
 

 

 

 

 

    

 

 

Vážený obchodní partneři,

 

od dnešního dne bude společnost Opel opět pracovat jako akciová společnost. 

Vzhledem k této skutečnosti ponese

odpovědnost, což bude mít pozitivní dopad na vývoj produktů v nadcházejících 

letech.  

 

Společnost Adam Opel AG bude v

eur do nových produktů a 

na trh nové technologie, např. elektromobily, a budeme se zabývat také 

atraktivními specializovanými segmenty. Kromě toho se v

chystáme osvěžit naše oceněné modely Insignia, Astra a Meriva. Těšíme se,

2011 uvedeme na trh novou generaci modelu Zafira, Astra GTC a zcela nový vůz 

Ampera. 

 

Za veškeré tyto produkty ponese plnou odpovědnost středisko International 

Technical Development Center (ITDC) v

model založen na mimoevropské platformě, zajistí inženýři ze společnosti Opel, 

aby takové modely byly v

akciová společnost Adam Opel AG zajistí, aby DNA značky Opel byla zabudována 

do všech budoucích modelů Opel,

v souladu s hodnotami značky. Skutečnost, že jsme součástí celosvětové sítě GM, 

nám však umožňuje využívat výhod spolupráce prostřednictvím společných 

platforem pro vozidla a sdílených technologií. Díky tomu m

inovace, jež bychom jako nezávislý výrobce nebyli schopni financovat. Skvělým 

příkladem je nový model Opel Ampera. 

 

Transformace společnosti Opel na akciovou společnost nemá žádný vliv na smlouvy 

s prodejci značky Opel. Naším dalším k
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Opel a dosáhnout v roce 2012 opět ziskovosti. Vy 

pro naši transformaci klíčovým prvkem. Víme, že se můžeme spolehnout na Vaši 

trvalou podporu.  

 

 

S přátelským pozdravem  

Alain Visser  

Vice President Sales, Marketing & Aftersales Opel/ Vauxhall
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