Opala.com - Qualidade não tem idade

Novidades

20.04.2012
- Você conhece o amortecedor do seu Opala? Para saber mais sobre ele visite a coluna do Jorge.

16.04.2012
- 20 anos... Infelizmente, hoje 16/04/2012 completamos 20 anos sem o nosso amado Opala. No dia 16/04/1992 a GM
anunciava o fim da sua produção, deixando milhares de Opaleiros tristes pelo Brasil. Anos se passaram, mas ele continua
vivo pelas ruas através de seus admiradores e apaixonados que mantêm sua história viva. Obrigado Opala!

Discurso do Presidente da GMB no encerramento da produção do Opala

O vídeo abaixo (dividido em duas partes) é o famoso Opala: Uma História de Sucesso, distribuído com os últimos 100
Opalas fabricados, conhecidos como Diplomata Collectors, uma série especial.

{youtube}Jzm7y-sPY_4{/youtube}
{youtube}mYXeq7w9jSQ{/youtube}

26.03.2012
- Você sabia que o pneu do seu carro tem prazo validade? E que o pneu mais novo deve ficar na traseira? Para
conhecer mais sobre segurança e economia de pneus visite a coluna do Jorge.

12.03.2012
- Novo clubes! Confira aqui

13.02.2012
- Novo colunista! Bem-vindo Sr. Jorge Roberto Botelho!

01.02.2012
- QUATRO RODAS - Opala supera Gol GTi em votação no Facebook
- Estamos no Facebook! Acesse: http://www.facebook.com/opalacom

01.01.2012
- Feliz 2012! Após algum tempo parados, voltamos a ativa! Em breve, mais novidades para vocês.

19.05.2009
http://www.opala.com/site
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- Adicionamos 2 Comerciais do Opala 4 portas de 1974. Confira!

18.05.2009
- Coluna do Rodo ATUALIZADA!
- Resultado da enquete de Abril:

Qual serviço você gostaria de ver no Opala.com?
Classificados - 33% (108 votos)

Obrigado a todos pelos votos!

15.05.2009
- O "Opala do mês" está com um ronco diferente esse mês. Confira!
- Uma propaganda sensacional! Veja a propaganda do Adeus ao Opala

20.04.2009
Resultado da enquete de Março:
Qual modelo que você gostaria que a GM voltasse a fabricar?
Diplomata 1992 - 33.9% (517 votos)

Obrigado a todos pelos votos!

Enquete de Abril: Qual serviço você gostaria de ver no Opala.com?

Responda essa em nossa nova Enquete >>>>>>

19.04.2009
- O "Opala do mês" apresenta um Diplomata 1987 de coleção.

30.03.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
var radioLength = radio.length;
var check = 0;
http://www.opala.com/site
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if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
Coluna do Rodo ATUALIZADA!

23.03.2009
- Já escutou o discurso do presidente da GMB no encerramento da produção do Opala?
- Disponibilizamos duas cartas
enviadas pela GM. A primeira falando sobre os motores 250-S e a segunda
é uma carta especial. Ela foi dada a todos os compradores dos Opalas
Collectors!
- Mais um belo vídeo da Linha 1987 foi colocado em nossa galeria. Confira!

15.03.2009
- Viagem dos sonhos! Veja aqui a incrível história do Jairo Santana que foi ao Chile de Caravan!
- Pintou mais uma raridade no "Opala do mês". Um belíssimo Diplomata Coupê 1988.
- Qual modelo que você gostaria que a GM voltasse a fabricar? Difícil responder, não é? Responda essa em nossa
nova Enquete >>>>>>

05.03.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
var radioLength = radio.length;
var check = 0;
if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
http://www.opala.com/site
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- Mais 2 novos vídeos na nossa galeria. Opala Automático 1974 e Diplomata 1991.
- Baixe aqui a entrevista dada por Julio Cohen a uma rádio sobre os 40 anos do Opala.

21.02.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
var radioLength = radio.length;
var check = 0;
if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
Viva a WEB 2.0! Agora contamos com umnovo sistema onde poderemos fazer comentários dos artigos/colunas do
site. Divirtam-se!

20.02.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
var radioLength = radio.length;
var check = 0;
if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
Coluna do Rodo e do Cohen ATUALIZADAS!

19.02.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
http://www.opala.com/site
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var radioLength = radio.length;
var check = 0;
if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
NOVIDADE! Agora contamos com MINIATURAS em papel para cortar.

17.02.2009
!-function submitbutton_Poll1() {
var form = document.pollxtd1;
var radio= form.voteid;
var radioLength = radio.length;
var check = 0;
if ( '1' != 'z' ) {
alert('Você já respondeu a esta enquete!');
return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
if(radio[i].checked) {
form.submit();
check = 1;
}
}
if (check == 0) {
alert('Por favor, escolha uma das opções disponíveis e tente novamente');
}
}
//-->
Qual é o SS dos seus sonhos? Responda essa em nossa nova Enquete >>>>>>

16.02.2009
O Opala do mês é... ops, o opala não, OS OPALAS! Isso mesmo, esse mês temos 3 Diplomatas Colletors como
"Opalas do mês". E o detalhe mais interessante: Todos do mesmo dono!

03.02.2009
Mais dois novos vídeos em nossa galeria. Linha 1977 e Opala SS4 1974.

28.01.2009
ATENÇÃO MULHERES !!!

http://www.opala.com/site

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 12 December, 2018, 13:14

Opala.com - Qualidade não tem idade

O Opala.com, sempre pensando em vocês,
lançou uma nova babylook para que você arrase nos encontros! Não perca
tempo, pois são pouquíssimas unidades. Confira AQUI

27.01.2009
O Opala.com conta com alguns parceiros que ajudam na divulgação do Opala pela internet. Confira no menu
COMUNIDADES > Parceiros

24.01.2009
Mais novidades para os Opaleiros de plantão. Dê uma olhada nos novos vídeos

18.01.2009
O Opala.com também está no Orkut! Faça parte da nossa comunidade em:

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=48726384

15.01.2009
Novidades no ar! Já viu o novo Manual do Proprietário do Opala 1974? Não? Então confira AQUI!

http://www.opala.com/site
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