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100% ELEKTRISCH.  
100% FUTURE-PROOF.

INTRO
NIEUWE OPEL
CORSA-e

De toekomst, dat is waar Opel zich op richt. Met onze blik gericht  
op vernieuwing, innovatie, duurzaamheid en technologie zijn we 
klaar een nieuw tijdperk in te rijden met een gloednieuw gamma.  
In 2020 wordt de toon gezet door de volledig elektrische Corsa-e  
die jou een rit naar de toekomst zal bezorgen. 

Wil je graag weten welke wagen jou een rit naar de toekomst  
zal bezorgen? Ontdek jouw Opel Driver DNA op www.opeldriverdna.be  
en ontdek aan de hand van enkele vragen welke motorisatie het  
beste bij jou past. Ben je klaar voor de elektrische revolutie, of past 
een hybride voertuig beter bij jou? Of toch eerder een benzine of 
diesel? Doe de test. 

In dit magazine ontdek je tevens ook al onze Autobahn condities.  
Bij Opel voorzien wij het comfort, Duitse technologie en veiligheids
opties om Autobahn proof te zijn en jouw avontuur te starten.

De stad écht veroveren? Dat kan met de gloednieuwe Corsae. Deze compacte stadswagen 
is 100% elektrisch, zit boordevol slimme technologie en is voorzien van karakteristieke Duitse 
innovaties zoals de nieuwste generatie LED verlichting. Met een indrukwekkende actieradius 
van 330 kilometer en de handige snellaadfunctie die je wagen in 30 minuten tot 80% oplaadt, 
ben je voor je het weet weer onderweg. En dankzij zijn extra voordelige instapprijs is de 
combinatie van ecologie, slimme connectiviteit en geavanceerde rijhulpsystemen meer dan 
ooit binnen handbereik. Let’s drive!

Jij trekt graag de stad in  
met een elektrische wagen 

die vriendelijk is voor het milieu  
en jouw portemonnee.

JOUW DRIVER
BENIEUWD NAAR

DNA?

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

EDITION STANDAARD  
UITGERUST MET:
•  Automatisch remsysteem
•  Rijstrookassistent en 

verkeersbord herkenning
•  7” Opel connect multimedia 

systeem met smartphone  
mirror functie

•  Keyless Start: handenvrij  
sleutelsysteem

CORSAE   0 G/KM   16,9 KWH/KM   AUTONOMIE 330 KM (WLTP)

Ontdek jouw Driver DNA op
www.opeldriverdna.be

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
(1) De 0% financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van jouw kredietaanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE0445.781.316, RPR Brussel. 
Adverteerder: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Antwerpen. Jouw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. (2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15.

Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling. Kredietbedrag: € 13.692,74. Voorschot (facultatief): € 4.825,57. Contante prijs: € 18.518,05. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 0,00%, vaste jaarlijkse debetrentevoet:  
0,00%. Terug te betalen in 48 maandelijkse aflossingen van € 285,26. Actie geldig van 01/01/2020 tot 31/01/2020.

GROOT
PACKVOORDEEL

RUST JOUW NIEUWE OPEL UIT  
MET ONZE VOORDELIGE PACKS.

AANTREKKELIJKE
MAANDPRIJZEN

IN PRIVATE LEASE (B2C) EN  
FREE2MOVE LEASE (B2B).

DROOMAUTO GEVONDEN? FINANCIEREN  
TIJDENS HET AUTOSALON MET DE MEEST 
VOORDELIGE TARIEVEN.

0%
FINANCIERING

(1)

IS JOUW WAGEN BUITEN GEBRUIK? DAN BIEDEN 
WE JE EEN UITZONDERLIJKE RECYCLAGEPREMIE, 
ONGEACHT HET MERK VAN JE HUIDIGE WAGEN.

HOGE VOORWAARDELIJKE

RECYCLAGEPREMIE
(2)

2 3

DRIVER DNA MATCH: 
E-INNOVATOR

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Corsa-e Edition op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. (5) Afbeelding 
niet bindend. Catalogusprijs geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Corsa-e Edition AT 136pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn conditie bevat de basis 
korting (€ 1.550). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke recyclage
premie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2). (12) Geldig voor zelfstandigen en vennootschappen.

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 27.695
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 1.250

TOTALE NETTOPRIJS:  € 28.945

Autobahn condities:(6)  € 1.550

Aanbevolen catalogusprijs:(5)  € 30.495

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 2.800
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

OPEL
PRIVATE LEASE

EDITION AT 136PK

Michel Vercruyssen
Managing Director  
Opel Belgium

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 399/MAAND(3)

(3)(10)

100% FISCAAL AFTREKBAAR(12)

De volledige uitrusting van  
de Corsae Edition vind je  
op Opel.be



EXTRA EFFICIËNT.  
EXTRA EXCITING.

OP MAAT  
VAN DE STAD.

NIEUWE OPEL NIEUWE OPEL
CORSA ASTRA

OOK BESCHIKBAAR IN SPORTS TOURER-UITVOERING.

De nieuwe Astra doet je hart instant sneller slaan. Het design kreeg een grondige facelift,  
met een nieuwe grille, een nieuw interieur en twee nieuwe lakkleuren. En ook onder de 
motorkap kreeg de Astra een upgrade van formaat. De nieuwe aandrijflijn is zowel qua 
verbruik als qua CO2-uitstoot de efficiëntste in zijn segment. Bovenop het uitgebreide 
uitrustingspakket van het bestaande model kreeg de update bovendien een verwarmde 
voorruit, een draadloze oplader, ledkoplampen én een infotainmentsysteem met BOSE  
Sound System mee. En dat aan een verrassend voordelige instapprijs.

Extra vinnig, superintelligent en fun om mee te rijden: met de nieuwe Corsa ben je  
altijd onderweg in stijl. Binnenin wacht de luxe van een Duitse kwaliteitswagen,  
met verwarmde massagezetels en slimme rijhulpsystemen. Maar laat je niet misleiden, 
want met zijn superieure technologie, sportieve ophanging en inschakelbare sportmodus 
is de Corsa één van de meest vinnige wagens in ons gamma. Voeg daar nog de opvallende 
designelementen zoals de IntelliLux Matrixledlampen en het tweekleurige dak aan toe,  
en indruk maken was nog nooit zo eenvoudig.

Met je benzinewagen  
rij je glimlachend van  

punt A naar punt B.

Road Masters vertrouwen  
op hun efficiënte en  

onvermoeibare dieselwagen.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

EXECUTIVE PACK(4)  
MET O.A.:

EDITION STANDAARD  
UITGERUST MET:

•  Multimedia Navi PRO
•  Draadloze laadfunctie
•  Achteruitrijcamera 
•  Advanced Park Assist 

met semiautomatische 
parkeerhulp vooren 
achteraan

De volledige uitrusting van  
het Executive pack vind je  
op Opel.be

•  Automatisch remsysteem
•  Rijstrookassistent en  

verkeersbordherkenning
•  Cruise control  

met snelheidsbeperker
•  Airconditioning
•  Radio / Bluetooth /  

USBpoort

CORSA   4,0-6,2 L/100 KM   105-140 G/KM (WLTP) ASTRA   4,3-6,0 L/100 KM   112-138 G/KM (WLTP)

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Corsa 1.2 Start/Stop op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. (5) Afbeelding 
niet bindend. Catalogusprijs geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Corsa Edition 1.2 Start/Stop 75pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn conditie bevat 
de basis korting (€ 2.100). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke 
recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2).

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Astra 1.2 Edition Turbo S/S op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. 
(5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs (€ 26.900), vermeerderd met het Executive pack (€ 2.200), geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Astra 
GS Line 1.5 Turbo D Start/Stop 105 pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 2.750), stock bonus (€ 900), dieselbonus (€ 1.000) en het 
packvoordeel (€ 1.750). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke 
recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2).4 5

DRIVER DNA MATCH: 
PERFORMANT PILOT

DRIVER DNA MATCH:
ROAD MASTER

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 18.950
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 3.750

TOTALE NETTOPRIJS:  € 22.700

Autobahn condities:(6)  € 6.400 

Aanbevolen catalogusprijs incl. Executive pack:(5)  € 29.100 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 10.150
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 12.895
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 2.500

TOTALE NETTOPRIJS:  € 15.395

Autobahn condities:(6)  € 2.100 

Aanbevolen catalogusprijs:(5)  € 17.495 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 4.600
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

EDITION 1.2 START/STOP 75PK GS LINE 1.5 TURBO D START/STOP 105PK

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 369/MAAND(3)

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 259/MAAND(3)

De volledige uitrusting van  
de Corsa Edition vind je  
op Opel.be



STANDAARD UITGERUST  
MET EXECUTIVE PACK:
•  Navi 5.0 IntelliLink met 

smartphone mirror functie
•  Premium lighting pack met 

LED koplampen
•  Automatisch remsysteem
•  Rijstrookassistent
•  Dodehoekswaarschuwing
•  Verkeersbordherkenning
•  Elektrische kofferklep  

met voetsensor

EXECUTIVE PACK(4)  
MET O.A.:
•  Navi 5.0 IntelliLink  

en DAB+
• OpelConnect 
• Open & Start
•  Elektrische kofferklep met 

voetensensor

HYBRIDE PIONIER. PLUG-IN HYBRIDE:  
ZO WERKT HET.GEMAAKT VOOR  

HET AVONTUUR.

OPEL NIEUWE OPEL
GRANDLAND X GRANDLAND X

HYBRID4

Alle voordelen van de Grandland X, plus de extra perfor
mantie van een plugin hybride. De sportieve Grandland X 
Hybrid4 werd voorzien van een opvallende look met 
optioneel tweekleurige velgen en een zwarte motorkap. En 
ook binnenin kreeg hij heel wat indrukwekkende features 
mee. Laat je verrassen door de AT8 Cobra auto matische 
versnellingsbak, de sport pedalen en de slimme rijmodus
selectie. Bovendien maakt de Grandland X Hybrid4 zijn 
sportieve imago meer dan waar, want in sportmodus trekt 
hij in amper zeven seconden op van 0 tot 100 km/uur.

Hybridewagens combineren verschillende 
aandrijftechnologieën voor de perfecte 
match tussen groen en efficiënt. Een plug-in 
hybride zoals de Grandland X hybrid4 maakt 
gebruik van 2 elektromotoren gekoppeld 
aan een aandrijfbatterij met de modernste 
lithiumion technologie in combinatie met 
een moderne 1.6 turbo benzinemotor.  
Voor korte afstanden tot 52km (WLTP)  
kan je volledig elektrisch rijden, voor  
langere afstanden maak je gebruik van  
de traditionele verbrandingsmotor. 

De Grandland X is voorbereid op elk avontuur. De SUV beschikt over extra veel ruimte, 
verhoogde zetels, een panoramisch dak en heel wat slimme rijhulpsystemen die ervoor 
zorgen dat je altijd het overzicht bewaart. En ook in de stad hoeft de Grandland X niet onder 
te doen. Met de Emergency City Braking met voetgangersdetectie, slimme parkeerassistent 
en vlotte wendbaarheid wordt de urban jungle veroveren een fluitje van een cent. En dat 
allemaal in stijl, want de sportieve lijn van de Grandland X past net zo goed in een robuust 
natuurlandschap als op een chique boulevard.

Hybrid Heroes  
beleven de stad  

in stilte en comfort  
met een hybride.

Daily Drivers vertrouwen  
op hun efficiënte en  

onvermoeibare dieselwagen.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

GRANDLAND X  5,2-7,3 L/100 KM   136166 G/KM (WLTP)
6 7

De volledige uitrusting van  
het Executive pack vind je  
op Opel.be

GRANDLAND X HYBRID4   1,3-1,4 L/100 KM   29-32 G/KM  15,3-15,9 KWH/KM (WLTP)

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Grandland X 1.2 Edition op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. 
(5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs (€ 31.500), vermeerderd met het Executive pack (€ 1.500), geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een 
Grandland X Innovation 1.5 Turbo Ecotec D Start/Stop 130pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 2.500), stock bonus (€ 1.000), 
diesel bonus (€ 1.700) en het packvoordeel (€ 1.050). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn 
condities(6) en voorwaardelijke recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2).

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Innovation op basis van 60 maanden en 10.000 
km/jaar. (5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Innovation Start/Stop 
Hybrid 300pk MY20.5. (6) De Autobahn conditie bevat de basis korting (€ 2.000). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering 
gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke 
recyclagepremie(2). (12) Geldig voor zelfstandigen en vennootschappen.

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 23.500
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 3.250

TOTALE NETTOPRIJS:  € 26.750

Autobahn condities:(6)  € 6.250 

Aanbevolen catalogusprijs incl. Executive Pack:(5)  € 33.000 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 9.500
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 45.050
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 2.000

TOTALE NETTOPRIJS:  € 47.050

Autobahn condities:(6)  € 2.000 

Aanbevolen catalogusprijs incl. Executive Pack:(5)  € 49.050 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 4.000
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

INNOVATION 1.5 TURBO ECOTEC D START/STOP 130PK INNOVATION 1.6 TURBO START/STOP HYBRID4 300PK

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 699/MAAND(3)

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 399/MAAND(3)

DRIVER DNA MATCH:
DAILY DRIVER

DRIVER DNA MATCH:
HYBRID HERO

De volledige uitrusting van de 
Grandland X Hybrid4 Innovation 
vind je op Opel.be

100% FISCAAL AFTREKBAAR(12)

NEW   OOK BESCHIKBAAR IN HYBRID2 (225PK)

CONFIGUREER HEM NU OP OPEL.BE



EXECUTIVE PACK(4)  
MET O.A.:
•  Navi 5.0 IntelliLink  

en DAB+
•  Digitaal audiosysteem
• OpelConnect 
• Park Pilot
•  Versatility Pack met 

verschuif bare achterbank, 
extra opbergruimte, skiluik 
en lederen zetelbekleding

HET BESTE VAN  
TWEE WERELDEN.

OPEL
CROSSLAND X

NIEUWE OPEL
ZAFIRA LIFE

De nieuwe Zafira Life biedt extra veel ruimte in compacte buitenmaten. Met een laadruimte van 2,5 meter, 
een capaciteit tot 5 m3 en een laadvermogen tot meer dan 1.400 kg, is hij tot maar liefst 30 cm korter  
dan zijn concurrent. De update kreeg een extra korte draaicirkel en soepelere ophanging mee voor extra 
veel rijplezier. Voor je gebruiksgemak en comfort kan de Zafira Life voorzien worden van schuifdeuren  
met Busy Arms Access, een hogere zitpositie, een stillere werking én comfortfiltering op de ophanging.

De Crossland X crossover is de perfecte combinatie van een stoere SUV en een betrouwbare 
gezinswagen. Hij maakt indruk met zijn opvallend design en efficiënte aandrijving, 
maar achter die sportieve attitude wacht verrassend veel ruimte. Dankzij de extra grote 
bagageruimte en flexibel verstelbare achterzetels is er altijd een Crossland X op maat 
van jouw gezin. Bovendien is ook je veiligheid onderweg verzekerd dankzij een hele reeks 
veiligheidssystemen – waaronder het autonome noodremsysteem met voetgangersdetectie 
en extra heldere ledkoplampen.

Regular Riders genieten  
van elke rit met hun  

moderne benzinewagen.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

CROSSLAND X   4,6-6,7 L/100 KM   121-152 G/KM (WLTP)
8 9

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 16.900
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 3.450

TOTALE NETTOPRIJS:  € 20.350

Autobahn condities:(6)  € 3.450

Aanbevolen catalogusprijs incl. Executive Pack:(5)  € 23.800 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 6.900
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 21.765
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 3.000

TOTALE NETTOPRIJS:  € 24.765

Autobahn condities:(6)  € 6.505

Aanbevolen catalogusprijs:(5)  € 31.270 

AUTOBAHN TOTAALVOORDEEL:(8) € 9.505
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

EXTRA: 
50% KORTING(9)

OP OPTIES

NIEUWE OPEL
COMBO LIFE

De veelzijdige Combo Life is de samensmelting van een flexibele gezinswagen en een robuust 
bedrijfsvoertuig. Het concept van de wagen is gebaseerd op functionaliteit, en dat voel je. Hij biedt 
extra veel volume, handige schuifdeuren en de keuze tussen vijf of zeven zetels. Bovendien verrast hij 
met een panoramisch zonnedak(13), elektrische zonneblinden, sfeerverlichting en ruime opbergvakken. 
Inclusief de meest uitgebreide infotainmentsystemen en slimste rijhulpsystemen uit het segment.

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 17.200
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 2.250

TOTALE NETTOPRIJS:  € 19.450

Autobahn condities:(6)  € 4.100

Aanbevolen catalogusprijs:(5)  € 23.550 

AUTOBAHN TOTAALVOORDEEL:(8) € 6.350
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

INCLUSIEF: 
COOL & SOUND 
PACK(4)

Dankzij FlexCargo kan  
je de passagiersruimte  

vooraan flexibel  
indelen.

De Combo Life kan onder meer  
drie individuele zetels bieden op  
de tweede rij en twee verwijder-
bare zetels op de derde rij, een 
legplanksysteem voor pakketjes  

of koffers en extra veel  
opbergvakken.

INNOVATION 1.2 TURBO ECOTEC START/STOP 110PK

EDITION 1.5 TURBO D BLUEINJECTION S/S 102PK

SMALL BUSINESS 1.5 TURBO D BLUEINJECTION S/S 102PK

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 349/MAAND(3)

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 409/MAAND(3)

OPEL
PRIVATE LEASE

ZONDER VOORSCHOT 
VANAF

Op basis van 60 maanden/10.000 km.

€ 319/MAAND(3)

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Crossland X 1.2 Edition op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. 
(5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs (€ 22.250), vermeerderd met het Executive pack (€ 1.550), geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van 
een Crossland X Innovation 1.2 Turbo Ecotec Start/Stop 110pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 1.550), stock bonus (€ 800) en 
packvoordeel (€ 1.100). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke 
recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2).

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Combo Life 1.2 L1H1 Edition op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. (5) Afbeelding 
niet bindend. Catalogusprijs (€ 21.750), vermeerderd met Cool & Sound pack (€ 1.800), geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Combo Life Edition 1.5 Turbo D 
BlueInjection Start/Stop 102pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 2.150), stock bonus (€ 600) en packvoordeel (€ 1.350). (7) Totale netto salonprijs 
gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de 
Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2). (13) Panoramisch zonnedak optioneel. Informeer bij jouw dealer voor voorwaarden en prijzen.

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (3) Opel Private Lease aanbieding voor een Opel Zafira Life Turbo Diesel L1H1 Business op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar. 
(5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 bij aankoop van een Zafira Life Small Business 1.5 Turbo D BlueInjection Start/Stop 102pk MY20 uit 
stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 5.630) en stockbonus (€ 875). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering 
gebracht met Autobahn condities(6) en voorwaardelijke recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2).

ZAFIRA LIFE   6,07,9 L/100 KM   157-208 G/KM (WLTP) COMBO LIFE   5,5-7,5 L/100 KM   143-176 G/KM (WLTP)•

De volledige uitrusting van  
het Executive pack vind je  
op Opel.be

De volledige uitrusting van  
het Cool & Sound pack vind je  
op Opel.be

DRIVER DNA MATCH:
REGULAR RIDER



KLASSE EN  
PERFORMANCE.

OPEL

GRAND SPORT INNOVATION 1.6CDTI START/STOP 136PK

INSIGNIA

Met zijn stijlvolle design is de Opel Insignia de ultieme blikvanger. De combinatie van zijn 
sportieve look en uitstekende aerodynamica zorgt voor een impressionante eerste indruk.  
De zee aan ruimte achterin én de grote kofferruimte maken van elke rit een waar genoegen 
voor jou en je passagiers. Deze Opel Insignia zal al je verwachtingen overtreffen!

Met jouw zuinige en  
comfortabele dieselwagen  
kun je de hele wereld aan.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

INSIGNIA   4,9-7,4 L/100 KM   127-175 G/KM (WLTP)
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OOK BESCHIKBAAR IN SPORTS TOURER- EN GSI-UITVOERING.

DRIVER DNA MATCH:
ROAD MASTER

EXECUTIVE PACK(4)  
MET O.A.:
•  Multimedia Navi PRO
•  Premium Forward  

Lighting Pack 
• AGR zetels vooraan
•  Lederen zetelbekleding
•  Charging Pack met  

draadloze laadfunctie, 
twee usbaansluitingen  
en 12-Voltaansluiting  
in de laadruimte

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER. 
Het gestroomlijnde silhouet, de slanke led
achterlichten en de dubbele verchroomde uitlaat 
versterken het krachtige, atletische design van de 
Insignia Sports Tourer. De grote, flexibel in te delen 
bagageruimte maakt hem tot de ideale multitasker.

OPEL INSIGNIA GSI.
Hoge prestaties, atletische contouren en sportieve 
BiTurbokracht: de Insignia GSi combineert dynamisch 
rijplezier met een fenomenale wegligging. Inclusief 
sportstuurwiel, aluminium pedalen en ergonomisch 
gecertificeerde zetels.

ONE-STOP-SHOP
Alle diensten worden 
geleverd door  
één leverancier  
op de locatie van  
jouw keuze.

FLEXIBILITEIT
De diensten en 
contracten worden 
afgestemd op  
de behoeften van  
jouw vloot.

GEMOEDSRUST
Je hoeft je geen zorgen 
te maken over de 
door verkoop waarde 
van het voertuig aan 
het einde van het 
leasecontract.

BUDGETCONTROLE
De kosten voor je 
volledige vloot liggen 
vooraf vast. Je betaalt 
één vast bedrag per 
maand – onderhoud, 
herstellingen én 
assistentie inbegrepen.

TOTALE NETTO SALONPRIJS:(7)

Incl. voorwaardelijke recyclagepremie € 24.950
Voorwaardelijke recyclagepremie:(2)  € 4.600

TOTALE NETTOPRIJS:  € 29.550

Autobahn condities:(6)  € 5.550

Aanbevolen catalogusprijs incl. Executive Pack:(5)  € 35.100 

AUTOBAHN 
TOTAALVOORDEEL:(8)

€ 10.150
Incl. voorwaardelijke recyclagepremie

MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK 
MET ONZE OPERATIONELE LEASE.
Free2Move Lease combineert services en innovatieve mobiliteitsoplossingen om het beheer van je 
voertuigen en het dagelijks leven van je chauffeurs eenvoudiger te maken. De operationele leasing 
via Free2Move Lease biedt altijd een oplossing op maat, ongeacht de grootte van je vloot.

OPEL FREE2MOVE LEASE
JOUW MOBILITEIT,
ALLES INBEGREPEN

  ONDERHOUD EN 
HERSTELLINGEN

  BIJSTAND

  VERZEKERINGEN

  VERVANGWAGEN

  BANDENWISSELS

  TANKKAART

  BEHEER VAN BOETES

  ONLINE FLEET  
MANAGEMENT

INBEGREPEN DIENSTEN:

OPEL
FREE2MOVE
LEASE

Op basis van 60 maanden/20.000 km.

€ 429/MAAND(10)

(2) Kijk voor de voorwaarden op pagina 15. (5) Afbeelding niet bindend. Catalogusprijs (€32.700), vermeerderd met Executive Pack (€2400), geldig van 01/01/2020 t.e.m. 
31/01/2020 bij aankoop van een Insignia Grand Sport Innovation 1.6 CDTI Start/Stop 136pk MY20 uit stock. (6) De Autobahn condities bevatten de basis korting (€ 1.600), diesel-
bonus (€ 1.000), stock bonus (€ 1.000) en packvoordeel (€ 1.950). (7) Totale netto salonprijs gebaseerd op de aanbevolen catalogusprijs(5) in vermindering gebracht met Autobahn 
condities(6) en voorwaardelijke recyclagepremie(2). (8) Het Autobahn totaalvoordeel bevat de Autobahn condities en de voorwaardelijke recyclagepremie(2). (10) Free2Move Lease 
in Operationele Leasing voor een Insignia 1.5T 103kW Edition op basis van 60 maanden en 20.000 km/jaar.

VANAF

VANAF

€ 609 
/MAAND(11)

OPEL  
GRANDLAND X  
HYBRID4

VANAF

€ 339 
/MAAND(10)

NIEUWE 
OPEL ASTRA  

SPORTS TOURER

De volledige uitrusting van  
het Executive pack vind je  
op Opel.be

Afbeeldingen niet bindend. (10) Free2Move Lease in Operationele Leasing voor een Astra ST 1.2 81kW Edition op basis van 60 maanden en 20.000 km/jaar.  (11) Free2Move 
Lease in Operationele Leasing voor een Grandland X 1.6 Hybrid4 Innovation op basis van 60 maanden en 20.000 km/jaar. Kijk voor de voorwaarden op pagina 15.



OPEL BEDRIJFSVOERTUIGEN OPEL VERZEKERING
DUITSE TOOLS DIE JE PROMOTIES VOOR IEDEREEN

BEDRIJF VOORUITHELPEN

Het uitgebreide gamma Opel bedrijfsvoertuigen biedt voor elk type professional een oplossing 
op maat. Al onze voertuigen werden ontwikkeld met het oog op kwaliteit, inzetbaar heid en 
veelzijdigheid, met onder meer een maximale toegelaten massa tot 4,5 ton en laad lengtes  
tot 4,38 meter. Bovendien stem je al onze voertuigen 100% af op jouw noden dankzij de 
uitgebreide ombouwmogelijkheden. Van dubbele cabines tot koelcellen: alles is mogelijk.  
En dat allemaal volgens de hoogste veiligheidsnormen.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

COMBO   5,2-6,5 L/100 KM   137171 G/KM (WLTP)

VIVARO   6,38,0 L/100 KM   157-210 G/KM (WLTP)

MOVANO   8,7-12,6 L/100 KM   235-330 G/KM (WLTP)

50% korting is geldig op alle opties met uitzondering van FlexCare, 
kit voor ingebruikname, accessoires en verzekering. Aanbod voor 
Professionelen bij aankoop van een nieuwe Opel, geldig van 1 januari 
t.e.m. 31 januari 2020.
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ER IS AL EEN OPEL COMBO
VOOR SLECHTS  

€ 11.090
EXCL. BTW.

Afbeelding niet contractueel. De vanaf prijs omvat de catalogus prijs 
voor een Combo Comfort 1.5 Turbo D BlueInjection 75pk (€ 15.300) 
verminderd met alle kortingen (incl. voorwaardelijke recyclage
premie(2)). Aanbod geldig voor professionelen.

OPEL VERZEKERING is een product van A.Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 
14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België) • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 9340 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. Raadpleeg 
onze algemene voorwaarden op www.opel.be. * Aanbod onder voorwaarden geldig van 01/01/2020 tot en met 31/05/2020 op de premies BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) 
en omnium, voor privéwagens of wagens voor professioneel gebruik waarvan de bestuurder minstens 25 jaar is. De rijhulpsystemen van de te verzekeren wagen moeten 
oorspronkelijk ingebouwd zijn (geen opbouw). Deze korting is geldig tot de volgende belangrijke aanpassing van het contract (vervanging van voertuig, verandering van 
verzekeringnemer of hoofdbestuurder, of in het geval van de beëindiging van de waarborg die aan dit voordeel verbonden is). ** Aanbod onder voorwaarden, geldig bij 
het afsluiten van een omniumverzekering tussen 01/01/2020 en 31/05/2020. De dekking Veiligheid van de bestuurder wordt aangeboden zolang de omniumdekking van 
kracht is voor dit voertuig.

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

RUST JE NIEUWE OPEL UIT  
MET RIJHULP SYSTEMEN EN KRIJG  
EXTRA VEEL VOORDEEL OP  
JE PREMIE BA EN OMNIUM*.
Geniet van kortingen tot 10% bij uitrusting met minstens twee of drie rijhulpsystemen,  
en kortingen tot 15% bij uitrusting met vier of meer rijhulpsystemen.

  PARKEERHULP
  DODEHOEK
SIGNALISATIE

  RIJSTROOK
ONDERSTEUNING

  AUTOMATIC  
EMERGENCY  
BRAKING

  AANDACHTS
ASSISTENT

  ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL

RIJHULPSYSTEMEN:

Krijg de dekking ‘Veiligheid van de bestuurder’  
gratis** bij het afsluiten van een Omnium.

Als je als bestuurder gewond raakt, loop je het risico dat je persoonlijk 
opdraait voor de kosten en gevolgen van je verwondingen. Dankzij de 
optie ‘Veiligheid van de bestuurder’ kan je met een gerust hart op weg. 
Bespreek de volledige dekking met je Opel verdeler.

RUST JE NIEUWE  
PROFESSIONELE  
OPEL UIT EN KRIJG  
50% KORTING  
OP ALLE OPTIES.

Incl. voorwaardelijke  
recyclagepremie
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Bij Opel stemmen we niet alleen  
onze wagens perfect af op jouw 
wensen, ook qua financiering vind je  
in ons gamma voor elk wat wils. 
Bovendien geniet je tijdens het 
autosalon van extra interessante 
financieringsopties, met 0% JKP  
op heel wat van onze modellen.

Krijg je onderhoudsproducten cadeau  
bij aankoop van een winterwielenkit. 
Is jouw Opel al klaargestoomd voor de vrieskou?  
Bestel nu een winterwielenkit uit ons winterwielen
programma en je krijgt een complete set onderhouds
producten gratis. Inclusief wheel cleaner, een borstel,  
een micro vezel doek én een spons. Zo hou je je wielen  
de hele winter lang in topconditie!

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

AUTOBAHN CONDITIES
VOOR IEDEREEN

* Actie onder voorwaarden, geldig van 1/1/2020 tem. 29/2/2020

Alle vermelde voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Modellen louter ter illustratie afgebeeld. In deze brochure kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in Belux niet verkrijgbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor 
technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De onderdelen waarmee Opelvoertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen van Opel of 
buitenshuis vervaardigd. Jouw Opel Verdeler kan je alle specifieke technische gegevens bezorgen. 

Alle vermelde voordelen en acties gelden enkel bij particuliere aankoop van een nieuwe Opel bij een officiële Opel Verdeler van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020, zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen en gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn incl. 21% BTW 
uitgezonderd de bedrijfsvoertuigen. Alle prijzen zijn een gezamenlijk aanbod van Opel Belgium NV en haar Verdelers.

(2) De Recyclagepremie geldt bij inlevering van een voertuig dat buiten gebruik is en is voorbehouden aan particuliere klanten. De naam en het adres van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam en het adres van de laatste eigenaar 
van het te recycleren voertuig. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten.

(3) Aanbod Opel Private Lease op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar, met de diensten zoals hieronder vermeld. Opel Private Lease is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie en is voorbehouden voor particulieren woonachtig in België. Dit 
reclamedrukwerk geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden private lease van de verhuurder Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99 te 1930 Zaventem, RPR 
Brussel BTW BE 0436.781.102, verzekeringsmakelaar met het FSMA-nummer 047238 A. Voorstel geldig van 1/01/2020 tot 15/02/2020. Onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit en catalogusprijzen. De huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt 
aantal zomerbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, wegenbelasting, BAverzekering, Perfecta met eigen risico van bedrag, rechtsbijstandsverzekering, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager na 
24 uur immobilisatie. Bij het verstrijken van de looptijd gebeurt er een afrekening van kilometers aan verrekenprijzen vermeld in de leaseovereenkomst. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend. 
Algemene voorwaarden private lease beschikbaar bij uw concessionaris, precontractuele informatie online beschikbaar op www.arval.be/nl/privatelease. Afgebeelde foto’s zijn louter ter illustratie. Verantwoordelijk uitgever: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 
20, 1130, Brussel - België.

(4) Meer info over de prijzen en inhoud van de packs op opel.be of bij jouw Opel verdeler.
(9) 50% korting is geldig op alle opties met uitzondering van FlexCare, kit voor ingebruikname, accessoires en verzekering. Aanbod voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel Zafira Life, geldig van 1 januari 2020 t.e.m. 31 januari 2020.
(10)(11) Actie Free2Move Lease in Operationele Leasing voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en KMO’s, met als verhuurder Arval Belgium N.V., Ikaroslaan 99 te 1930 Zaventem, KBO nr 0436.781.102, inschrijvingsnummer FSMA 047238 A. Voorbeeldprijs van 

een operationele leasing voor een looptijd van 60 maanden en een jaarkilometrage van 20.000 km. Onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit, verzekeringstarieven, taksen en catalogusprijzen. De maandelijkse huurprijs omvat onderhoud, reparaties, 
onbeperkt aantal zomerbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling (BIV), Europese pechverhelping, bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24 uur vervangend vervoer één voertuigklasse lager, dienst Perfecta met 
eigen risico en verzekeringen. De BAverzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar van uw keuze geregeld worden. 
De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof en verkeersboetes. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief btw. Actie geldig van 01/01/2020 tot 31/01/2020. Dit 
reclamedrukwerk geldt niet als aanbod. Een leaseovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium N.V.

Jouw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Concept en productie door Automotive Marketing Innovators  www.automotivemarketinginnovators.com.

OPEL ACCESSOIRES
1 WINTERWIELENKIT = 1 SET
ONDERHOUDSPRODUCTEN GRATIS 

OPEL FINANCIERING
ALTIJD EEN OPLOSSING
OP MAAT

Een set winterbanden is onmisbaar  
van zodra de temperaturen onder  

de 7° Celsius duiken. Het rubber van 
onze originele winterbanden blijft zacht 

en elastisch, ook in extreem koude 
omstandigheden. Zo behoud je de grip 

op de weg – en op je rijplezier!

Ontdek onze uitgebreide 
financierings mogelijkheden  
op opel.be of vraag ernaar  

bij je Opel Verdeler.

NU  
0% FINANCIERING 

OP 48 MAANDEN  
OP HEEL  

HET GAMMA**

Met Opel FlexCare kan je je onder
houdsbeurten en de vervanging  
van slijtage stukken budgetteren  
en je fabrieks garantie verlengen. 
Bovendien blijf je dankzij Opel  
Assistance de klok rond mobiel  
in heel Europa.

OPEL FLEXCARE
ZORGELOOS
DE WINTER IN

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be. 
Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. 
Contacteer jouw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van jouw voertuig.

Aanbod geldig tot 5 jaar of 200.000 km.

** De 0% financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van jouw kredietaanvraag door Alpha 
Credit nv, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. BTW BE 
404 472 182, RPR Antwerpen. Jouw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

FlexCare Silver omvat alle 
voordelen van FlexCare én 
de onderhoudsbeurten zoals 
die zijn voorgeschreven in 
het Opel onderhoudsplan 
(excl. slijtagestukken).

FLEXCARE GOLD
Bij FlexCare Gold geniet 
je bovenop de voordelen 
van FlexCare Silver ook van 
de gratis vervanging van 
een uitgebreide selectie 
slijtageonderdelen.

FLEXCARE SILVER
Dit basiscontract verlengt de fabrieksgarantie 
van je Opel en omvat bescherming tot 5 jaar 
(2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar verlenging), 
inclusief Opel Assistance. Onze pechhulp komt 
24/7 tussen in heel Europa in geval van pech, een 
ongeval, diefstal – of gewoon een lekke band.

FLEXCARE

VIND DE OPEL VERDELER
IN JOUW BUURT OP OPEL.BE
EN MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!

*

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling. Kredietbedrag: € 13.692,74. Voorschot (facultatief): € 4.825,57. Contante prijs: € 18.518,05. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 0,00%, vaste jaarlijkse debetrentevoet:  
0,00%. Terug te betalen in 48 maandelijkse aflossingen van € 285,26. Actie geldig van 01/01/2020 tot 31/01/2020.



ONTDEK DE ELEKTRISCHE
REVOLUTIE BIJ OPEL
IN PALEIS 3 OP HET AUTOSALON

CORSAE   0 G/KM   16,9 KWH/KM   AUTONOMIE 330 KM (WLTP)

OPEL GOES
ELECTRIC

V.U. Opel Belgium, Bourgetlaan 20 Bus 2, 1130 Brussel, KBO 0404.957.875 -  Local Taks Management by MediaPub, Rue de l’artisanat 1, 1400 Nivelles.


