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Efterhånden som din Opel bliver ældre, har den mere brug for  
pleje og vedligeholdelse. Og den holder længere end du tror, når blot  
du lader et autoriseret Opel-værksted tage sig af den.

Service Care 5+ er et særligt fordelagtigt serviceeftersyn tilpasset din bil, 
som har rundet 5 år. Med eftersynet betaler du derfor kun for det, din Opel 
har brug for – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller tryghed.

På vores værksteder bliver din bil serviceret af uddannede og erfarne 
Opel-mekanikere, og vi bruger udelukkende originale Opel-dele, som er 
testet og godkendt af fabrikken. Vi garanterer derfor, at din Opel giver dig 
tryghed i mange år frem.

Book tid på opel.dk 

HOLD DIN OPEL 
GODT KØRENDE

FORNYET TRYGHED MED ET  
SERVICEEFTERSYN TIL DIN OPEL

Vi glæder os til at se dig!



FORNYET TRYGHED FOR KUN 1.398 KR.
 Skift af motorolie og oliefilter

 Justering af udvendige lygter, viskere og sprinklerdyser

 Visuel kontrol af bremser samt bremsetjek på bremsekontrolstand

 Visuel kontrol af gearkassen og oliestand (hvis muligt)

 Kontrol af bære- og styrekugler for slid og slør

 Kontrol af køle- og sprinklervæske 

 Kontrol af dækstand og dæktryk (inkl. reservehjul/reparationskit)

 Kontrol af udstødning (stand og tæthed)
– samt mange andre punkter, som er vigtige for bilens driftsikkerhed

SERVICE CARE 5+ INKLUDERER
 Originale Opel-reservedele

 Sikkerhed for korrekt udført arbejde

 Autoriseret Opel-stempel i bilens servicebog

 Færre uforudsete udgifter og højere gensalgspris

Herudover kan du naturligvis tilvælge flere ydelser,  
hvis du og dit værksted synes, det er relevant.
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OPEL SERVICE CARE 5+ 
OMFATTER OPEL PERSONBILER, DER ER FYLDT 5 ÅR

opel.dk


