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Dotyczy: Specjol.y progrom sprzedo2y somochod6w morki Opel

Szcnowni 9odstwo

Niniejszym momy przyjem.oSa poin{ormowoC Po6stwo, i2 Generol Motors Polond Sp. z
o.o. - dystrybutor somochod6w morki Opel w Polsce o{eruje specjotny progrom
sprzedozy s6mochod6w Opel no uiytek wlosny dlo wszystkich Funkcjonoriuszy i
Procownik6w 9u2bv Wiezienn!ctwo.

Oznoczo to, iZ zo po<rednlctwem noszei og6J.opolsklei outoryzowonej sieci deolerskiej,
mo2emy zooferowoi Po6stwu specjolne woruaki zckupu somochod6w morki Opel no
nostepujqcych zosodoch:

Cena Specjalno upu5a od 3% do 8% od ceny cennikowej w zqle2no<ci od modelu
tqczone z oktlrohy..i kwqftolnyrni promocj'ofii dlo Klient6w detalicznych. Dlo przyllcdu
oktuolna promocjo detoliczno to upust kwotowy od 3.001do 17.000 PLN w zslezno<ci
od modelu.

Finansowan:e Opel KredYt, Opel Leasing - ofefto dost€pns u ko2dego ouforyzowo.ego
Deole.q Oplc, cJ?ugl okres kredytowonia {do 120 miesi€cy), mo2liwo6a .e{inonsowonio
koszt6w zokupu scmochodu, finonsowcnie dodotkowych poirzeb k.edytob:orsy, np.
\osztow zoLuou ol celoriow i -bezoieczenio,

R++ Pzed{ebrodw pr@ad4oy pzez sd Rltonos} dt, nir wd'aq xr rrydzhr co,p.darc4 Kbjoeeo bFdru saddw€qd



Fobryczno lnstalacja Ggzo\'ra - Kllenal poszukujqcy sposob6w no ogroniczenie koszf6w
eksplootocji mogq wybroi silniki, kt6re opr6cz trodycyj.ej benzyny, mo2no rownie:
:osilof o wiele tofiszym LPG, o jokoia p.oducento ozna.za. labrlrzng homclogocjg
instolocji LPG i 100% pokrycie 2 letniq gwsroncjq tobrycznq.

Obslugo Serwlsowct - o{erowone somochody objete sq 2 letniq gworoncjq bez limitu
p.zejechonyah i<;lometr6w, 12 letniq gworoncj: no perforocje nadwozla (Movono 6
lot). Dodotkowo w pierwszym roku eksplootocji, li.zqc od dott pier,r'r'szej rejesfro.ji,
ka'dy no'/,/y Opd objgty jest bezpl€tnym p.ogromen Opel .Assistonce. Przeglqdy
okresowe -. co 30.000 Km Jub 1 roku dlo modeli osobowych, tokze tych z +a6rycztq
;nstolocjq gozowq, o dlo wybranych sonochod6w u44kowych nowet do 40.000 Km lub
1 .oku .

Dosicr.r 5.rochodu stcndordowy termin reolizocji nowego zom6wienio w zole2nosci
od rnoCei! ,lego miejsco produkcji woho sie od 6 do 12 tygodni, chybc, 2e zomowlony
sornochda :n.lJu:e sie oktliolnie no stocku GMPL lub deolerskim.

W z\.ligzku z powy2szym zwrocorny sie do Parast$a z uprzejmq pro(bq o udost€p.ien:e
szczeg6l6w specjolneE. progromu sprzedo2y somochod6w morl<i Opel wszystkim
Funkcjonariuszor. i Proco,r.ikorn gu2by Wieziennictwo.

S:.zeg6ly dofyczqce poszczeg6lnych modeli Oplo ofoz list€ wszystkich punktow
dealerskich oJerujqcych somochody morki Opel znojdzie€ie Po6sfwo no stronie
www.ooer_ol

W przypodku pytori, wqtpliwoEc: lub .hgci uzyskonio dclotkowych mote.lqi6w
i.{ormocyjnych jesteimy do Pohstwo dyspozycji.


