Din lokala Opelverkstad

Service och reparationer till specialpris
för bilar över tio år.

Opel 10+ Service från 995 kr.

VI KAN DIN OPEL.
VI BYGGDE DEN.

DET ÄR INTE
BARA NYA BILAR
SOM BEHÖVER
KÄRLEK.

Våra auktoriserade verkstäder har alltid tillgång till de senaste
analysinstrumenten, uppdateringarna och reservdelarna.
Allt för att din bil ska gå tryggt och långt, år efter år.

Opel 10+

000
OLIKA

DELAR
ÖVER
VI KAN DEN BÄST. VI BYGGDE DEN.

EXTRA MYCKET KÄRLEK FÖR BILAR
SOM ÄR MER ÄN TIO ÅR GAMLA.
FRÅN 995 KR
OPEL 10+ SERVICE

SÅ HÄR BOKAR DU OPEL 10+ SERVICE.

BROMSBELÄGG
FRÅN 1 499 KR*
OPEL 10+ BROMS

1. Kontakta din Opelverkstad. 2. Boka en tid. 3. Serva eller reparera din bil.

•

*
Erbjudanden gäller för bromsbelägg fram till 10+ bilar. • 1 499 kr för Corsa B, C, D, Astra G • 1 599 kr för Astra H, Vectra B, C, Zafira A, B. Rekommenderat cirkapris. Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för framtida prisjusteringar.

•

Om du inte redan har aktiverat MyOpel,
så gör det på myopel.se. Här får du
tillgång till mängder av smart information
skräddarsydd för just din bil. Självklart finns
MyOpel också som app till din smartphone
(iOS och Android), så att du alltid har
informationen till hands när den behövs.

Styrleder, kulleder, slitagekontroll samt 		
kontroll av gummibälgar
Däckens mönsterdjup och slitagebild, 		
kontroll
Spolnings- och torkarsystem, vätskenivå
och funktionskontroll
Strålkastare, funktionskontroll
Belysning, funktionskontroll
Serviceindikator, nollställning

ALLT OM DIN BIL I EN APP.

För ett extra bekymmersfritt ägande
har vi också Opel Försäkring (i sam
arbete med If Skadeförsäkring) och
OpelKortet Mastercard som ger
poäng på alla dina köp. Prata med din
återförsäljare eller läs mer på opel.se

•

•
•
•

MER AV DET GODA.

ALLT DET HÄR INGÅR I 10+ SERVICE

• Reparationer till lägre priser. • Delar framtagna för Opel med 2 års garanti.

•
•
•

• 10+ Service från 995 kr. • Byte av bromsbelägg fram från 1 499 kr.

Motorolja och oljefilter, byte
Batteri, vätskenivå och kondition
Kylsystem, kontroll av läckage
och fryspunkt
Nivåkontroller/påfyllning
Drivremmar, kondition och spänning, 		
kontroll
Avgassystem, kondition och täthetskontroll
Bromsklotsar, bromsskivor, slitagekontroll
Bromsledningar och slangar, kondition
och täthetskontroll

MED OPEL 10+ FÅR DU ALLTID.

•
•

•
•
•

Opel 10+ är ett skräddarsytt program för bilar över tio år. Här ingår
service, reparationer och byte av slitagedelar till lägre priser än för
nya bilar. Med Opel 10+ får du helt enkelt lägsta möjliga kostnad utan
att behöva tumma på Opels kvalitet. Allt för att din bil ska kunna
fortsätta rulla lugnt och tryggt år efter år, mil efter mil.

Unna både dig och din
Opel en riktig 10+ Service.

BESTÅR AV

Vi har tagit fram en service särskilt för dig med
en Opel äldre än tio år. Vi kallar den Opel 10+
Service och den innehåller saker som du inte
kan få någon annanstans. Vi vet exakt vad
på din bil som behöver kollas och vilka fel som
kan uppstå. Uppdateringar får du såklart utan
kostnad och vi använder bara reservdelar fram
tagna för just din bil. Så låt inte vem som helst
ta hand om din Opel.
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