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OPELCONNECT

Aanmelden/Een account aanmaken

1. OpelConnect Store: connect.opel.nl

• Ga naar connect.opel.nl
• Klik als u al een account voor OpelConnect Store of MyOpel
(Web of App) hebt op "Aanmelden" (zie 2 a).
OF
• Klik als u nog geen account hebt op "Account aanmaken" (zie
2 b).
2 a) Aanmelden

• Voer uw aanmeldgegevens in.
¾¾ U kunt uw aanmeldgegevens van de MyOpel App, MyOpel Web
of de door u op OpelConnect Store aangemaakte gebruiken.
• Klik op "Bevestigen".

2 b) Een account aanmaken

• Voer de vereiste gegevens in en kies een wachtwoord.
• Als u via e-mail wilt worden gecontacteerd, moet u de
verwerking van uw gegevens langs die weg accepteren.
• Klik op "Activeren".

3. Uw account activeren

Er verschijnt een nieuwe pagina met de mededeling dat uw account is aangemaakt en er wordt een e-mail met een activeringslink aan u verzonden.
• Klik op de link in de e-mail om uw account te activeren.
• Klik op "Doorgaan".
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OPELCONNECT

Voeg een auto toe

1. OpelConnect Store

• Ga naar uw accountpagina door op - rechtsboven op het
scherm te klikken.

3. VIN invoeren

• Voer uw VIN (voertuigidentificatienummer) in.
• Klik op "Mijn auto toevoegen".

4. VIN bevestigen

• Controleer of en bevestig dat het juiste VIN verschijnt.
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2. Mijn auto's

• Selecteer "Mijn auto's" in het menu links.
• Klik op "Een auto toevoegen".

Waar het VIN (voertuigidentificatienummer) te vinden:

• Klik op "Waar kan ik het VIN vinden?".
¾¾ Wellicht staat het VIN ook in uw voertuigpapieren.
• Voer alle 17 cijfers in en verwissel O en 0 onderling niet.

Auto toegevoegd

OPELCONNECT

Activeer een gratis service

1. OpelConnect Store

• Kies een service op de beginpagina en klik op "Meer weten"
voor nadere details.

2. Activeer

Een groen bericht bevestigt dat deze voor uw auto beschikbaar
is.
• Klik op "Aan winkelwagen toevoegen".

3. Controleren en bevestigen

• Voer zo nodig uw telefoonnummer in.
• Lees en accepteer de voorwaarden (T&C, geolocatie- &
privacybeleid).
• Klik op "Bevestigen".
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Service geactiveerd

U ontvangt een bericht als u nog iets moet doen.
¾¾ U ziet de geactiveerde service nu onder "Mijn services".
• Klik op "Doorgaan" of op het Opel logo om terug te gaan naar
het beginscherm.

OPELCONNECT

Koop een service

1. OpelConnect Store

• Kies een service op de beginpagina en klik op "Meer weten"
voor nadere details.

3. Controleren en bevestigen

• Controleer of uw winkelwagen de juiste auto, service en looptijd
vermeldt.
• Lees en accepteer de voorwaarden (T&C, geolocatie- &
privacybeleid).
• Klik op "Doorgaan".
5. Betalingsgegevens

• Voer uw betalingsgegevens in.
• Klik op "Betalen" en dan op "Verzenden".

5

2. Aan winkelwagen toevoegen

Een groen bericht bevestigt dat deze voor uw auto beschikbaar
is.
• Selecteer de gewenste looptijd.
• Klik op "Aan winkelwagen toevoegen".

4. Facturatieadres

• Controleer het facturatieadres en pas het zo nodig aan.
• Bevestig uw adres door het zetten van het vinkje.
• Klik op "Doorgaan".

Service gekocht

Op een bevestigingspagina verschijnen de gekochte service(s),
de prijs en de looptijd.

OPELCONNECT

Accountpagina

1. OpelConnect Store

¾¾ U kunt uw services direct op de beginpagina rechts naast uw
auto zien.
¾¾ Klik voor uw accountgegevens op - rechtsboven op de
beginpagina.

2. Locatie van "Mijn services"

• Selecteer "Mijn services" in het menu links om alle aan uw
account gekoppelde services te bekijken en om de status
ervan te controleren (wordt geactiveerd, actief,...).

3. Accountpagina

¾¾ Via het menu kunt u ook naar bijvoorbeeld "Mijn auto's" of
"Mijn persoonlijke gegevens" gaan om accountgegevens te
controleren en/of aan te passen.
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