
 

Handelsbetingelserne for reservering af den nye Opel Corsa-E 
 

1. Overordnet 
 

Disse betingelser finder anvendelse ved reservering af den nye Opel Corsa-E. Ved deponering af DKK 5.000 

opnår du en købsret på 1 stk. Opel Corsa-E. Dette kræver, at du accepterer handelsbetingelserne som 

nedenfor beskrevet. Det anbefales at du læser disse grundigt, og sikrer at du er bekendt med 

reservationens formål, omfang og dine rettigheder. 

 
Når din betaling er gennemført vil du modtage en skriftlig bekræftelsesmail, hvori du også vil kunne se 

handelsbetingelser vedhæftet. 

 
2. Om Opel Corsa-E 

 
Ved at foretage følgende reservation af 1 stk. Opel Corsa-E er du garanteret rettigheden til at købe en 

Opel Corsa-E, inden den lanceres til salg af Opel Danmark (K.W Bruun Automotive) forventelig i slutningen 

af 2020. Herefter vil det være muligt at underskrive en slutseddel, og dermed foretage et bindende køb. 

Den forventede leveringsdato vil fremgå af købsaftalen du indgår. 

 
Oplysninger om Opel Corsa-E er defineret og offentliggjort på denne side, Link 

 
Bemærk, at endelige specifikationer og udstyr kan afvige fra det beskrevne her, da modellen endnu ikke 

er endeligt lanceret. Opel Danmark (K.W Bruun Automotive) forbeholder sig rettigheden til at rette 

eventuelle fejl, mangler og forkerte formuleringer, og generelt opdatere hjemmesiden, hvis ændringer 

eller nye informationer skulle fremkomme. 

 
3. Process for reservation 

 
Din reservation er bekræftet og gældende, når indbetalingen af depositum på DKK 5.000 (inkl. moms) til 

Opel Danmark (K.W Bruun Automotive) er foretaget. Reservationen giver dig ret til at købe 1 stk. ny Opel 

Corsa-E. Reservation udgør dog ikke et endelig køb, kun en reservation. Det endelige køb sker ved 

indgåelse af en købsaftale med din valgte Opel forhandler. Din valgte forhandler vil kontakte dig, når der 

åbnes op for produktionen af den nye Opel Corsa-E for at aftale nærmere om specifikationer af bilen m.m. 

https://www.opel.dk/tilbud-og-kampagner/corsa-e/


For       at       foretage       en       reservation        skal        du        tilgå        følgende        link        Link      Du 

kan til enhver tid annullere din reservation ved er klikke på "annuller min ordre" i den tilsendte 

bekræftelsesmail. 

 
4. Betaling af depositum 

 

Det er muligt at betale med Dankort, Visa eller MasterCard. Når du har indtastet dine kortoplysninger, vil 

der blive trukket DKK 5.000,- på din konto 

 
Når din indbetaling er modtaget er din reservation foretaget, og du vil herefter modtage en 

bekræftelsesmail. Din reservation kan ikke overføres til en anden person uden for din husstand. 

 
Reservationsbeløbet vil blive betalt tilbage til det anvendte kort på reservationstidspunktet, ved indgåelse 

af en købsaftale med forhandleren. Pengene vil returneres inden for 10-14 dage eller ved næste 

saldoopgørelse (Mastercard, maestro). 

 
Der vil ikke blive betalt renter af depositummet. 

 

5. Annullering af reservation 
 

Du kan altid annullere din reservation. Ved annullering vil du dog miste din rettighed til at købe en Opel 

Corsa-E. Ved annullering vil du få tilbagebetalt dit depositum hurtigst muligt ud fra ovenstående 

terminer i afsnit 4. 

 
Du kan når som helst annullere din reservation og få det fulde reservationsbeløb refunderet på det kort, 

du har betalt med. 

 
 
 

6. Privatlivspolitik og personoplysninger 
 

Når du foretager en reservation vil dine personoplysninger blive indsamlet. Dette gøres da det er en 

nødvendighed for at vi kan gennemføre din reservation af Opel Corsa-E. Vi anvender også oplysningerne 

til at opdatere dig om åbningen for endelig ordre af den nye Opel Corsa-E og evt. løbende status. 

https://www.opel.dk/tilbud-og-kampagner/corsa-e/


Du har til enhver tid rettighed til at anmode om de oplysninger vi har om dig, og eventuelt korrigere 

forkerte eller forældet oplysninger. Du har ligeledes ret til at kræve disse oplysninger slettet. 

 
Vi gemmer dine oplysninger så længe du har en gyldig reservation, eller så længe du har et kundeforhold 

med Opel Danmark (K.W Bruun Automotive) Hvis du har givet os sammentykke til at sende dig anden 

markedsføring, så vil dine oplysninger ligeledes gemmes indtil du giver os besked om, at du ikke længere 

ønsker denne markedsføring. 

 
Disse oplysninger behandles i overensstemmelse ved databeskyttelsesregler og vores persondatapolitik 

som du kan læse her: Link 

 

Vi videregiver kun de nødvendige personoplysninger til din valgte forhandler, som ligeledes behandler 

dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. 

 
7. Tilmelding af nyhedsbrev 

 
Ved foretagelsen af reservation bekræfter jeg, at Opel Danmark (K.W Bruun Automotive)), samt det 
autoriserede forhandlernetværk, må kontakte mig via e-mail i forbindelse med: 

Indkaldelse og påmindelser til service, syn, rustinspektion, garantiindkaldelser og dækskifte. 

• Tilbud på services til din bil, rustbeskyttelse og synsforberedelse. 
• Tilbud på reservedele og tilbehør. 
• Tilbud på nye og brugte biler. 
• Tilbud på leasing, finansiering, forsikring, vejhjælp, herunder ydelser fra samarbejdspartnere til 

selskaber i Interdan Koncernen jf. nedenfor. 

Nyheder, kundearrangementer og kundefordele, forbrugerinformation og 
kundetilfredshedsundersøgelser. 
Jeg bekræfter samtidig, at der i Opel Danmark (K.W Bruun Automotive) nyhedsbreve gerne må indgå 
markedsføring inden for samme kategorier som ovenfor beskrevet fra andre selskaber i Interdan 
Koncernen og dennes samarbejdspartnere. 
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https://www.opel.dk/om-opel/juridisk/persondatapolitik/
http://www.peugeot.dk/juridisk/forhandlernetvaerk/
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