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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟκΙΝηΤΟ ΣΑΣ γΙΑ  
Τη ΣκληΡη ΔΟκΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜώΝΑ;
Ο χειμώνας είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος για το αυτοκίνητό σας. Οι χαμηλές  
θερμοκρασίες το καταπονούν και τα καιρικά φαινόμενα απαιτούν το μέγιστο της απόδοσής 
του. Γι΄ αυτό, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Opel σας προσφέρει τον καλύτερο τρόπο  
πρόληψης: το Δωρεάν Χειμερινό  Έλεγχο Opel. Το μόνο τρόπο για να είστε ήσυχοι ότι  θα  
περάσετε ένα ευχάριστο χειμώνα, χωρίς απρόοπτα.
Το πρόγραμμα του Δωρεάν Χειμερινού Ελέγχου προσφέρεται σε οχήματα που έχουν  
ταξινομηθεί πριν από τις 31/10/2010. Για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την  
ημερομηνία αυτή, δεν κρίνεται απαραίτητος.
Εγγύηση 3 μηνών για όλα τα μέρη που ελέγχθηκαν, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Δωρεάν τεχνικός έλεγχος 22 σημείων με πιστοποιητικό Opel 

•  Στάθμη/απόδοση ψυκτικού υγρού του ψυγείου
•  Ψυγείο και δοχείο διαστολής συστήματος ψύξης
•  Έλεγχος κολάρων και σφικτήρων συστήματος  ψύξης για τυχόν διαρροές
• Κατάσταση αντλίας νερού
• Ημιαξόνια/Φούσκες
• Εξωτερικοί ιμάντες κίνησης
• Στάθμη λαδιών κινητήρα
• Στάθμη λαδιών κιβωτίου ταχυτήτων
•  Στάθμη υγρού φρένων/Αίσθηση πεντάλ φρένων 
•  Λειτουργία συμπλέκτη/κιβωτίου/αίσθηση συμπλέκτη
• Σύστημα διεύθυνσης/ανάρτησης
•  Δίσκοι και φερμουΐτ φρένων/δίκτυο σωληνώσεων φρένων
• Χειρόφρενο, συρματόσχοινα & σύνδεσμοι
•  Σύστημα πλύσης παρμπρίζ και εμπρόσθιων φανών
•  Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων – βραχίονες υαλοκαθαριστήρων
• Φώτα, φλας/λειτουργία κόρνας
•  Λειτουργία διακοπτών στο ταμπλό, πλαφονιέρα, πόρτες 
• Οπτικός έλεγχος εξάτμισης/καταλύτη                 
•  Έλεγχος πέλματος ελαστικών και πίεση αέρα στα λάστιχα και τη ρεζέρβα
•  Θέρμανση, ξεθάμπωμα πίσω παρμπρίζ και εξωτερικών καθρεπτών
•  Σύστημα ανάφλεξης/μπαταρία και έλεγχος φόρτισης
•  Ηλεκτρονικός έλεγχος  οχήματος μέσω διαγνωστικού μηχανήματος  

Τηλεφωνήστε τώρα για το 
ραντεβού σας. Επισκεφθείτε 
μας μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και 
εξασφαλίστε στο Opel σας τη 
φροντίδα που του αξίζει!
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ΧΡηΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥλΕΣ γΙΑ AΣΦΑλΕΙΣ       
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ «ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ»     

Ελέγξτε – ελέξτε & ξαναελέγξτε!
Ελέγξτε τους ιμάντες, τις αντλίες και το επίπεδο στάθμης υγρών πριν ξεκινήσετε. 
Να έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας αντιψυκτικό υγρό και υγρό υαλοκαθαριστήρων.
Προσοχή μην κολλήσετε στα χιόνια! 
Αν έχετε σκοπό να απολαύσετε περιπετειώδεις διαδρομές σε χιονισμένα τοπία, aκόμη και 
στην Ελλάδα τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να είναι ακραία. Έχετε πάντα μαζί σας αλυσίδες!
Χειμερινός εξοπλισμός
Καλό θα είναι να έχετε στο χώρο αποσκευών, ένα φτυαράκι  για το χιόνι και σκουπάκι- 
ξύστρα για το παρμπρίζ. Θα δείτε ότι θα σας φανούν πολύ χρήσιμα! 
Να είστε πάντα κατάλληλα προετοιμασμένοι!
Έχετε πάντα μαζί σας: Κουβέρτα, πόσιμο νερό, τροφή, φακό & ζεστά ρούχα. Έλέγξτε &  
ανανεώστε το φαρμακείο σας.  Μόνον έτσι θα είστε προετοιμασμένοι  σε περίπτωση 
βλάβης ή ακινητοποίησης του οχήματος σε πιθανό μποτιλιάρισμα.

Να έχετε φορτισμένο το κινητό σας τηλέφωνο,  να οδηγείτε πάντα ξεκούραστοι &
Καλό σας ταξίδι!

ΕλΑΣΤΙκΑ

Σχεδιάζετε αποδράσεις σε χιονισμένα τοπία της Ελληνικής υπαίθρου;  
Bεβαιωθείτε ότι δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιώντας χειμερινά 
ελαστικά με τη σωστή πίεση.

•  Δώστε στο αυτοκίνητό  
σας «χειμωνιάτικο χαρακτήρα»  
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας είναι 
σε άριστη κατάσταση &  καθαρό  πριν το  
ταξίδι.  Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό 
στην οδήγηση από ένα ακάθαρτο 
παρμπρίζ που μειώνει αισθητά την  
ορατότητα εκνευρίζοντας τον οδηγό.

•  Είστε έτοιμοι;   
Πληροφορηθείτε το δελτίο καιρού πριν 
το ταξίδι σας. Σε περίπτωση που προβλέ-
πονται ακραία καιρικά φαινόμενα, καλό θα 
είναι να το αναβάλετε!  
… και μην ξεχνάτε 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟκΙΝηΤΟΥ
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για μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις  
οδηγικές συνθήκες
Το νεό εκπληκτικό UltraGrip 8 είναι  
έτοιμο να προσφέρει τις εξαιρετικές  
του υπηρεσίες εξασφαλίζοντας τη  
μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε όλους  
τους οδηγούς, σε όλους τους  
δρόμους. Είναι το πρώτο ελαστικό με 
πέλμα σχεδιασμένο με φορά και  
Τεχνολογία 3D-BIS, για μεγαλύτερη  
πρόσφυση και μικρότερες  
αποστάσεις ακινητοποίησης κατά το  
φρενάρισμα. Οι οδηγοί έχουν έναν  
πολύ σημαντικό λόγο να χαμογελούν.
Η GOODYEAR φροντίζει για την  
ασφάλειά σας, με συνεχείς  
επιστημονικές έρευνες,  
εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες  
ελαστικών που σας εξασφαλίζουν άνετες 
& ασφαλείς διαδρομές!

Σειρά Χειμερινών Ελαστικών 
Continental ContiWinterContact™
Από 7οC & κάτω, μόνο χειμερινά 
ελαστικά …
Την περίοδο αυτή, οι θερμοκρασίες 
μπορεί συχνά να πέσουν και κάτω  
από τους επτά βαθμούς και τα  
θερινά ελαστικά χάνουν την οδική
αξιοπιστία τους. «Μόνο τα  
χειμερινά ελαστικά έχουν το  
κατάλληλο μείγμα καουτσούκ στο  
πέλμα και διαθέτουν άφθονες  
εγκοπές και ακμές συγκράτησης που 
χρειάζονται για να διασφαλιστεί το 
μεγαλύτερο δυνατό εύρος  
ασφάλειας στους χειμερινούς  
δρόμους», λέει ο ειδικός των  
ελαστικών Björn Bolze, στο κέντρο  
εξυπηρέτησης πελατών της  
κατασκευάστριας  
ελαστικών Continental, η οποία  
προμηθεύει την αγορά με ένα 
από τα ελαστικά που  
αναδείχθηκαν νικητές στις  
τελευταίες χειμερινές 
δοκιμές της ADAC – το 
ContiWinterContact™ 
TS830.  Για το  
TS830 ο Björn Bolze  
λέει «Το μείγμα  
καουτσούκ που  
χρησιμοποιείται για τα 
θερινά ελαστικά  
σκληραίνει ακόμη και σε  
θερμοκρασίες αρκετά πάνω από το 
μηδέν. Αντίθετα, τα χειμερινά  
ελαστικά παραμένουν μαλακά και  
εύκαμπτα και διατηρούν την επαφή 
τους με το δρόμο". 
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Τώρα με την αγορά 4 ελαστικών Goodyear,  
Dunlop ή  Continental, δώρο ένας  
αεροσυμπιεστής αξίας 100 € σε κομψή θήκη για εύκολη μεταφορά.
Ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσετε το 
προνόμιο αυτό, είναι  η πραγματοποίηση όλων των  
επιθεωρήσεων/ελέγχων και συντηρήσεων του αυτοκινήτου, 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή.

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο  
εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Opel. 

Απολαύστε την οδήγηση του Opel σας χωρίς κανένα άγχος. 
Συντηρήστε το σωστά κρατώντας αμείωτη την αξία του στο 
πέρασμα του χρόνου και επωφεληθείτε από την εξαετή  
εγγύηση της Opel. 

*το πρόγραμμα της εγγύησης 2+4 ετών ισχύει για ταξινομήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την 1/1/2002 και έπειτα και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Από αυτό εξαιρούνται τα οχήματα κρατικών 
υπηρεσιών, εταιρειών εκμίσθωσης αυτοκινήτων και αυτοκίνητα χρησιμοποιούμενα ως ταξί

Χ ρό ν ι α 
ε γ γ ύ η ς η * 

 
Τολμάμε να  

ε π ε κ τ ε ί ν ο υ μ ε   
την εγγύηση στα 6 χρόνια!!!

Μετά τη λήξη της διετούς εργοστασιακής   
εγγύησης, παρέχεται δωρεάν πρόσθετη εγγύηση, 
διάρκειας 4 ετών η οποία καλύπτει μηχανικά μέρη 

του αυτοκινήτου όπως τον εγκέφαλο του  
κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων,  

στροφαλοφόρο και εκκεντροφόρο άξονα, 
έμβολα και ελατήρια!

5

Τώρα με την αγορά 4 ελαστικών Goodyear,  
Dunlop ή  Continental, δώρο ένας  
αεροσυμπιεστής αξίας 100 € σε κομψή θήκη για εύκολη μεταφορά.
Ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



6

ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ …

... με ΔώΡΑ** για εσάς
… που σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα 
3θυρο Corsa με σπορ χαρακτήρα
Η  Opel  σας κάνει δώρο την ξεχωριστή  
σπορ εμφάνιση OPC Line Pack  που θα 
στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω σας … 

… που επιθυμείτε την αγορά ενός  
πανέμορφου νέου ASTRA GTC 
Η Opel σας παρέχει τη δυνατότητα να  
αποκτήσετε ΔώΡΕΑΝ με την παραγγελία 
του αυτοκινήτου στην έκδοση Edition:  
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών/Board 
Computer/ Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων & 
Cruise Control. Επίσης στην έκδοση Sport 
διατίθεται ΔώΡΕΑΝ CD600 Navi  
(Πλοήγηση με κάρτα SD, 7 ηχεία, MP3/
WMA, έγχρωμη οθόνη 7", βοηθητικές  
είσοδοι Aux-in & USB) & Πακέτο Ορατότητας 
που περιλαμβάνει  
αισθητήρα βροχής, σύστημα αυτόματου 
φωτισμού με αναγνώριση τούνελ,  
ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη & 
αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας. 

… που επιθυμείτε την αγορά του νέου 
Zafira στην έκδοση Cosmo
Η Opel διαθέτει ΔώΡΕΑΝ το CD600 Navi 
(Πλοήγηση με κάρτα SD, 7 ηχεία, MP3/
WMA, έγχρωμη οθόνη 7", βοηθητικές  
είσοδοι Aux-in & USB) & το Πακέτο  
Ορατότητας που περιλαμβάνει αισθητήρα 
βροχής, σύστημα αυτόματου φωτισμού με 
αναγνώριση τούνελ, ηλεκτροχρωματικό 
εσωτερικό καθρέπτη & αυτόματη  
λειτουργία μεγάλης σκάλας. 

… με ειδικές τιμές έκπληξη σε επιλεγμένα Ανταλλακτικά Φανοποιϊας*
Επωφεληθείτε τώρα από τις εκπληκτικές τιμές επιλεγμένων ειδών φανοποιίας που  
ισχύουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011 και κάντε το αυτοκίνητό σας καινούργιο γρήγορα & 
οικονομικά με γνήσια ανταλλακτικά Opel.

   *Πληροφορίες στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Opel
**Διατίθενται έως εξαντλήσεως αποθέματος αυτοκινήτων λανσαρίσματος
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Έλεγχοι κάθε 30.000 χλμ

Έλεγχοι  & Αντικατάσταση κάθε 2 χρόνια ή 30.000 χλμ

Έλεγχοι & Αντικατάσταση κάθε 60.000 χλμ

Αντικατάσταση κάθε 4 χρόνια ή 60.000 χλμ

Φλας, φώτα, προειδοποιητικά συστήματα & αερόσακος, καθαριστήρες, σύστημα  
πλύσης παρμπρίζ & προβολέων, στάθμη αντιψυκτικού υγρού, υγρά φρένων, ακροδέκτες 
μπαταρίας, έλεγχος συστημάτων οχήματος με διαγνωστικό, αυλακωτός ιμάντας &  
εντατήρας, υδραυλικό τιμόνι, στήριξη τροχών, σκόπευση προβολέων, κινητήρας,  
κιβώτιο ταχυτήτων, συμπιεστής AC, ελαστικές φούσκες συστήματος διεύθυνσης,  
ακραξόνια, τελική μετάδοση

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου, υγρά φρένων & συμπλέκτη, φίλτρο καμπίνας,  
ταμπούρα-αφαίρεση & καθάρισμα

Φίλτρο καυσίμου-αντικατάσταση, χειρόφρενο-έλεγχος & ρύθμιση, αναρτήσεις &  
ελατήρια εμπρός/πίσω, σωληνώσεις φρένων & καυσίμου & αντικατάσταση εφ’ 
όσον απαιτείται.

Στοιχείο φίλτρο αέρα, μπουζί

… φροντίζουμε και εσάς που  το Opel 
σας μόλις γιόρτασε τα 5α του  «γενέθλια»

κάντε του λοιπόν το δώρο που του αξίζει
… με το πρόγραμμα 5+

Εάν  το Opel σας είναι άνω των 5 ετών και 
έχει φτάσει η στιγμή για την ετήσια  
συντήρησή του, απευθυνθείτε στο  
Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Opel και κερδίστε! 
 Μέχρι 20/12/2011 σας παρέχεται στο 
ετήσιο Service όφελος  ίσο με το ποσό του 

Οι παρακάτω εργασίες είναι ενδεικτικές & διαφοροποιούνται μερικώς ανάλογα με 
τον τύπο του κινητήρα, το  μοντέλο  & το έτος κατασκευής του οχήματος. 
Επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της επιλογής σας &  
ενημερωθείτε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα & τις λεπτομέρειες του Service 
του Opel σας.

Λάδια & φίλτρο λαδιού 
αλλαγή
κάθε 30.000χλμ ή 1έτος

ΦΠΑ που πληρώνατε μέχρι σήμερα. 
Για παράδειγμα,  εάν στο ετήσιο Service πληρώνατε 123 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(23 %), τώρα με το πρόγραμμα 5+ πληρώνετε μόνο 100 €! 
Aπευθυνθείτε τώρα στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Opel και πραγματοποιήστε το ετήσιο 
Service όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστή στο Εγχειρίδιο Εγγύησης  & 
Συντήρησης. Και επειδή η ετήσια συντήρηση του αυτοκινήτου σας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΔΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ … ρίξτε μια ματιά στον πίνακα που ακολουθεί & 
 … φύγαμε για το συνεργείο.



ΔΙκΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤηΜΕΝώΝ ΕΠΙΣκΕΥΑΣΤώΝ OPEL

μαΧΧ μόΤόρς α.ε 
2ο χλμ Κοζάνης –Λάρισας ΚΟΖΑΝΗ  
τηλ. 24610 28881  
7ης Νοεμβρίου 57 ΦΛΩΡΙΝΑ τηλ. 23850 45704
7ο χλμ Ε.Ο Καστοριάς-Κοζάνης Αμπ/ποι 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
τηλ. 24670 21900
MOTORSTAR   
26ης Οκτωβρίου 82-84 ΘΕΣ/ΚΗ τηλ. 2310 510888  
Δυτ. Περιφερειακή Οδός ΚΙΛΚΙΣ τηλ. 23410 70174
ςινης α.ε   
Αγ. Γεωργίου Πατριαρχικό Πυλαίας ΘΕΣ/ΚΗ  
τηλ. 2310 477100 
3ο χλμ Ν. Μουδανιών – Νικήτης ΣΙΘΩΝΙΑ  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ τηλ. 23730 91930-1                                                  
4,5ο χλμ Ε.Ο Θεσν/ίκης – Καβάλας ΘΕΣ/ΚΗ  
τηλ. 2310 686860-1
S MOTORS εΠε  
3ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης ΘΕΣ/ΚΗ  
τηλ. 2310 471556
ύιόι ςώΤ. μαγόΠόύΛόύ & ςια όε  
Ν .Μοναστηρίου 8 ΘΕΣ/ΚΗ τηλ. 2310 769419
αΦόι μΠόΪΚόύ ό.ε  
4ο χλμ Δράμας -Σερρών ΔΡΑΜΑ τηλ. 25210 34647
ΨειραΚης ΔημηΤριός & ςια  ό.ε            
Αρχή Οδού Κωνσταντινουπόλεως ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  
τηλ. 25520 29555

κΕΝΤΡΙκη -  ΔΥΤΙκη - ΣΤΕΡΕΑ  
ΕλλΑΔΑ & ΕΥΒΟΙΑ
ΚαΛΤςόύνης α.ε  
Στύρων 2 ΧΑΛΚΙΔΑ τηλ. 22210 28201  
3ο χλμ Λειβαδιάς-Αράχωβας ΛΕΙΒΑΔΙΑ  
τηλ. 22610 81934
ΚόύΒεΛης α.ε  
1ο χλμ Αγρινίου-Αντιρρίου ΑΓΡΙΝΙΟ  
τηλ. 26410 23790 
Λ. Ιωαννίνων 373 ΠΡΕΒΕΖΑ τηλ. 26820 89245 
Ε.Ο Άρτας- Ιωαννίνων ΑΡΤΑ τηλ. 26810 23601
νΤόύΛαΚης α.ε 
4ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου ΛΑΜΙΑ  
τηλ.22310 62269
ςΦαΚιαναΚης A.E.Β.ε 
5ο χλμ Ε.Ο Λάρισας-Τρικάλων ΛΑΡΙΣΑ  
τηλ. 2410 660970 
Λ. Λαρίσης 205 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 67105 
7ο χλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας ΤΡΙΚΑΛΑ  
τηλ. 24310 88440 
1ο χλμ Π.Ο. Καρδίτσας - Τρικάλων  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
τηλ. 24410 62190
ΤόΛης  μόΤόρς α.ε  
10ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
τηλ. 26510 93021  
3ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας  – Ιωαννίνων  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ τηλ. 26650 29455
ΒραΚας Κ. ανΤώνιός 
3ο χλμ Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
τηλ. 26650 29555
BEST CREW A.E 
2o χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών ΛΑΜΙΑ  
τηλ. 22310 66580
αΦόι γραμΨα ό.ε  
7ο χλμ Ν.Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας  
ΤΡΙΚΑΛΑ 24310  42755
Π. ΚύριΤςης ό.ε 
Στάδιο Ναυπάκτου ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ τηλ. 26340 28801
γεώργιός ΚΛεΦΤόςΠύρός  
Α Πάροδος Αναπαύσεως ΑΓΡΙΝΙΟ  
τηλ. 26410 28534
αΦόι μΠαΛαΤςόύ & ςια ό.ε 
Τρικάλων 216 ΚΑΡΔΙΤΣΑ τηλ. 24410 29965

AttiKH
ΒεΛμαρ α.Β.ε.ε 
Αρχαίου Θεάτρου 3 ΑΛΙΜΟΣ τηλ. 210 9958857
BESTCAR A.E 
Λ. Υμηττού 259 ΠΑΓΚΡΑΤΙ τηλ. 210 7564240 
Λ. Μεσογείων 335 ΧΟΛΑΡΓΟΣ τηλ. 210 6775007 
Λ. Βουλιαγμένης 606 & Κομνηνών 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
τηλ. 210 9960004
Δρόμών α.ε.Β.ε  
Λ. Κηφισού 170-172 ΑΙΓΑΛΕΩ τηλ. 2105313213  
Δ.Γούναρη 87 & Πάρνωνος ΚΑΜΑΤΕΡΟ  
τηλ. 210 2310214  
Λ.  Αμφιθέας 76 & Παλ. Ανδρομάχης Π. ΦΑΛΗΡΟ 
τηλ. 210 835112
Χ. ΚαΛΤςόύνης α.ε.Β.ε. 
Δεκελείας 7, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ τηλ. 210 2510891 
Κ. Τσαλδάρη 30,  ΠΟΛΥΓΩΝΟ τηλ. 210 6455152 
Λ. Καραμανλή 118,  ΑΧΑΡΝΕΣ τηλ. 210 2445568 
Λ. Μεσογείων 159,  ΚΑΤΕΧΑΚΗ τηλ. 210 6921727 
Κλεισθένους 236, ΓΕΡΑΚΑΣ τηλ. 210 6615351                                                                
MEGA MOTORS A.E  
Λ. Δημοκρατίας 473 & Τριπόλεως 2 Ν. ΙΚΟΝΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑ τηλ. 210 4004392 
Υμηττού 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. 210 4101320
ςΦαΚιαναΚης α.ε.Β.ε  
Λ. Λαυρίου 81 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
τηλ. 210 6614108 
Λεωφ. Καλυφτάκη 76 ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
τηλ. 210 6256072 
Λ. Κηφισίας 55 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ τηλ. 
210 6149900
γ. ΒόύΛαΛας ε.Π.ε 
Λ. Πρωτοπαπαδάκη 60 ΓΑΛΑΤΣΙ τηλ.210 2925137
CONTROL MOTOR ε.Π.ε  
Πειραιώς 245 ΜΟΣΧΑΤΟ τηλ. 210 4822343
DYNAMOTORS αε  
Μεσογείων 131 ΜΑΡΟΥΣΙ τηλ. 210 6108543                                                              
Κ. ΚαραμΠαΛης 
Λ. Βουλιαγμένης & Σουλίου 3 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
τηλ. 210 9935592
ι. ΚρηΤιΔης ό.ε 
Κασομούλη 89 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ τηλ. 210 9012940
ε. μαρΚαΚης & ςια ό.ε 
Λ. Μαραθώνος 33 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ τηλ. 22940 96777
γ. μαρΚανΤώνης  
Π. Τσαλδάρη 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ τηλ. 210 5727089
Κ. μΠραόύνός & ςια  ε.ε                          
Λαχανά 6 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ τηλ. 210 2773296
MOTOR CAR 
Λιοσίων 302 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8547010
Δ. ΠεΤρόΠόύΛός ε.Π.ε                               
Σωκράτους 5 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
τηλ. 210 9848456
Παν. ΦόιΦας-αΘ. ΦόιΦας & ςια ό.ε 
Τατοϊου 25 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  τηλ. 210 2712100

ΜΑκΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑκη
Διόν μόΤόρς α.ε 
Τ. Τερζοπούλου 111 ΚΑΤΕΡΙΝΗ τηλ. 23510 76600  
Περιφ. Βέροιας - Θεσ/νίκης ΒΕΡΟΙΑ  
τηλ. 23310 71847 
1ο χλμ Γιαννιτσών - Έδεσσας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  
τηλ. 23820 82444
MAC MOTORS A.E.Β.ε  
Αμισιανά Καβάλας ΚΑΒΑΛΑ τηλ. 2510 620520  
6ο χλμ Ε.Ο. Σερρών- Θες/νίκης ΣΕΡΡΕΣ  
τηλ. 23210 99450 
Εθνάρχου Μακαρίου 11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
τηλ. 25310 37397 
3ο Χλμ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ  
τηλ. 25410 83377 
3ο χλμ Αλεξ/πολης - Ορεστιάδας  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
τηλ. 25510 84576

αΦόι  μΠαρμΠα ό.ε                                
6ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
τηλ. 26510 92919
ΠΕλΟΠΟΝΝηΣΟΣ 
ΔεΛΤα CAR α.ε  
Νέα είσοδος Καλαμάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
τηλ. 27210 23025 
ΔΡΟΜΩΝ (Κόρινθος) Α.Ε  
81ο χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών – Πατρών (Θέση Μπαθαρί-
στρα) ΚΟΡΙΝΘΟΣ τηλ. 27410 85981 
ΚόύρΤης εΠε 
2ο χλμ Οδού Άργους – Ν. Κίου τηλ. 27510-69240
ΚόύΒεΛης  A.E  
Ακτή Δυμαίων 127 & Ιτέων ΠΑΤΡΑ  
τηλ. 2610 528222
Π.Δαρας & ςια όε 
Ν.Ε.Ο. Πύργου-Ολυμπίας ΠΥΡΓΟΣ  
τηλ. 26210 20137
ΔημηΤριός ΚανεΛΛαΚός 
Ε.Ο Σπάρτης – Γυθείου ΣΠΑΡΤΗ τηλ. 27310 89291
ΚαΚόύρός ΔημόςΘενης αΒεε 
ΓΥΘΕΙΟΥ 99Α ΣΠΑΡΤΗ τηλ.27310 27784
Χ. ΠαΠαΔόΠόύΛός ό.ε.Β.ε 
Κορίνθου 128 & Φτέρης  ΑΙΓΙΟ τηλ. 26910 60462
γ.  ΤΖαΒαρας α.ε                                        
2ο χλμ Τρίπολης- Άργους ΤΡΙΠΟΛΗ  
τηλ. 2710 242858

κΡηΤη :
ΒεΛμαρ α.ε. 
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Δ’/ ΑΡ. 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
τηλ. 2810 381321 
Λ. Κων/νου Καραμανλή 78 Π.Ε.Ο. Χανίων – Σούδας 
Μουρνιές ΧΑΝΙΑ τηλ. 28210 24900 
Επιμενίδου 39Γ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ. 2841083175 
2ο χλμ Π.Ε.Ο. Ρεθύμνου-Χανίων ΡΕΘΥΜΝΟ  
τηλ. 28310 20590

ΝηΣΙΑ 
ΚόύΒεΛης  A.E   
Δημ, Οδός ΒΙΠΕ3 /19Β Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ  
τηλ. 26710 27672
γΚόύςΚός ΚύριαΚός & Διόν. όε 
Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Βολιμών 207  
Σαρακινάδο ΖΑΚΥΝΘΟΣ τηλ. 26950 61126
μαμαΛιγΚας α.ε.Β.ε 
3ο χλμ Λ. Ρόδου- Λίνδου ΡΟΔΟΣ τηλ. 22410 61005
ΤόΛης μόΤόρς α.ε  
Αλυκές Ποταμού ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ. 26610 80880
γανεΛΛης αε  
Αερ. Γιανναρέλλη 53Α  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
τηλ. 22510 45683
ςΤ. ΛόύΦαΚης 
Βερίτη 98Α & Αεροπόρου Περίκου ΧΙΟΣ   
τηλ. 22710 81011 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 
Μεσσαριά  - Πάγος ΣΥΡΟΣ τηλ. 22810 84820 
ανΤώνιός ςΚαρΛός 
5ο χλμ Επαρχιακής Οδού ΚΩΣ τηλ. 22420 68166

Opel Service


