

VÝHODY PRE VÁS

 Ušetrite až 50% v porovnaní s novým dielom - ideálne pre
cenovo výhodné opravy
 Široký sortiment výrobkov - kompletné pokrytie určitých
skupín výrobkov a modelov

KONTAKT.
Ak chcete podrobnejšie informácie, navštívte stránku
opel.xx alebo kontaktujte váš autorizovaný servis Opel,
Opel Fleet Team alebo vaše Opel Business Center.

 Rovnaká kvalita a rovnaká 2-ročná záruka ako nový
originálny diel Opel

 Program „Originálne náhradné diely Opel“ zaručuje úplnú
vhodnosť a funkčnosť
 Ochrana životného prostredia šetrením cenných surovín
a energie
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ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY OPEL

AKO NOVÉ.
ZA MENEJ.

SPRÁVNA VOĽBA PRE VÁS?

ČO SÚ „NÁHRADNÉ DIELY OPEL“?

Ste majiteľom vozidla Opel?



Potrebujete opravu?



Hľadáte vysokú kvalitu a zároveň hodnotu
za prijateľné peniaze?



Chcete prispieť k ochrane životného
prostredia?



Program „Originálne náhradné diely Opel“
je tou najlepšou voľbou!

ROZDIEL V CENE. NIE V KVALITE.

To, že sa diely opotrebujú, neznamená, že už nemajú žiadnu
hodnotu. Použité originálne diely Opel sa obnovujú a priemyselne repasujú:

Program „Originálne náhradné diely Opel“ nemusí byť
jedinou možnosťou v rámci popredajných služieb, tak
prečo je najlepší?

Tieto diely sa vracajú do spoločnosti Opel, kde sa kompletne rozoberajú, kontrolujú, či je možné ich ďalšie použitie,
čistia a opracovávajú v súlade so špecifikáciami originálnych dielov Opel. Opotrebované časti (napr. tesniace krúžky, ložiská, tesnenia), ktoré ovplyvňujú výkon alebo životnosť, sa kompletne vymenia. Táto kombinácia
prepracovaných a nových súčiastok spolu tvoria dokonalý
originálny náhradný diel Opel, ktorý je ako nový.

 Záruka vysokej kvality z dôvodu priemyselného postupu
repasovania, certifikácii ISO a technickým skúsenostiam
spoločnosti Opel
 Najnovšie technologické špecifikácie a úpravy na
rovnaké štandardy ako nové originálne diely Opel
 Elektronické komponenty sa aktualizujú na najnovšiu
verziu softvéru
 Mechanické diely dostávajú najnovšie technologické
vylepšenia

Preto je možné považovať originálne náhradné diely Opel

AKO NOVÉ. ZA MENEJ.

 Vykonanie kompletnej koncovej skúšky za účelom
zaistenia rovnakej kvality ako originálne diely Opel

PORTFÓLIO.
Spoločnosť Opel ponúka viac ako 2500 repasovaných dielov
dielov Opel tak, aby pokrývalo široké sortiment skupín výrobkov
servis Opel.

HLAVY VALCOV

ŠTARTÉRY

a neustále rozširuje a aktualizuje portfólio originálnych náhradných
a vozidiel. Ak chcete viac informácií, kontaktujte váš autorizovaný

VENTILY RECIRKULÁCIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV

KOMPRESORY KLIMATIZÁCIE

ČERPADLÁ PRE POSILŇOVAČE RIADENIA

TURBODÚCHADLÁALTERNÁTORY
NÁSTROJE

Elektronické riadiace jednotky

RÁDIO A INFOTAINMENT

VSTREKOVACIE ČERPADLÁ PRE NAFTOVÉ MOTORY

FILTRE PEVNÝCH ČASTÍC
BRZDOVÉ STREMENE
SPOJKOVÉ SADY

VSTREKOVAČE PALIVA PRE NAFTOVÉ MOTORY

PREVODOVKYSSKRINKY RIADENIA

MOTORY

HOMOKINETICKÉ KĹBY

HNACIE HRIADELE

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY

