Voorwaarden Opel Occasions OnStar actie: 3 maanden gratis OnStar & 3 GB Wi-Fi



































Het OnStar en Wi-Fi aanbod is geldig op alle Opel Occasions die zijn uitgerust met OnStar en die onder de
voorwaarden van het Opel Occasions label zijn verkocht. Voertuigen die onder het Opel Occasions label
zijn verkocht beschikken allen over een Opel Occasions afleveringscertificaat.
Voertuigen die niet onder het Opel Occasions label zijn verkocht hebben geen recht om gebruik te maken
van de gratis proefperiode van OnStar en Wi-Fi.
Bij aanschaf van een kwalificerende Opel Occasion binnen de campagneperiode kan gebruik gemaakt
worden van 3 maanden OnStar services en één databundel van 3GB voor 3 maanden. Elke databundel
vervalt wanneer of 3 maanden of 3GB is overschreden. Een grootgebruiker van data kan eerder de limiet
van 3GB bereiken en daardoor geen 3 maanden Wi-Fi behalen.
De OnStar Services (exclusief Wi-Fi databundel) in deze campagne worden geleverd door OnStar Europe
Limited. Bij de keuze voor deze services (exclusief Wi-Fi databundel) worden deze diensten voor 3 maanden
afgesloten. U dient de algemene voorwaarden van OnStar te accepteren voordat u gebruik kan maken van
deze diensten.
Wi-Fi services zijn separaat en hiervoor dient u de Algemene voorwaarden van Vodafone te accepteren.
U dient zelf een MyOpel account aan te maken vanuit uw OnStar account (waarvoor u een uitnodiging
ontvangt) om gebruik te kunnen maken van alle OnStar functionaliteiten die op uw voertuig beschikbaar
zijn. Dit account dient gedurende de 3 maanden actief te blijven voor het gebruik van deze services.
De OnStar services en 4G Wi-Fi Hotspot behoeven een activatie procedure en zijn onderhevig aan mobiele
netwerk dekking en beschikbaarheid. De Wi-Fi databundel aanschaf behoeft een account bij de genoemde
netwerk provider. Kosten zijn van toepassing na afloop van de proefperiode van maximaal 3 maanden
indien u de databundel wilt verlengen.
Het OnStar abonnement kan verschillend zijn ten opzichte van de diensten die in de proefperiode
onderdeel waren. Onderdelen kunnen wel of niet beschikbaar zijn afhankelijk van de keuze van model of
uitvoering. Kijk op Opel.nl/OnStar voor details over de beschikbaarheid dekking en kosten, of vraag uw
Opel dealer. Algemene voorwaarden zijn van toepassing
Deze campagne is enkel van toepassing op Opel Occasions die zijn uitgerust met OnStar.
De 4g Wi-Fi databundel is afkomstig van een derde partij buiten Opel Nederland, zijnde Vodafone of
partner organisaties daarvan. Opel Nederland kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld indien
Vodafone Europa wijzigingen aanbrengt in deze dienstverlening.
Een proefperiode van de Wi-Fi databundel is standaard bij de aflevering van een Opel Occasion met
OnStar. De databundel is maximaal 3 maanden geldig, met een datalimiet van 3GB. Deze bundel is ten
einde indien deze eerste 3 maanden zijn verstreken óf indien het datalimiet is bereikt. Op het emailadres
gekoppeld aan uw MyOpel account wordt u geïnformeerd wanneer deze databundel is verlopen.
Om de databundel voor de Wi-Fi Hotspot te verlengen dient u een account aan te maken bij Vodafone.
Hierbij worden kosten in rekening gebracht. Voor het proces van het aanmaken van een Vodafone account
en het verlengen van de databundel is een creditcard vereist.
De aanschaf van de Opel Occasions dient tussen maandag 2 oktober en zondag 31 december 2017 (=
datum ondertekening verkoopcontract door klant bij de Opel dealer) bij een officiële Nederlandse Opel
dealer plaats te vinden.
Per binnen de campagneperiode aangeschafte Opel Occasions kan maximaal één keer aanspraak
gemaakt worden op dit aanbod.
Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie,
wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden,
onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De
uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.
De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Opel Nederland B.V. Het doel van
deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de gegevens
worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van
Opel Nederland B.V. haar dealers en met haar verbonden ondernemingen.
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van uw
recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt
u zich wenden tot de Data Privacy Officer van Opel Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda.
Opel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen
indien dit noodzakelijk blijkt.
Opel Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer
van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig
of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website
www.opeloccasions.nl of andere door Opel Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen,
kunnen niet aan Opel Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Opel Nederland
B.V. doen ontstaan.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact opnemen
met uw officiële Opel dealer. Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met andere
nationale en/of dealer acties.

