
Sidst opdateret: 16.12.2021.

!

!

!

!
Reservedele  og arbejdsløn i forbindelse med reparation**

Tryghedsaftalen følger bilen

Finansiering pr. md.*

5.995 kr.

6.995 kr.

6.995 kr.

6.995 kr.

Engangsbetaling

-

Corsa / Corsa-e

Crossland 70 kr.

60 kr.

Mokka / Mokka-e 70 kr.

Astra

Motor ✓ Almindelige sliddele dækkes ikke

Grandland X / Grandland X plug-in hybrid

Insignia

Hvad dækker din tryghedsaftale? Hvad skal du være opmærksom på?

Alle mekaniske dele ✓ Forsikringen gælder i 7 år eller max. 150.000 km

80 kr.

80 kr.7.995 kr.

7.995 kr.

70 kr.

TRYGHEDSAFTALE udbydes i samarbejde med QBE Danmark, filial af QBE Europe SA/NV, Belgien, CVR: 39800985, Vester Farimagsgade 7, 6, 1606 København V.

Forsikringsprisen er inkl. alle afgifter og gebyrer. Der dækkes med de forbehold og undtagelser der følger af forsikringsvilkårene. 

✓

✓
Ingen selvrisiko ✓

** Ved forsikringsdækket skade

Prislisten er gældende med omgående virkning og annullerer alle tidligere udsendte. *Finansieringsydelserne er betinget af at bilen samtidigt finansieres via Opel Finans. De opgivne beløb er den månedlige merydelse der skal betales, ved finansiering af Tryghedsaftalen. Ydelsen er baseret på et lån 

med 20% i udbetaling, en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på 3,95%. Finansieringseksempel på køb af bil til 199.990 kr. plus nummerplader og levering til i alt 3.780 kr. Debitorrente 4,02%. ÅOP: 7,37%. Udbetaling 40.754,- kr.. Løbetid 96 mdr. Samlet kreditbeløb 163.016,- kr. Samlede 

kreditomkostninger 52.023,- kr. Samlet beløb der skal betales tilbage: 215.039,- kr. Raternes størrelse 2.237,- kr. pr. måned. Kaskoforsikring påkrævet samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering samt renteændringer. På Tryghedsaftalen ydes 14 dages fortrydelsesret. Der 

tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Gearkasse ✓ Bilens serviceplan skal overholdes

Alle elektriske dele ✓ Forsikringen gælder alle lande i EØS

TRYGHEDSAFTALE

KONTAKT DIN FORHANDLER OG HØR 
MERE

Er din bil mellem 23 - 48 måneder?
Kontakt din forhandler for pris

https://www.opel.dk/tilbud-og-kampagner/faa-tilbud/
https://www.opel.dk/om-opel/kontakt-os/find-forhandler/

