Tisztelt Munkavállaló!
Az Opel Partner Program-ban az Opel azon társvállalatok dolgozóinak biztosít kedvezményes új gépkocsi
vásárlási lehetőséget, amelyekkel az Opel márka európai vagy magyarországi együttműködése kiemelkedő.
Ennek kapcsán Örömmel értesítem arról, hogy Ön a Waberer's International Zrt. munkavállalójaként jogosult az
Opel Southeast Europe Kft. által meghatározott egyedi kedvezményes feltételekkel Új Opel gépjárművet
vásárolni.
Amennyiben Ön él a kedvezményes vásárlási lehetőséggel és gépkocsiját 2015. szeptember 30-ig a Schiller
Opel-nél rendeli meg az alábbi Egyedi Schiller Kedvezményeket veheti igénybe.

Gépkocsi kedvezmények:*
Opel Adam | 12%
Új Opel Corsa | 13-17%
Opel Meriva | 14,5%
Opel Astra | 18%-22,5%
Opel Zafira Tourer | 20,5%
Opel Insignia | 22,5%
Opel Mokka | 12,5%
Opel Antara | 20,5%
Opel Vivaro 9 személyes kisbusz | 22%
Opel tehergépkocsik | 12%-25%

* A kedvezmény feltétele lehet bizonyos felszereltségi szint, motor, extra tartozék választása importőri előírás
szerint. A kedvezmény a regisztrációs adóval csökkentett listaárból számítandó. Személyre szabott ajánlatért és
a pontos feltételekért keresse kollégánkat.

Kérjen ajánlatot most!
Igényei szerint konfiguráljuk gépkocsiját, szakértő kollégáink segítenek az ön számára leg optimálisabb
felszereltség összeállításában. Egy jól összeállított gépkocsival akár a gépkocsi árának 5-10% át is meg
tudja takarítani.

Beszámítás:
Jelenleg használt gépkocsiját beszámítjuk a vételárba. A beszámításhoz szükséges állapot vizsgálatot
díjmentesen végezzük az Ön részére.

Opelt raktárkészletről Schillertől!
Szalonunkban 20+ kiállított gépkocsit nézhet meg.
Állandó 100 darabos raktárkészletünkből pedig kedvére válogathat, egyedi igények esetén gyártásból
rendelünk Önnek gépkocsit.
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Gyors hírek.
Szentgotthárdon elkészült a 8.000.000-modik motor
A 8 milliomodik egy új 1.4-es turbó az új Opel Astrába.
Az idén már 580 ezer motor készül Szentgotthárdon.

Jövőre jön az Új Opel Astra







 Könnyed autózás: 200 kilót elérően csökkent az új
Astra súlya
 Agilis, takarékos és halk: kizárólag új generációs
motorok az Astrában
 Okos design: kívül kisebb, belül tágasabb és
komfortosabb
Hálózat és szolgáltatás: az első teljesen új modell Opel OnStarral
Kategóriaújdonság: IntelliLux LED® intelligens mátrixvilágítás
Ügyes támogatás: magasabb kategóriák technikája és vezetőtámogatása
Wellness 2.0: AGR-masszázsülés, szellőzéssel és állítható oldalszegélyekkel
Nagyobb teherbírású az elődjénél

További kedvezmények és szolgáltatások:
Szerviz kedvezmény:
15% munkadíj és 15% anyagár kedvezmény a megvásárolt és a jelenlegi gépkocsi javítására!
Telephelyeinken Opel, Chevrolet, Skoda, Toyota, Fiat, Volks Wagen, SSangYong gépkocsik garanciális
javítását, Bosch Car
szervizünkben Márkafüggetlen gépkocsi javítást végzünk. Karambolos
centrumunkban minden típusú gépkocsi karambolos javítását önálló kárfelvételi joggal végezzük.
3 fényező kamra kollégáink szaktudása és a német Standox festék rendszer garantálja a gyorsaságot és a
minőséget.

Használt gépkocsik:
Telephelyeinken jó minőségű átvizsgált használt gépkocsikat vásárolhat akár garanciával is.

Rent a car:
Eseti gépkocsi igényeit bérautós flottánkból tudjuk kielégíteni, legyen szó személy gépkocsiról, kisárú
szállítóról, vagy akár 9személyes kisbuszról.

Tesztvezetési lehetőség
Győződjön meg az Opel minőségéről és kényelméről.
Próbálja ki, tesztautóinkat előre egyeztetett időpontban, akár munkahelyén ebédszünetben is 
Kérjen időpontot.
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Játék ( komolyan )
Második negyedéves ajánlatunkban egy játékot hirdettünk meg, Játék ( komolyan ) címmel.
Ennek keretében a játékra jelentkezők között 3db hétvégére szóló tesztautó használatot sorsoltunk ki. A
sorsolás eredményeként: Fekete Krisztina, Mauks-Kiss Krisztina, Tamás Krisztiánnak kedvezet a szerencse.
A nyerteseket elektronikus levélben értesítettük, ez úton is gratulálunk nekik!

Nyár – nyaralás – utazás – autóval.
Nem tudom hogy van vele, Mi a feleségemmel nagyon szeretjük kocsival járni az országot, új helyeket felfedezni
a régi nagy kedvencekhez visszatérni. Az úti cél mindig változik, az utazásban azonban vannak biztos pontok is
számomra. Például, mindegy, hogy egy napra vagy egy hétre megyünk a feleségem annyi „szükséges” holmit rak
össze ami elszállításához egy kamion is kevés lenne . Ehhez jön hozzá a jöjjön a nagyi is, kezdetű mondat.
Szóval a feladat számomra egyszerű: út, csomag, gyerek(ek) anya, apa, nagyi(k), nagy(pik), kutya, macska stb…,
bele az autóba (a megfelelő mindeniknek aláhúzandó).
De jó lenne valami amiben el is férünk….

…Opel Zafira Tourer

A díjnyertes Opel Zafira Tourer prémium enteriőrrel és
felülmúlhatatlanul variálható utastérrel ötvözi az élvonalbeli technikát,
amely egyedülállóan nyújt komfortot és biztonságot. Kiemelendő
például a mechatronikus FlexRide futómű, a második generációs Opel
Eye frontkamera, az AFL+
adaptív fényszóró és az
utasteret természetes
fénybe borító panoráma
üvegtető. Átrendezhetőségét az új generációs Flex7 klub-ülések
fokozzák, nagy lábteret nyújtva a második sorban.
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Kérhető a hátsó oldalablakokra sötétítő roló, és választható
„Lounge ülésrendszer” is. Utóbbival a második sor középső
helyének összehajtásával a két szélső ülés kicsit beljebb, majd
hátrébb tolható, így limuzinosan nagy hátsó lábtér alakítható ki.
De kérhető akár FlexFix kerékpártartó is, ami teljesen integrált
megoldásként képes megoldani a kerékpár szállítási igényeinket
Tovább is van mondjam még?
Alacsony követési távolságra és sávelhagyásra figyelmeztetés,
holttér szenzor, KRESZ-tábla felismerés, eső- és fényszenzor, elektrokróm belső tükröt és automata reflektort,
távolságtartós tempomat stb…
Mind ehhez fejlett benzines és dízel motorok előbbi 120Le200Le ig utóbbi 120Le—170Le ig kézi és automata váltóval, CNG
vagy LPG átalakítással is rendelhető
A Zafira Tourer 6.730.000.-Ft listaártól elérhető, amiből az Opel
Partner program keretében 20,5% kedvezménnyel számolva
5.363.675.-FT + forgalomba helyezési költségért az öné lehet egy
Opel Zafira Tourer.

új

Használta autó kínálatunkból.

Opel Antara 2.0 CDTI Enjoy
Vételár: 3.449.000.-Ft
Műszaki adatok
Évjárat: 2008/04 Motor: 1991 cm³ Üzemanyag: Dízel
Teljesítmény: 110 kW, 150 LE kW Futott km.: 87 745
km Műszaki érv.: 2016/04
Csomagtartó: 370 liter Szín: Szürke (metál) Összsúly:
2 505 kg
Felszereltség
ABS (blokkolásgátló), ASR (kipörgés gátló), ESP
(menet stabilizátor), vezetőoldali légzsák, utas oldali
légzsák, oldallégzsák, függönylégzsák, 7 hangszóró, APS
(parkoló radar), automata klíma, AUX csatlakozó,
állítható kormány, bluetooth-os kihangosító, CD-s
autórádió, centrálzár, elektromos ablak elöl, elektromos
ablak hátul, elektromos tükör, fedélzeti komputer,fényszóró magasságállítás, fűthető tükör, fűthető ülés, hátsó
fejtámlák, indításgátló (immobiliser), ISOFIXrendszer, ködlámpa, könnyűfém felni, középső
kartámasz, lejtmenet asszisztens, manuális (5 fokozatú)sebességváltó, MP3 lejátszás, multifunkciós
kormánykerék, részecskeszűrő, riasztó, szervokormány,színezett üveg, tempomat, ülésmagasság állítás,
autóbeszámítás lehetséges, automata fényszóró, tetőkorlát, Irmscher fellépő.
A gépkocsi márkaszervizünkben bevizsgált, Magyarországon újonnan üzembe helyezett, rendszeresen
karbantartott
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