LENEN,
VERZEKEREN,
ONDERHOUDEN,
LEASEN
WE WIJZEN U GRAAG DE SLIMSTE WEG.

SNEL WEGWIJS
IN 3 VOORDELIGE
FORMULES, VOOR
ALLE ZEKERHEID.

DE PRODUCTEN EN DIENSTEN
VAN OPEL FINANCE
EEN OVERZICHT:

CLASSIC

FLEXIFIN

FLEXISWITCH

Maandelijks
bedrag

Vast

Vast; lager dan Classic,
met een verhoogde
laatste aflossing

Vast

Vast

Looptijd

Vast (keuze tussen
24, 36, 48, 60, 72 of 84
maanden voor nieuwe
Opel, afhankelijk van de
wettelijke duurtijden)

Vast (keuze tussen
24, 36, 48 of 60
maanden, afhankelijk van
de wettelijke duurtijden)

Vast (keuze tussen 24,
36 of 48 maanden)

36 tot 60 maanden

BENT U PROFESSIONAL?

Statuut
contractant

(Juridisch) eigenaar

(Juridisch) eigenaar

(Juridisch) eigenaar

Huurder

Op de keerzijde van deze brochure vindt u formules die specifiek zijn afgestemd op uw
activiteit en noden.

Gefinancierd
bedrag /
basis financiële
huur

Nettobedrag incl. btw
behalve eventueel
voorschot

Nettobedrag incl. btw
behalve eventueel
voorschot

Nettobedrag incl. btw
behalve eventueel
voorschot

Nettobedrag incl. btw en
restwaarde aan het einde
van het contract min
optioneel voorschot

Een slimme autolening? Leasen in plaats van kopen? Wat met onverwachte autokosten?
Opel Finance biedt u altijd de oplossing die voor u het voordeligste is. In deze brochure
leest u alle informatie die u helpt om een doordachte beslissing te nemen. Vragen?
Wij helpen u graag verder!

Diensten
inclusief

n.v.t.

n.v.t.

- Gegarandeerde
overname

- Onderhoud
- Verzekering
- Tenlasteneming van
schade en diefstal
(dienst PERFECTA)
- Mechanische
herstellingen
- Zomerbanden
- Hulp bij pech
- Taksen
- Mobiliteitsgarantie
overal in Europa

Diensten
optioneel

- Opel Flexcare
(verlengde fabrieksgarantie en/of
onderhoud)
- Opel Verzekering
(auto gerelateerde
verzekeringen en
services)

- Opel Flexcare
(verlengde fabrieksgarantie en/of
onderhoud)
- Opel Verzekering
(auto gerelateerde
verzekeringen en
services)

- Opel Flexcare
(verlengde fabrieksgarantie en/of
onderhoud)
- Opel Verzekering
(auto gerelateerde
verzekeringen en
services)

- Winterbanden

IK BEN EEN PARTICULIER EN ZOEK
VOORDELIGE
AUTOLENING
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PRIVATE LEASE

VOORDELIGE
HUURFORMULE

Klassiek

Op maat

Eigentijds

CLASSIC

FLEXIFIN

FLEXISWITCH

PRIVATE LEASE

De zekerheid van een
vast en gunstig tarief.

De budgetvriendelijke
formule met lagere
aflossingen.

De formule met
een gegarandeerde
overname voor een
snelle overstap.

De formule waarmee
u voordelig op lange
termijn huurt.
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DE 7 VOORDELEN
VAN OPEL FINANCE.
GEMOEDSRUST INBEGREPEN!
Zorgeloos genieten van uw nieuwe of tweedehands Opel: dát garandeert Opel Finance. U kiest uw droom-Opel of stelt hem samen, wij
zorgen voor het financiële voorstel met de beste condities!
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1
2
3
4

Voordelige tarieven voor uw autolening
en Private Lease.

5
6
7

Soepele formules voor uw nieuwe
en tweedehands Opel.

Zekerheid van een vast bedrag per maand.
Keuzevrijheid voor de beste formule,
de looptijd en extra diensten.
Professioneel advies van een specialist die
uw Opel kent als geen ander: uw verdeler.

Duidelijke informatie zodat u in alle
vertrouwen uw beslissing neemt.
Zonder tussenkomst van uw bank,
want uw Opel-dealer regelt alles voor u.

WAAROM BIEDT DE CLASSIC-FORMULE
VAN OPEL FINANCE ZO VEEL ZEKERHEID?
Omdat alles vaststaat. Zowel de looptijd, de rente als het maandbedrag staan vast. Zo weet
u van tevoren hoeveel uw lening kost en zijn er nooit financiële verrassingen. U hoeft zelfs
niet naar de bank voor uw lening voor uw nieuwe of tweedehands Opel. Uw Opel-dealer
brengt alles in orde via Opel Finance. Dan weet u zeker dat alles goed geregeld is!

UW VOORDELEN MET DE
CLASSIC-FORMULE.
		

SLIM: uw gloednieuwe of tweedehands Opel zonder uw spaargeld te
gebruiken.

LENING OP
AFBETALING CLASSIC

		

DUIDELIJKHEID: u betaalt terug in 24, 36, 48, 60, 72 of 84 maanden.

		

ZEKERHEID: u kent van tevoren het vaste maandbedrag.

		

VOORDELIG: u krijgt een vaste rente die tot de laagste op de markt
behoort.

		

HANDIG: u hoeft niet naar de bank voor uw financiering.

		 ALLES GEREGELD: uw Opel-dealer zorgt persoonlijk voor uw dossier.
		

VEILIG: Opel Finance verdient het vertrouwen van 50.000 klanten.

DE ZEKERHEID VAN EEN
VAST EN GUNSTIG TARIEF.
Waarom zou u voor een nieuwe of tweedehandswagen een lening afsluiten? Op de volgende
pagina’s leggen we uit welke voordelen een lening biedt. De belangrijkste pluspunten: een
lening op afbetaling is een formule met veel zekerheid, en is voordeliger dan u denkt.
Uw Opel-dealer stelt voor uw nieuwe - of tweedehands - Opel vrijblijvend een offerte op
binnen de Classic-formule. Zo regelt u uw afbetaling rechtstreeks via Opel.
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Onze Classic-formule is er voor personen- en bedrijfswagens.
Voor alle details omtrent bedrijfswagens, zie de achterzijde van deze brochure.
De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 BRUSSEL. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder:
Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel-Verdeler treedt op als agent in
nevenfunctie.
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LENING OP
AFBETALING
FLEXIFIN
DE BUDGETVRIENDELIJKE FORMULE
MET LAGERE AFLOSSINGEN.
U wilt een gunstige autolening die niet te zwaar weegt op uw budget? De Flexifin-formule
maakt uw lening extra makkelijk om te dragen. Samen overleggen we hoeveel u maandelijks
kunt besteden aan uw autolening. Vervolgens bekijken we wat de ideale looptijd van uw
lening is.

WAAROM IS DE FLEXIFIN-FORMULE
VAN OPEL FINANCE ZO SOEPEL?
Flexifin is de soepele lening voor de aankoop van uw Opel. U kiest een vaste looptijd en vaste
maandbedragen, behalve op het eind van de looptijd. Dan is uw afbetaling hoger. Het voordeel?
Omdat u op het eind meer terugbetaalt, betaalt u tot dan elke maand een kleiner bedrag.
Deze formule maakt het ook eenvoudiger voor uw Opel-dealer om uw wagen over te nemen.
Uw laatste – hogere – aflossing kan namelijk als voorschot dienen voor uw nieuwe Opel.

UW VOORDELEN MET FLEXIFIN.
		

SOEPEL: u kiest voor een vastgelegde terugbetaling in
24, 36, 48 of 60 maanden.

		

BUDGETVRIENDELIJK: u betaalt een lager maandbedrag, omdat het
bedrag van uw laatste aflossing hoger is.

		

ZEKERHEID: u krijgt een vaste rente voor de volledige looptijd.

		

VOORDELIG: uw vaste rente behoort tot de laagste op de markt.

		

EENVOUDIG: uw Opel-dealer regelt uw aanvraag, dus u hoeft niet naar
de bank.

		

EXTRA RUIL: ruil uw huidige wagen in en u krijgt een mooie
overnameprijs.

		

NIEUW: omdat het bedrag van uw laatste aflossing hoger is, kunt u deze
gemakkelijk inzetten bij de aankoop van uw nieuwe Opel.

Flexifin is er voor personen- en bedrijfswagens.
Voor alle details omtrent bedrijfswagens, zie de achterzijde van deze brochure.
De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw
kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 BRUSSEL. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316.
Adverteerder: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel-Verdeler treedt op als
agent in nevenfunctie.
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WAAROM IS OPEL FLEXISWITCH
ZO INTERESSANT?
Met FlexiSwitch kiest u voor een combinatie van een laag maandbedrag, flexibiliteit
en zekerheid. Op het einde van de rit kiest u immers zelf of u uw auto inruilt, inlevert of
doorrijdt. Bovendien weet u op voorhand wat uw wagen aan het einde van de looptijd
minimaal waard is. Zo kan u zelfs elke twee jaar in een nieuwe Opel rijden, en dat tegen zo
laag mogelijke maandlasten.

UW VOORDELEN MET
OPEL FLEXISWITCH.
		

VOORDELIG: U betaalt een lager maandbedrag. De maandaflossingen
zijn zo laag omdat de gegarandeerde minimale inruilwaarde meteen
berekend wordt. Die inruilwaarde betaalt u niet, enkel het verschil met
de aankoopprijs.

		

EIGENTIJDS: Dankzij deze formule rijdt u steeds met de nieuwste
Opel. U geniet van het laatste nieuwe design en de laatste
ontwikkelingen qua comfort en veiligheid.

OPEL
FLEXISWITCH
DE FORMULE WAARMEE U STEEDS
MET DE NIEUWSTE OPEL RIJDT
Wil u steeds genieten van de luxe die de nieuwste Opel u te bieden heeft? Dankzij Opel
FlexiSwitch kan het. Met deze formule gaat u immers een voordelige lening aan van 24 of
36 maanden, waarna u uw huidige wagen makkelijk inruilt voor het nieuwste model. Ontdek
alle voordelen van FlexiSwitch op de volgende pagina.
10

		

FLEXIBEL: Verandert uw levensstijl? Waarom zou u dan ook niet van
auto veranderen? Dankzij FlexiSwitch is dat perfect mogelijk.

		

ZEKERHEID: De wagen staat op uw naam geregistreerd en u
bent dus de eigenaar.

		

GEMAKKELIJK: U kan comfortabel achterover leunen in uw nieuwe
wagen, want u geniet steeds van de Opel-fabrieksgarantie.

		

PRAKTISCH: Uw Opel-dealer regelt alles voor u. Makkelijk!

FlexiSwitch is er voor personen- en bedrijfswagens.
Voor alle details omtrent bedrijfswagens, zie de achterzijde van deze brochure.
De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw
kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 BRUSSEL. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316.
Adverteerder: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel-Verdeler treedt op als
agent in nevenfunctie.
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OPEL
PRIVATE LEASE
DE FORMULE WAARMEE U VOORDELIG
OP LANGE TERMIJN HUURT.
Een nieuwe Opel zonder dat u daarvoor uw spaargeld gebruikt? Dat kan perfect, ook als
particulier. Opel Finance heeft met Opel Private Lease een kwaliteitsvolle oplossing die u
gebruiksgemak en zekerheid biedt. Ontdek hier de voordelen.

WAAROM IS OPEL PRIVATE LEASE OOK
VOOR PARTICULIEREN ZO INTERESSANT?
Met Opel Private Lease kiest u voor een alles-in-een-formule. U hoeft aan niets te denken,
want u betaalt een maandelijks bedrag en daarin is alles inbegrepen: huur, onderhoud,
taksen, verzekering, pechbijstand, banden, ... U hoeft enkel nog te tanken. Bovendien kunt u
rekenen op de professionele service van Opel: van onderhoudsbeurt tot wegtakeling na een
ongeval. Alles is inbegrepen, ook uw gemoedsrust.

UW VOORDELEN MET
OPEL PRIVATE LEASE.
		

EENVOUDIG: één formule, alle autokosten inbegrepen (met
uitzonderingvan brandstof).

		

COMPLEET: huur, verzekeringen, onderhoud, bijstand, bandenwissel,
taksen, ...

		

GEMAKKELIJK: alles wordt voor u perfect geregeld via uw Opel-dealer.

		

FINANCIËLE ZEKERHEID: de zekerheid van een vast maandelijks bedrag.

		

OP MAAT: de formule is op maat van de Opel van uw voorkeur en de
gewenste opties.

		

VOORDELIG: Opel Private Lease heeft zeer concurrentiële tarieven.

		

PRAKTISCH: u levert de wagen na de looptijd in en hoeft geen overnemer
te zoeken.

		

INTERESSANT: u rijdt door deze formule altijd met de nieuwste Opel!
U geniet van het laatste design en de laatste ontwikkelingen op gebied van
comfort en veiligheid.

Private Lease is voorbehouden aan consumenten. Private Lease is een product aangeboden door Arval Belgium nv. Een leaseovereenkomst komt slechts
tot stand na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium nv en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden inzake Private Lease van
Arval Belgium nv. *De geafficheerde maandelijkse huurprijs (btw inbegrepen) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. De huurprijs
omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling (BIV),
afschrijvingen en interesten, btw, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één voertuigklasse lager bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24
uur, Perfecta (tenlasteneming door Arval van het risico op schade, totaalverlies of diefstal) met eigen risico (forfaitair bedrag te uwen laste in geval van
schade, totaalverlies of diefstal) en verzekeringen** (BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering). **De BA-verzekering, rechtsbijstand en
bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar
van uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. Niet inbegrepen in de maandelijkse
huurprijs: brandstof en verkeersboetes. Bij het verstrijken van de looptijd gebeurt er een afrekening van de kilometers tegen de verrekenprijzen vermeld
in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend.
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SERVICEPAKKET
FLEXCARE.

WAAROM RIJDT U ZORGELOOS
MET DE FLEXCARE-FORMULE
VAN OPEL FINANCE?
Met FlexCare kiest u zelf hoeveel zekerheid u wenst. Beantwoord onderstaande vragen om
uw keuze te maken. Daarnaast kunt u ook de drie FlexCare-pakketten bekijken.
Wilt u professionele hulp bij een ongeval of pech?
Wilt u gemoedsrust voor het onderhoud zonder onverwachte kosten?
Wilt u dat uw Opel regelmatig aan een grondige controle wordt onderworpen?
Wilt u dat bepaalde onderdelen bij slijtage kosteloos worden vervangen?
Wilt u de kosten van dit servicepakket spreiden in maandelijkse bedragen?

Bij FlexCare is soepelheid troef: u stelt uw FlexCare-formule samen volgens uw voorkeur.
U kiest zelf de duur van uw formule – 3, 4 of 5 jaar – en het aantal km per jaar waarop alle
waarborgen van toepassing zijn: tot 40.000 km/jaar.

DRIE FLEXCARE-PAKKETTEN.

KIES ZELF HOEVEEL GEMOEDSRUST U WENST.
FLEXCARE

DE DIENSTEN WAARMEE U GEMOEDSRUST HEBT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.
U wilt volop genieten van uw nieuwe Opel. Daarom wilt u dat alles goed geregeld is bij pech
onderweg, onderhoud en andere zaken waar u liever niet mee bezig bent. Maar natuurlijk
zoekt u ook zekerheid over de kosten die hierbij komen kijken.
Opel FlexCare neemt met één formule al uw zorgen weg. En met FlexCare Financing betaalt
u het bedrag van deze formule maandelijks af op uw eigen tempo.
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FLEXCARE SILVER

FLEXCARE GOLD

Basisbescherming
voor uw wagen, met:

Volledige bescherming
voor uw wagen, met:

Maximale bescherming
voor uw wagen, met:

• Opel pechverhelping
• Opel verlengde
garantie

• Opel pechverhelping
• Opel verlengde
garantie
• Opel service-inspectie

•
•
•
•

Opel pechverhelping
Opel verlengde garantie
Opel service-inspectie
Opel slijtage-herstelling

U KUNT FLEXIBEL DE DUUR EN KILOMETERSTAND KIEZEN DIE BIJ U PASSEN.
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OMNIUM
DE OMNIUMFORMULE: VOOR UW NIEUWE
OF TOT TWEE JAAR JONGE VOERTUIG
De omnium is gebaseerd op de cataloguswaarde van uw voertuig en biedt u
bescherming in geval van:
materiële schade als gevolg van een ongeval,
een daad van vandalisme of kwaadwilligheid (met een franchise)
diefstal of poging tot diefstal
glasbreuk

OPEL
VERZEKERING
BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
In België bent u verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.
Deze vormt de basisdekking van uw autoverzekering en zorgt ervoor dat, als u een ongeval
veroorzaakt, de schade aan derden wordt vergoed. Deze dekking omvat ook, als uw voertuig
niet meer kan rijden, eerste hulp bij een ongeval, bij een (poging tot) diefstal of bij brand.
Onze burgerlijke aansprakelijkheid omvat ook de volgende diensten: BOB, Euro+ en Click for
you. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt niet de schade aan uw voertuig bij een ongeval in
fout, maar daar hebt u onze omnium voor!
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brand
natuurkrachten of botsing van dieren, inclusief de schade
die door knaagdieren wordt veroorzaakt.
Bij diefstal krijgt u gedurende max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

DE FORMULE OMNIUM 24+, VOOR UW VOERTUIG TUSSEN TWEE EN VIJF JAAR
Deze formule biedt dezelfde dekkingen als een omnium, maar tegen een
tarief dat rekening houdt met de ouderdom en de waarde van uw wagen.
Uw premie wordt immersberekend op basis van de factuurwaarde en niet op
basis van de cataloguswaarde, zoals bij een nieuwe wagen.

DE FORMULE MINI-OMNIUM
De mini-omnium biedt dezelfde dekkingen als een omnium, met uitzondering
van de dekking materiële schade.
17

VOORDELEN
VAN DE OMNIUM

1

DE WAARDE VAN UW NIEUWE WAGEN
IS GEDURENDE DRIE JAAR GEWAARBORGD
Wordt uw wagen gestolen of total loss verklaard? Als uw wagen op het
ogenblik van het ongeval minder dan drie jaar oud is, dan kan u een nieuwe
wagen kiezen van een waarde die gelijk is aan de verzekerde waarde die u
ons voor de beschadigde wagen had aangegeven.
Verkiest u een cashvergoeding? Ook dat kan. De vergoeding wordt dan
degressief berekend op basis van de verzekerde waarde.

2
3

ZORGELOZE WACHTTIJD BIJ OVERNAME VAN DE
WAGEN
Wanneer het verkooppunt uw huidige wagen overneemt, dan is die
gedekt voor materiële schade en bij totaal verlies - ter waarde van de
overeengekomen overnameprijs - tot aan de levering van uw nieuwe wagen
en voor zover u daarvoor een omnium hebt afgesloten.

BESCHERMING VAN DE BESTUURDER

DE FRANCHISE
Bij afsluiting van uw verzekeringscontract weet u precies welk bedrag u zelf
als franchise moet betalen.
Optioneel kan deze franchise
teruggebracht tot € 0:

Wist u dat indien u als bestuurder gewond raakt, bijvoorbeeld bij een ongeval dat u hebt
veroorzaakt of zonder aansprakelijke derde, u persoonlijk kan opdraaien voor de kosten en
gevolgen van uw verwondingen (inkomstenverlies, morele schade, huishoudelijke ongeschiktheid, enz.)?

voor het eerste schadegeval worden

bij totaal verlies of
bij herstelling door een Opel partnergarage indien de herstellingsprijs
hoger ligt dan de franchise dat in het contract is bepaald.
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NOODZAKELIJKE
AANVULLENDE DEKKINGEN

De dekking bescherming van de bestuurder biedt een tegemoetkoming die tot € 1 500 000
(per schadegeval) kan bedragen en zorgt ervoor dat u in alle omstandigheden op uw beide
oren kunt slapen. Het maakt niet uit of u zelf achter het stuur van uw wagen zit, dat een
andere persoon ermee rijdt, of dat u - voor privédoeleinden - de wagen van iemand anders
bestuurt.
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ZES MEESTGESTELDE
VRAGEN OVER ONZE
PRODUCTEN.
1.		WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN CLASSIC-EN
EEN FLEXIFIN-LENING OP AFBETALING?
Bij een Classic-lening op afbetaling zijn alle maandbedragen en de looptijd door u te kiezen.
U weet dus perfect waar u aan toe bent. Met Flexifin zijn ook alle bedragen per maand gelijk,
behalve de laatste maand. Dan betaalt u een hoger bedrag. Omdat u de laatste maand meer
betaalt, betaalt u de maanden daarvoor een lager maandbedrag.
Flexifin is ideaal als u een lager maandbedrag wenst en de laatste maand een groter bedrag
wilt betalen. En een gemakkelijke overname van uw wagen door uw Opel-dealer wenst.
De meerwaarde tussen de overname en het bedrag van de laatste aflossing kan namelijk
als voorschot op uw nieuwe Opel worden ingezet.

2.		 PRIVATE LEASE, IS DAT VOORDELIGER DAN ALLES ZELF REGELEN?
Absoluut. Met Private Lease bent u van heel veel praktische beslommeringen verlost. Alles
wordt piekfijn voor u geregeld: van inschrijving tot pechverhelping. Ook financieel zijn er veel
voordelen. U hoeft zelf niet te investeren in uw nieuwe wagen en voor een vast bedrag per
maand is alles inbegrepen – behalve de brandstof. Meer gemoedsrust kunt u niet hebben!

3.	 KAN IK OOK VOOR EEN TWEEDEHANDS OPEL EEN AUTOLENING
AFSLUITEN?
Dat kan zeker. U geniet dezelfde uitstekende condities en dezelfde persoonlijke service.
Uw Opel-dealer zorgt van a tot z voor uw aanvraag. Daarnaast heeft uw verdeler een ruime
keuze aan streng gecontroleerde tweedehandswagens tegen een zeer scherpe prijs. Zo
doet u twee keer voordeel!
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4.	EN VOOR DE VERZEKERING?
Voor de verzekering van uw (jonge) tweedehandswagen heeft Opel Finance speciale
formules, zoals een mini-omnium. Die biedt uw auto met weinig kilometers een completere
bescherming dan de verplichte BA-verzekering. Vraag uw Opel-dealer advies voor de formule
die het beste bij u en uw Opel past.

5.		 DUURT HET LANG VOORDAT MIJN AANVRAAG VOOR EEN LENING
OF PRIVATE LEASE IS GOEDGEKEURD?
Nee, want uw Opel-dealer regelt alles zelf direct voor u. Binnen de kortste keren weet u
precies waar u aan toe bent. Een lening via een bank aanvragen, duurt meestal langer.

6. 	 BIJ WIE KAN IK TERECHT VOOR VRAGEN, ADVIES EN EEN OFFERTE?
Uw Opel-dealer staat altijd voor u klaar en beantwoordt graag al uw financiële en praktische
vragen. Reken gerust op zijn ervaring en objectieve advies! Uiteraard verplicht een offerte of
een advies u tot niets. Nog een reden om uw Opel-dealer om een voorstel te vragen.
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V O O R M E E R I N F O R M AT I E Z I E

WWW.OPELFINANCE.BE

V.U.: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20/3, 1130 Brussel

Voor al onze producten en diensten:
vraag een vrijblijvende
offerte aan uw Opel-dealer

