

PŘÍNOSY PRO VÁS.

 Ušetřete v porovnání s cenou nového dílu až 50 % –
ideální pro cenově výhodné opravy

 Je k dispozici celá řada výrobků – kompletní řady dílů
pro motory a jednotlivé vozy

KONTAKT.
Navštivte webovou stránku opel.xx nebo kontaktujte svoji
autorizovanou opravnu firmy Opel, skupinu podpory
vozových parků Opel nebo obchodní středisko Opel, jehož
zaměstnanci vám poskytnou podrobnější informace.

 Stejná kvalita a stejná dvouletá záruka jako v případě
nového originálního dílů firmy Opel
 Výměnné díly pro originální díly firmy Opel zajišťují
bezproblémovou montáž a funkci
 Chrání životní prostředí cestou úspor vzácných
surovin a energie
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ORIGINÁLNÍ VÝMĚNNÉ DÍLY OPEL

JAKO NOVÉ.
ZA NIŽŠÍ CENU.

SPRÁVNÁ MOŽNOST PRO VÁS?

Jezdíte vozem Opel?



Potřebujete svůj vůz opravit?



Upřednostňujete vysokou kvalitu
za vynikající cenu?



Máte zájem přispět k ochraně
životního prostředí?



Výměnné originální díly Opel
jsou ta nejlepší možnost!

ROZDÍLNÉ CENY.
NIKOLIV ROZDÍLNÁ KVALITA.

CO JSOU VÝMĚNNÉ DÍLY OPEL?

Program výměnných originálních dílů Opel nemusí být
jedinou možností na trhu, proč je tedy možností nejlepší?

Je-li je určitý díl použitý, tak to ještě neznamená, že je naprosto bezcenný. Použité originální díly Opel se repasují
a zpracovávají v průmyslových závodech:

 Důvodem je vysoká kvalita, kterou zaručují průmyslové
procesy repasování, osvědčení ISO a technické zkušenosti pracovníků firmy Opel

Tyto díly se vrací do závodů firmy Opel, ve kterých se kompletně rozebírají, kontrolují na další použitelnost, čistí a předělávají v souladu s technickými parametry originálních dílů
Opel. Součásti dílů, které se opotřebovávají přirozeně
(např. těsnicí kroužky, ložiska, těsnění) a mají vliv na jejich
výkon nebo dobu životnosti, se vyměňují všechny. Toto spojení předělaných a nových součástí vytváří dokonalý originální výměnný díl Opel, který je jako nový.

 Poslední technologické parametry a úpravy podle
standardů, které platí i pro nové originální díly Opel
 Do dílů s elektronikou se instaluje nejnovější software
 Mechanické díly se podrobují posledním technologickým
zlepšením
 Zpracované díly se zkouší s cílem zajistit stejnou kvalitu,
jako v případě originálních dílů Opel

Z toho důvodu lze zvážit použití originálních výměnných
dílů Opel

JAKO NOVÉ. ZA NIŽŠÍ CENU.
PORTFOLIO.
Firma Opel nabízí více než 2 500 různých repasovaných dílů a
dílů Opel s cílem zabezpečit širokou řadu skupin výrobků a vozů.
opravna firmy Opel.

HLAVY VÁLCŮ

STARTÉRY NÁSTROJE

neustále rozšiřuje a aktualizuje portfolio originálních výměnných
Další informace vám ochotně poskytne vaše autorizovaná

VENTILY EGR

KOMPRESORY KLIMATIZACE

ČERPADLA POSILOVAČE ŘÍZENÍ

ALTERNÁTORY
A
TURBODMYCHADLA

RÁDIO/INFOTAINMENT

NAFTOVÁ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA
SPOJE CV
FILTRY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ NAFTOVÝCH MOTORŮ
Ů
VSTŘIKOVAČE NAFTY
BRZDOVÉ TŘMENY

PŘEVODOVKY

SPOJKOVÉ SOUPRAVY

MOTORY

PŘEVODY ŘÍZENÍ

HNACÍ HŘÍDELE

NAVIGAČNÍ SYSTÉMY

