opel Combo specificaties
Max. Toelaatbare totaalgewicht (GVW)
Max. Laadvermogen
Vanaf Leeggewicht
Max. Aanhangwagengewicht (geremd)
Max. Lengte laadruimte
Max. Breedte laadruimte
Max. Hoogte laadruimte
Max. Laadvolume (Gesloten bestel)

groen
Naast zijn geringe brandstofverbruik en CO2-uitstoot, maakt
de ecoFLEX-motor de Combo tot een buitengewoon groene
bedrijfswagen. De CO2-emissie van de Combo is met 134 gr/km
één van de laagste in zijn klasse. Kiest u voor deze motor, dan
rijdt u bijzonder kostenefficiënt en zuinig.

2.055 kg
835 kg
1.181 kg
1.000 kg
1.787 mm
1.449 mm
1.190 mm
2,8 m3

De lichte
bedrijfswageninrichting
van vandaag!

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
:
Voor info kijk op

.9n9l- 551473
www.bottvofaberio
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Opel Vivaro
representatieve
alleskunner

Functionele accessoires via uw Opel Dealer
Onze functionele accessories zorgen voor extra veiligheid en
voorkomen schade aan de carrosserie van uw bedrijfswagen.
Daarmee houdt u de bedrijfskosten lager en de restwaarde
hoger. Minder gedoe met de verzekering, uw wagen blijft
operationeel én productief.

w w w. p r o g r e s s e u r o p e . n l

6

Met zijn moderne ontwerp behoort de Vivaro tot
de elegantere in zijn klasse. Met zijn comfortabele
cabine en optimaal te benutten laadruimte is
de Vivaro een veelgeziene bedrijfswagen op de
Nederlandse wegen. De Vivaro is een alleskunner
– een betrouwbare partner op de weg en stijlvol
visitekaartje op locatie.
diversiteit
Vervoert u vaak grote volumes? Kies dan voor een verhoogde
of verlengde Vivaro. U kunt de Vivaro zelfs eenvoudig om
laten bouwen tot een bedrijfswagen met open laadbak of
glasresteel. Ook voor personenvervoer biedt de Vivaro diverse
mogelijkheden. Zoals een extra grote cabine met een tweede of
zelfs een derde rij stoelen.
Comfortabel
De Vivaro rijdt uiterst comfortabel, bijna als een personenauto.
Zijn goede wegligging, ruime cabine, comfortabele stoelen,
ergonomisch dashboard en vele ombouwmogelijkheden maken
de Vivaro tot een multifunctionele bedrijfswagen.

Opel Vivaro specificaties
Max. Toelaatbare totaalgewicht (GVW)
Max. Laadvermogen
Vanaf Leeggewicht
Max. Aanhangwagengewicht (geremd)
Max. Lengte laadruimte
Max. Breedte laadruimte
Max. Hoogte laadruimte
Max. Laadvolume (Gesloten bestel)

2.900 kg
1.566 kg
1.424 kg
2.000 kg
2.800 mm
1.690 mm
1.913 mm
8,4 m3

Klaar voor de toekomst
De Vivaro is nu al leverbaar met Euro 5 motoren, terwijl deze
nieuwe Europese norm pas vanaf 1 januari 2012 verplicht is.
Met deze moderne CDTI-motoren bent u gegarandeerd van
maximale prestaties en zuinig gebruik.

Side bars/EU-goedgekeurde pushbars/rear bar
- voorkomen lakschade en verdere schade aan de wagen
Van Protection System (energieabsorberende sidebars)
- bij impact blijft het chassis zoveel mogelijk in tact
Raamrasters
- verminderen de inkijk van buitenaf en zijn
inbraakvertragend
Bumperbeschermplaten of –folie
- voorkomen instap- of laadschade
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Naast functionele accessoires leveren wij ook design accessories.
Hiermee creëert u bijvoorbeeld van de Vivaro een prachtige VPC-versie.
Onze producten zijn beschikbaar via de dealer. Vraag naar de mogelijkheden.

No job too big! De Movano met voor- of
achterwielaandrijving is het vlaggenschip
van Opel Bedrijfswagens. Er is geen uitdaging
die de Movano niet aankan. Door zijn vele
mogelijkheden biedt de Movano zeker de
oplossing voor uw vervoersbehoeften.
Oneindige keuze
Doordat u de keuze heeft uit ruim driehonderd verschillende
versies kunt u met de Movano werkelijk alle kanten op. De
Movano is leverbaar in vier lengtes, drie hoogtes, met tot 4,5 ton
maximaal toelaatbaar gewicht en enkele of dubbele cabine.
Of laat uw Movano lokaal ombouwen volgens uw eigen wensen
tot bijvoorbeeld een koelwagen, auto met open laadbak of
met glasresteel.
interieur
De cabine van de Movano is zo ingericht dat de bestuurder er
zich thuis voelt. Het is een echte mobiele kantooromgeving.
Doordat u de keuze heeft uit diverse doordachte opties, kunt u
de cabine van de Movano nog aangenamer maken met extra
opbergvakken, een luchtgeveerde bestuurderstoel en navigatie
met Bluetooth-telefoonvoorbereiding.
standaard groen
De Movano is standaard uitgerust met een Euro 5 motor en
dieselroetfilter. Zeker voor het gebruik in de centra van grote
steden is een dergelijke dieselroetfilter onmisbaar. Daarnaast
zorgt de dieselroetfilter ervoor dat de Movano nu al voldoet aan
de Europese wetgeving voor 2012.
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Opel Movano
Voor wie meer wil

Opel Vivaro specificaties
Max. Toelaatbare totaalgewicht (GVW)
Max. Laadvermogen
Vanaf Leeggewicht
Max. Aanhangwagengewicht (geremd)
Max. Lengte laadruimte
Max. Breedte laadruimte
Max. Hoogte laadruimte
Max. Laadvolume (Gesloten laadbak)

4.500 kg
2.565 kg
1.553 kg
3.000 kg
4.383 mm
1.765 mm
2.048 mm
22,0 m3

Haverstraat 19
2153 GB Nieuw-Vennep
Tel. 0252-629529
Mail. info@snoeksautomotive.com
Web: www.snoeksautomotive.com

Dé dubbele cabine specialist voor de Opel Vivaro en de Opel Movano.
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Opel Vans
Bedrijfswagen met
personenauto comfort
Bent u op zoek naar een personenauto en
bedrijfswagen in één? Dan biedt Opel uitkomst
met zijn Astra Sports Tourer Van en Zafira Van –
Multifunctionaliteit met een grijs kenteken.
Zafira Van
De Opel Zafira Van is al een geruime tijd een bewezen
succes in het grijs kenteken-segment. Met zijn comfortabele
hoge zitpositie en grote laadvermogen is de Zafira Van een
uitstekende keuze.
Astra Sports Tourer Van
De Opel Astra is een model dat zich door de jaren heen op alle
fronten heeft bewezen. Ook als bedrijfswagen. Nu is de nieuwe
Astra Sports Tourer ook als Van leverbaar. Daarmee voegt Opel
Bedrijfswagens een geheel nieuwe dimensie toe aan het begrip
‘grijs kenteken’. Met de looks van de Astra Sports Tourer en het
gebruiksgemak van een bedrijfswagen is de Astra Sports Tourer
Van de beste keuze in het grijs kenteken-segment.
Comfort
De Opel Bedrijfswagen Vans bieden het comfort en rijgemak van
personenauto’s met de functionaliteit van een bedrijfswagen.
Het zijn de ultieme bedrijfswagens voor werknemers die
veel kilometers rijden en veel gereedschap of andere lading
moeten meenemen. Daarnaast zijn de Opel Bedrijfswagens
Vans voorzien van de laatste technologie op het gebied van
duurzame motoren en is het brandstofgebruik en de CO2uitstoot zeer laag.

Van goed idee, via prototyping en eind
product, door naar serieproductie.
Daar liggen onze kracht en onze expertise.
info@terbergspecials.be • www.terbergspecials.be
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Opel Road Plus
Uw garantie op mobiliteit
U vertrouwt elke dag op uw bedrijfswagen om uw
werk goed te kunnen doen. Maar wie garandeert
dat uw bedrijfswagen ook elke werkdag voor u
klaar staat? Daarvoor kunt u op Opel Road Plus
vertrouwen. Een servicepakket waarmee u altijd
verzekerd bent van mobiliteit.
Elke bedrijfswagen
Het servicepakket Opel Road Plus is standaard bij elke Opel
Bedrijfswagen. Enige voorwaarde is dat u uw bedrijfswagen in
onderhoud hebt bij een Opel Bedrijfswagen Dealer. U kunt dan
altijd bij uw Opel Bedrijfswagen Dealer aankloppen voor al de
extra’s die het pakket biedt:
Service zonder afspraak
Een ongeluk ziet u nooit aankomen. Mocht er een probleem zijn
aan uw Opel bedrijfswagen dan kunt u altijd direct terecht bij uw
dealer. Zonder een afspraak.
Vervangend vervoerregeling voor drie jaar
Het werk gaat door. Ook als uw bedrijfswagen in onderhoud
is. Daarom biedt Opel Road Plus u vervangend vervoer voor
drie jaar.
Onderhoud en vervanging van servicedelen binnen drie uur
De Opel Bedrijfswagen krijgt voorrang, zodat u binnen drie uur
weer beschikt over uw bedrijfswagen. Is het servicedeel niet
beschikbaar? Dan krijgt u vervangend vervoer.

10 jaar Opel Assistance (Plus)
Mobiliteitsgarantie, 24 uur per dag, met hulp bij pech
onderweg, wegsleepdienst en huurautoservice. Als uw Opel
Bedrijfswagen in onderhoud is bij de Opel Bedrijfswagen
dealer, ontvangt u na het eerste jaar Opel Assistance nog 9 jaar
(max. 250.000 km) Opel Assistance Plus mobiliteitsgarantie.

ALU-TOP aluminium imperialen
www.vandenborn.nl

EUROBORN aluminium glasrastelen

Zijlweg 14
5145 NR Waalwijk
Nederland
T +31 (0)416 56 70 00
I www.vandenborn.nl
E info@vandenborn.nl

ARBO vriendelijke laddersystemen
Bedrijfswageninrichtingen
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Uw Opel Bedrijfsauto op
maat omgebouwd

The perfect match
• Lichtgewicht gesloten carrosserie
• Volgens Europese richtlijnen
• 3 jaar volledige garantie!
• Korte levertijden
• Landelijke dekking + aftersales
w w w.cit ybox.eu
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Uw Opel Bedrijfswagen voorzien van een
open laadbak of glasresteel? Wat u ook nodig
heeft voor om- of inbouwoptie, het is mogelijk
bij Opel Bedrijfswagens. Dat geldt voor de
Combo, Vivaro en de Movano. Hiervoor werkt
Opel Bedrijfsauto’s nauw samen met diverse,
gerenommeerde ombouwers.
afgestemd op uw bedrijfseisen
U kunt uw Vivaro en Movano om laten bouwen tot bedrijfswagen
met open laadbak, gesloten laadbak, glasresteel, koelwagen en
nog veel meer. Alles kan. Elke bedrijfstak heeft immers zijn eigen
voorkeuren en voorwaarden wat betreft bedrijfswagens.
specialisten
Opel Bedrijfswagens werkt nauw samen met uiteenlopende,
gerenommeerde ombouwers in Nederland. Stuk voor stuk
specialisten met veel ervaring in de bedrijfswagenmarkt.
Het resultaat van deze samenwerking? Iedere klant krijgt
gegarandeerd de bedrijfswagen die het beste past bij zijn
werkzaamheden en wensen.

ERGO-kippers
met ARBO-certificaat

www.vandenborn.nl

Open laadbakken
Kranen / gereedschapskisten / ladingnetten
Veegvuilkappen / speciale gemeente uitvoeringen
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Zijlweg 14
5145 NR Waalwijk
Nederland
T +31 (0)416 56 70 00
I www.vandenborn.nl
E info@vandenborn.nl

groen rijden – nu en in de toekomst
Bij Opel Bedrijfswagens werken we aan een
groene toekomst door onze modellen standaard
te voorzien van zuinige motoren met een lage
uitstoot en brandstofverbruik. Maar het kan altijd
beter. Daarom doen onze technici er alles aan om
onze modellen nóg milieuvriendelijker te maken.
We blijven één van de belangrijkste partijen
als het gaat om innovatie en ontwikkeling op
dit gebied.

ecofleX
De meest zuinige motoren met een laag brandstofgebruik en
CO2-emissie duiden we bij Opel aan met het label ecoFLEX.
Daarnaast rust Opel zoveel mogelijk modellen uit met Euro
5 motoren met een standaard dieselroetfilter. De Movano is
standaard uitgerust met Euro 5 motoren met dieselroetfilter en
de Vivaro is ook leverbaar met Euro 5 motoren en dieselroetfilter.
alternatieve brandsstoffen
Opel zet ook in op alternatieve brandstoffen, zoals CNG. Voor
bedrijfswagens is dit een veel gebruikte alternatieve brandstof.
Vooral in het segment van kleine bestelwagens is CNG populair
en daarom is de Opel Combo affabriek leverbaar met CNG.

Alternative Fuel Systems

pure solutions...
De Vivaro op Aardgas, een schone beslissing
GFI Control Systems B.V. - autoinfo@gfics.eu - www.gficontrolsystems.eu
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Oplossingen voor iedereen
Opel Bedrijfswagens biedt oplossingen
voor iedereen. Wilt u kopen, leasen of
financieren? Wilt u een verlengde garantie
of een onderhoudscontract? Wilt u uw Opel
Bedrijfswagen precies zo inrichten of ombouwen
zodat hij aan uw wensen voldoet? Het kan
allemaal. De Opel Bedrijfswagen Dealer is van
alles op de hoogte en kan u een uitstekend
advies op maat geven. Bij Opel Bedrijfswagens
vindt u ‘one-stop-shop’.

Opel leasing
Opel Leasing is dé leasemaatschappij voor Opelrijdend
Nederland. Met scherpe tarieven en legio keuzemogelijkheden.
Wilt u één bedrijfswagen leasen of een compleet wagenpark?
Voor elke leasebehoefte bent u bij Opel Leasing aan het
juiste adres.
One-stop-shop: maatwerk
U kunt een Opel Bedrijfswagen bij ons kopen, leasen en laten
onderhouden. Tegen een financiële regeling naar wens.
Daarnaast adviseren we u graag over ombouwen op maat.
Bovendien heeft u bij ons een uitgebreide keuze uit diverse
verlengde garantie- en verzekeringspakketten naast de twee
jaar standaard fabrieksgarantie.
Maak vrijblijvend een afspraak en wij kijken graag samen met
u welke Opel Bedrijfswagen op maat het beste aansluit bij
uw behoeften.

VEERSYSTEMEN OP MAAT VAN VB-AIRSUSPENSION
www.vbairsuspension.com
VB-FullAir

VB-SemiAir

VB-CoilSpring

VB-SpecialParts VB-SpecialParts

Volledige luchtvering

Hulpluchtvering

Hulp-/verzwaarveren

Verzwaarde stabilisatoren Verzwaarde schokdempers

making everyday smoother
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Service door heel Europa.
Meer dan 6.000 Opel werkplaatsen door heel
Europa, waaronder ruim 2.000 bedrijfswagen
specialisten, staan voor u klaar om u persoonlijke,
professionele en punctuele service te bieden.

Opel Road Plus.
Directe service.
Uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur staat
altijd direct voor u klaar om wanneer nodig een
diagnose te stellen. Kleine reparaties worden
uitgevoerd terijwl u wacht. Standaard
slijtageonderdelen worden binnen één werkdag
vervangen. Wanneer een reparatie meer dan drie
uur duurt, wordt u in de eerste drie jaar na aankoop
van uw Opel Bedrijfswagen vervangend vervoer
aangeboden.
Opel Assistance.
Op iedere nieuwe Opel Bedrijfswagen geven wij het
eerste jaar een mobiliteitsgarantie, ingaande op de
dag waarop de auto wordt geregistreerd of
afgeleverd. Waar u ook bent, Opel Assistance helpt
u. In meer dan 40 landen in Europa, 24 uur per dag.
Met services als hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of
vervolgen van de reis per trein of vliegtuig
(afhankelijk van de voorwaarden).
Opel Assistance Plus.
Verzekerd blijven van mobiliteit? Dan hebben wij
een unieke service: Opel Assistance Plus. Altijd en
overal gegarandeerd van mobiliteit, ook wanneer er
onverhoopt iets mis gaat. Het Opel Assistance
Plus-programma is van toepassing voor bedrijfs
wagens tot maar liefst 9 jaar of 250.000 km indien
uw Opel volgens het serviceboekje is onderhouden
bij een Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur.

Informeer ernaar bij uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur.

uw Opel Bedrijfswagendealer u ook van alle
informatie voorzien.

Opel Ruiten Service.

Opel Rent huurautoservice.

Niet alleen bij steenslag, maar ook bij inbraak in uw
auto is de Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur de
beste keuze. Om u weer zo snel en veilig mogelijk op
weg te helpen is Opel Ruiten Service dag en nacht
bereikbaar op 0800-1410. Dit gratis nummer kunt u
overal in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per
week bellen.

Opel Rent zorgt dat u mobiel blijft, bijvoorbeeld
wanneer u uw auto even moet missen voor
onderhoud of reparatie.

2 jaar garantie op nieuwe bedrijfswagens.
Opel geeft op iedere nieuwe auto 2 jaar garantie,
gerekend vanaf de registratiedatum of de datum
waarop hij werd afgeleverd. Uiteraard zonder
kilometerlimiet.

Opel Verlengde Garantie1
GMAC Financial Services biedt u een interessant
financieringsaanbod, geheel toegesneden op de
mogelijkheden en de positie van uw bedrijf en
volgens uw persoonlijke wensen.

Gedurende de eerste 2 jaar na uw aankoop geniet u
van een volledige fabrieksgarantie. Met Opel
Verlengde Garantie kunt u ook na deze periode van
2 jaar in heel Europa 1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot
100.000 km) zonder u zorgen te maken over
onvoorziene reparatiekosten.

Leasing.

12 jaar garantie tegen doorroesten.

Het kan interessant zijn om uw Opel Bedrijfswagen
te leasen. De leasingvoorwaarden kunnen aan uw
persoonlijke wensen en mogelijkheden worden
aangepast. Opel Leasing biedt u een compleet
aanbod voor het beheer van uw bedrijfswagenpark,
eveneens volledig afgestemd op de situatie van
uw bedrijf.

Opel geeft u een betrouwbare, lange garantie op
doorroesten van binnenuit, overeenkomstig de
voorwaarden in uw serviceboekje.

Financieringsmogelijkheden.

Verzekeringen.
Op www.opelbedrijfswagenverzekering.nl kunt u
informatie vinden over onze speciale
bedrijfswagenverzekering. Tevens biedt deze site u
de mogelijkheid een berekening te maken of
meteen een verzekering af te sluiten. Uiteraard kan

Recycling.
Informatie over het recyclingprogramma en de
verwerking van ingeleverde auto’s en onderdelen
vindt u op www.opel.nl
Heeft u vragen? Uw Opel Bedrijfswagendealer
geeft u graag volledige informatie.
Of ga naar: www.opel.nl
1. Dit programma is alleen beschikbaar voor particuliere klanten.

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V.,
Breda, NL. Sommige in deze uitgave geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst
bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel Bedrijfswagendealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een
gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar
producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opel houdt bij het ontwerp van haar producten
ook rekening met het feit dat deze eens buiten gebruik gesteld zullen worden. Informatie hierover, alsmede over de uitvoering van recycling van buiten gebruik gestelde voertuigen, kunt u
vinden op www.opel.nl. GMAC Financial Services. Uw partner in geldzaken. De Opel Bedrijfswagendealer en de Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur verstrekken u graag inlichtingen. S.E. & O.
General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda. Gratis informatienummer Opel Direct: 0800-1410. www.opel.nl.
De partners met wie Opel Bedrijfswagens samenwerkt en die adverteren in deze brochure hebben een jarenlange ervaring en expertise en garanderen de kwaliteit van hun eigen op- en/of
ombouw. De advertenties van deze partners in deze brochure worden dan ook onder de verantwoordelijkheid van deze partners geplaatst zonder dat General Motors Nederland B.V. hiervoor
enige verantwoordelijkheid neemt.

Uw Opel Bedrijfswagen? Die least u bij Opel Leasing.
Opel Leasing is de leasemaatschappij voor Opelrijdend Nederland. Gespecialiseerd
in het merk Opel kunt u meer van ons verwachten. U zoekt een leaseoplossing voor
één auto, of een geheel wagenpark? Wij hebben de oplossing voor u klaar. Met
onze standaard zeer gunstige voorwaarden, scherpe tarieven en servicegerichte
werkwijze leveren wij de totaaloplossing voor uw mobiliteitsbehoefte.
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