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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN HET NEDERLANDSE CONSUMENTENPROGRAMMA KASSA 
 
 
1. WANNEER WERD ONSTAR GEÏNTRODUCEERD?  
 

OnStar werd in 2015 in Europa geïntroduceerd. 
 

Opel bood de mogelijkheid om het OnStar-systeem vanaf modeljaar 2016 in combinatie met 
het voertuig te gebruiken. Dit betekent dat het kon worden gebruikt voor de modellen die 
vanaf de herfst van 2015 (start van modeljaar 2016) werden gelanceerd.  
 

 
2.  IN WELKE OPEL MERKEN ZIT ONSTAR?  

 
Opel heeft het OnStar-aanbod in 2015 in Nederland gelanceerd op de volgende modellen: 
Opel Corsa, Opel Astra, Opel Mokka X, Opel Meriva, Opel Zafira, Opel Ampera-e, Opel KARL, 
Opel Insignia, Opel Cascada, Opel ADAM, Opel Crossland X en Opel Grandland X. 
 

 
3. GESCHAT: HOEVEEL OPELS RIJDEN ER IN NEDERLAND ROND MET ONSTAR? (DIE TOT DEC. 

2020 ONSTAR HADDEN)  
 
Het aantal actieve OnStar-abonnees in Nederland bedroeg eind december 2020 3.073. Een 
deel van deze actieve abonnees heeft zich na mei 2018 geabonneerd op de OnStar-dienst en 
was dus bij aanschaf reeds op de hoogte van het einde van de dienst per 31 december 2020.  
 
In 2017 staat in jullie eigen persbericht dat er 14.000 actieve OnStar gebruikers waren, en 
dat OnStar actief was in Europa in de helft van alle auto’s. Een daling van 11.000 
gebruikers van een systeem dat populair was lijkt ons wat veel: kan het zijn dat deze 
mensen eerder in december al hun abonnement waren gestopt omdat ze wisten da OnStar 
ging stoppen? Of hebben jullie een andere verklaring voor de daling? 
 
https://nl-media.opel.com/nl/opel-onstar-nieuwe-diensten-en-al-meer-dan-9-miljoen-

 interacties?idtok=f62e7bbb5052 
Helaas hebben wij hier nog geen sluitend antwoord op, aangezien de   
 abonnementsgegevens bij OnStar Europe Limited in beheer zijn. Mochten we dit 
inzichtelijk krijgen vóór de uitzending, dan hoor je dat uiteraard nog van ons. Naar alle 
waarschijnlijkheid is het echter zo dat het grootste deel van de OnStar-gebruikers na de 
gratis proefperiode het abonnement niet heeft verlengd, waardoor er een fors verschil is 
tussen het oorspronkelijk aantal gebruikers en het uiteindelijke aantal dat van de diensten 
gebruik is blijven maken tot eind december vorig jaar. 

 
4. HEB JE EEN MAP OF IETS ANDERS DAT ALLE FUNCTIONALITEITEN VAN ONSTAR LAAT ZIEN?  
 

OnStar werd geïntroduceerd in de beginfase van de zogenaamde "connected vehicles"-
ontwikkeling. Dat was in 2015 een relatief nieuw concept in de auto-industrie. De 
technologie heeft zich sindsdien zeer snel ontwikkeld. 
 

https://nl-media.opel.com/nl/opel-onstar-nieuwe-diensten-en-al-meer-dan-9-miljoen-interacties?idtok=f62e7bbb5052
https://nl-media.opel.com/nl/opel-onstar-nieuwe-diensten-en-al-meer-dan-9-miljoen-interacties?idtok=f62e7bbb5052
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De OnStar-dienst was gebaseerd op een abonnement bij een particuliere Britse operator, 
OnStar Europe Limited genaamd, op basis van een contract dat elke gebruiker kon aangaan.  
 
Het systeem werd als optie verkocht in combinatie met een aantal modellen, terwijl het op 
een aantal andere modellen of uitvoeringen reeds geïnstalleerd was en dus in de 
aankoopprijs was inbegrepen. In beide gevallen was sprake van een vooraf gedefinieerde 
gratis proefperiode van de OnStar diensten. Na deze periode diende de gebruiker, indien hij 
of zij dat wenste, het betaalde abonnement zelf te verlengen bij OnStar Europe Limited. 
 
Technisch was het zo geregeld dat het voertuig beschikte over ingebedde OnStar hardware 
en software (hoofdzakelijk een processoreenheid en drie bedieningsknoppenknoppen), maar 
dat de eigenaar van het voertuig zelf kon beslissen of hij of zij zich wilde abonneren op de 
door OnStar geleverde diensten. Als de eigenaar ervoor koos zich niet te abonneren op de 
OnStar-diensten, ook al beschikte zijn/haar Opel-model over de hardware, dan bleef het 
systeem inactief zonder dat dat enig nadelig effect had op de gebruiksmogelijkheden van het 
voertuig.  

 
De OnStar-diensten bestonden uit bepaalde software, levering van een aantal gegevens over 
het voertuig en persoonlijke service via telefonisch contact (hierna gezamenlijk de "OnStar 
diensten" genoemd). De OnStar diensten omvatten het volgende:  

 
1)  Emergency: SOS-knop in het voertuig die klanten konden indrukken om met een 

OnStar-adviseur te spreken, die indien nodig onmiddellijk de hulpdiensten zou 
bellen. OnStar bood ook een Automatic Crash Response-dienst die automatisch een 
SOS-oproep activeerde naar de OnStar-adviseur die vervolgens de nooddiensten kon 
alarmeren. 

 
2) Stolen Vehicle Assistance: OnStar zou een ontstekingsblokkering van het voertuig 

kunnen starten als het voertuig was gestolen, en OnStar zou de politie kunnen 
helpen het terug te vinden. 

 
3) Remote Control: Klanten zouden ook hun voertuig op afstand kunnen vergrendelen 

of ontgrendelen met behulp van de mobiele app. 
 

4)  Destination Downloads: OnStar verstrekte bestemmingsgegevens aan het 
navigatiesysteem van het voertuig (indien het voertuig hiermee compatible was). 

 
5)  WiFi Hotspot: Klanten konden tot 7 apparaten verbinden met 4G Wi-Fi Hotspot in 

het voertuig als ze een data-abonnement hadden van een genomineerde mobiele 
netwerkoperator (niet OnStar). 

 
6) Vehicle Diagnostics: Klanten konden indicatoren van de technische gesteldheid van 

hun voertuig controleren met On-Demand Vehicle Diagnostics. Klanten konden ‘Zoek 
mijn voertuig’ gebruiken om de locatie van hun voertuig te bepalen (als het voertuig 
niet gemaskeerd was). 

 
7) Your Privacy: Klanten konden desgewenst een Privacy knop activeren. 
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Een actief OnStar-account gaf klanten de mogelijkheid om een deel van de functionaliteiten 
van de OnStar diensten te bedienen via een mobiele telefoonapplicatie. De functionaliteiten 
die niet werden geleverd door de aanbieder, OnStar Europe Limited, werden geleverd door 
andere onafhankelijke derde partijen op basis van hun eigen licentievoorwaarden.  
 
De radio, satellietnavigatie en de mogelijkheid om de telefoon van de klant met de auto te 
verbinden (alleen compatibele modellen) werken nog steeds na 31 december 2020. Deze 
functies zullen gewoon blijven werken omdat ze niet waren verbonden aan OnStar. 
 

 
5.  HOE MOETEN WE ONSTAR NOEMEN: EEN TECHNOLOGIE?  
 

OnStar is een dienst die tegen betaling (in abonnementsvorm) werd geleverd door OnStar 
Europe Limited. 
 

 
 

ONSTAR BEËINDIGING 
 
 
1. ER IS GECOMMUNICEERD DAT ONSTAR ZOU WORDEN STOPGEZET, MAAR PAS MEDIO 

2018. CONSUMENTEN DIE IN 2017 OF IN DE EERSTE MAANDEN VAN 2018 EEN NIEUW 
VOERTUIG HEBBEN GEKOCHT, HEBBEN DIT NIET TE HOREN GEKREGEN. DEZE MENSEN 
KOCHTEN EEN OPEL MEDE VANWEGE ONSTAR, EN WAREN VERRAST TOEN ZE VLAK NA 
AANKOOP TE HOREN KREGEN DAT HET NIET MEER BRUIKBAAR ZOU ZIJN. HOE 
COMPENSEERT U DIE MENSEN?  

 
In Europa werden de OnStar-diensten, zoals gezegd, geleverd door het bedrijf OnStar Europe 
Limited, een dochteronderneming van General Motors. Om strategische redenen besloot 
General Motors de productie en de verkoop van voertuigen van de merken Opel en Vauxhall 
te verkopen aan de Franse autofabrikant Groupe PSA. In dat verband heeft General Motors 
haar dochteronderneming, OnStar Europe Limited, gesloten. Om die reden heeft OnStar 
Europe Limited in mei 2018 verklaard dat de diensten vanaf 31/12/2020 niet langer 
beschikbaar zouden zijn. 
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In mei 2018 werd door Opel Automobile GmbH en OnStar Europe Limited aangekondigd dat 
de diensten per 31 december 2020 zouden worden stopgezet als gevolg van de overname 
van de Opel/Vauxhall-bedrijvengroep door de Franse autofabrikant Groupe PSA. 

 
OnStar werd niet op de markt gebracht als een eeuwigdurende dienst. Integendeel, de 
OnStar-dienst werd geactiveerd en verkregen/gekocht door klanten in overeenstemming 
met Gebruikersvoorwaarden voor Connected Vehicle Services (“Gebruikersvoorwaarden”), 
zie bijlage 1. Deze stelden uitdrukkelijk dat het aanvankelijk ging om een eindige 
proefperiode, eventueel gevolgd door een bepaalde, gekochte abonnementsperiode. In de 
Gebruikersvoorwaarden werd gesteld dat het een dienst was onder voorbehoud van 
beschikbaarheid, die kon worden beëindigd met voorafgaande kennisgeving aan de klant. 
Dat is in dit geval ook gebeurd (d.m.v. een opzegtermijn van twee jaar i.p.v. de 30 dagen 
volgens artikel 8 van de Gebruiksvoorwaarden). 
De klanten moesten deze Gebruiksvoorwaarden lezen en uitdrukkelijk accepteren. 

 
De Gebruikersvoorwaarden geven verder in artikel 28.4 aan dat OnStar Europe Limited 
kennisgevingen kan doen “via verschillende kanalen, waaronder door het plaatsen van 
berichten op de website, het aan U versturen van een e-mail, door contact op te nemen met 
U via onze adviseurs, of door het gebruikmaken van daartoe geëigende systemen die 
beschikbaar zijn in Uw Voertuig of Uw Connected Device". 
 
De gebruikersvoorwaarden ga ik lezen. Even voor mijn beeld: hebben mensen deze gekregen 
toen ze de auto kochten? Moesten ze het ondertekenen? Of stonden de 
gebruikersvoorwaarden ergens online. Ik heb een koopcontract gezien van een Opel rijder, 
en daar zie ik ook niet zo snel dat ze verwijzen naar de gebruikersvoorwaarden. Dus dat zou 
ik graag nog even horen.  
De Gebruikersvoorwaarden moesten online worden geaccepteerd bij het activeren van de 
services. De verkoop van de auto is een transactie die daar juridisch volledig los van staat. De 
OnStar-diensten werden op de markt gebracht als een abonnementsdienst bij een 
particuliere operator, genaamd OnStar Europe Limited, onder acceptatie van de 
Gebruikersvoorwaarden. Het eerste jaar werd deze gratis aangeboden als proefperiode met 
de mogelijkheid om deze te verlengen tegen betaling na de initiële periode. De dienst was 
een additionele optie waarbij de klant de voorwaarden ervan diende te accepteren.   
In overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden informeerde OnStar Europe Limited in 
mei 2018 elke OnStar-klant individueel via een persoonlijke e-mail of post over de 
beëindiging van de diensten per 31 december 2020, met een bericht dat specifiek was 
afgestemd op het serviceplan van die klant (zie bijlage 2 voor een voorbeeld van een 
dergelijke e-mail). Bovendien zijn sinds mei 2018 opvallende mededelingen opgenomen in 
centrale delen van het OnStar-aanmeldingsproces om klanten te informeren over de laatste 
dag van de dienst, en bevatten alle marketingcommunicatie-uitingen een duidelijke 
mededeling dat de dienst op 31 december 2020 zou eindigen.  

 
Opel, noch de Opel-dealers hadden enige kennis van het feit dat OnStar Europe Limited zou 
besluiten om de OnStar-diensten niet langer te leveren toen consumenten in 2016, 2017 of 
in de eerste maanden van 2018 een nieuw voertuig kochten. 
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Op basis van het bovenstaande zien wij geen reden of aanleiding om de klant te 
compenseren. 

 
 
2. DESKUNDIGEN ZEGGEN DAT DE NIEUWE TECHNOLOGIE, OPEL CONNECT, KAN WORDEN 

INGEBOUWD IN VOERTUIGEN MET ONSTAR. ZOU DIT NIET EEN GOEDE OPLOSSING ZIJN 
VOOR DE OPEL WAGENS WAAR ONSTAR NIET MEER WERKT? WAAROM DOEN JULLIE DIT 
NIET? GAAT DIT MISSCHIEN IN DE TOEKOMST GEBEUREN? 

 
 

Deze optie hebben wij natuurlijk onderzocht. Opel Connect kan niet worden ingebouwd in 
voertuigen met OnStar. De hardware en software van OnStar is gepatenteerd en kan niet 
worden gebruikt voor een alternatieve dienst, waaronder Opel Connect. Het is voor 
voertuigen met OnStar-hardware niet mogelijk om deze aan te passen aan het Opel 
Connect-systeem, aangezien het vanuit technisch oogpunt om incompatibele technologie 
gaat en ze onderworpen zijn aan verschillende IT-beveiligingssystemen. 
 
Opel-Connect, in de loop van 2020 in de personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen van 
Opel geïntroduceerd, kan helaas niet worden geïnstalleerd in voertuigen die al zijn 
geproduceerd en uitgerust met het OnStar-systeem.  
 
Overigens is er met het beëindigen van de OnStar-diensten niets veranderd aan het voertuig 
waar OnStar-hardware in is gebouwd; de bruikbaarheid en de werking van het voertuig 
blijven intact. 
 

 
3. ER ZIJN ALLERLEI BEDRIJFSOVERNAMES GEWEEST BINNEN UW GROEP ENZ. MAAR DAT IS 

NATUURLIJK NIET INTERESSANT VOOR DE OPEL RIJDERS. VEEL MENSEN BELLEN HUN OPEL 
DEALER HIEROVER, DIE VERWIJST NAAR OPEL NEDERLAND, EN OPEL NEDERLAND 
VERWIJST WEER TERUG NAAR DE OPEL DEALER, ALDUS DEZE MENSEN. WAT WIL OPEL 
NEDERLAND NU ZEGGEN TEGEN MENSEN DIE GEEN GEBRUIK MEER KUNNEN MAKEN VAN 
ONSTAR, DAT HONDERDEN EURO'S WAARD IS, EN DIE GEEN ALTERNATIEF AANGEBODEN 
HEBBEN GEKREGEN? EN DUS STEEDS NAAR EEN ANDER PERSOON WORDEN 
DOORVERWEZEN, MAAR DIE GEEN ANTWOORD / OPLOSSING KRIJGEN. 

 
Opel begrijpt de teleurstelling bij de klanten die actief gebruik maakten van de OnStar-
diensten, maar beroept zich op het feit dat de betreffende klanten altijd adequaat en tijdig 
geïnformeerd zijn over de beëindiging van de dienst per 31 december 2020. Ook is de Opel-
dealer gevraagd de klant te informeren over het feit dat de OnStar-dienst op 31 december 
2020 zou worden stopgezet. Tevens heeft Opel altijd alle vragen en verzoeken van klanten 
over de OnStar-dienst beantwoord. Reactief, maar ook pro-actief, bijvoorbeeld via de 
Frequently Asked Questions (FAQ) (en antwoorden) die op alle websites van Opel in heel 
Europa werden opgenomen. 

 
De Opel-dealers hebben geen informatie achtergehouden over de beëindiging van de 
OnStar-diensten op het moment van verkoop van het voertuig. Integendeel, alle Opel-
dealers hebben, zodra zij daarvan kennis kregen, klanten op de hoogte gebracht van de 
beëindiging van de OnStar-dienst. 
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Tijdens het aankoopproces van het voertuig is er geen informatie verstrekt aan klanten die 
aangeeft dat de OnStar-diensten eeuwigdurend zouden zijn of "hun functionaliteit zullen 
behouden gedurende de periode van eigendom".  

 
In het garantieboekje van het voertuig staat niet vermeld dat de OnStar-diensten voor altijd 
of gedurende een gegarandeerde minimale periode beschikbaar zouden zijn en er is 
absoluut niets dat het argument ondersteunt dat deze diensten gedurende de gehele 
levensduur van het voertuig beschikbaar zouden moeten zijn.  

 
 
4. IN SOMMIGE GEVALLEN KREGEN KLANTEN EEN VOUCHER AANGEBODEN VAN 150 EURO, 

ZO GEVEN SOMMIGE KLANTEN. DE MENSEN DIE IK SPRAK HEBBEN DEZE NOG NIET 
ONTVANGEN. MAAR DE MENSEN WILLEN GEEN TEGOEDBON, MAAR EEN WERKEND 
ALTERNATIEF VOOR ONSTAR IN HUN VOERTUIG.  

 
Opel is een klantgerichte organisatie die klantentevredenheid centraal stelt bij al haar 
bedrijfsbeslissingen en -activiteiten. Op basis van die filosofie heeft Opel besloten om aan 
een aantal klanten, dat actief contact heeft gezocht met Opel en de OnStar-diensten hebben 
aangeschaft vóórdat het beëindigen daarvan per 31 december 2020 bekend was, de 
betreffende voucher van 150 euro toe te kennen als een teken van goede wil van Opel.  
De toekenning van deze voucher was uitdrukkelijk niet ter compensatie van de beëindiging 
van de OnStar-diensten. Deze voucher of tegoedbon is inwisselbaar voor goederen of 
aftersalesdiensten bij elke Opel-dealer of erkende reparateur.  
 
De reden dat wij niet aan alle klanten die bellen de betreffende voucher aanbieden is 
gelegen in het feit dat we niet op voorhand kunnen bepalen welke klanten hiervoor wel of 
niet in aanmerking komen. In de eerste plaats zijn de abonnementsgegevens van de klanten 
niet in ons bezit, maar beheert OnStar Europe Limited die en dienen we hierbij de 
regelgeving met betrekking tot dataprotectie te volgen. Daarnaast bieden we de voucher 
aan als teken van goede wil vanuit Opel indien de klant dat waardeert. De voucher neemt 
namelijk niet weg dat de OnStar-diensten zijn beëindigd en is daar ook geen alternatief voor. 
We willen klanten dit ook niet opdringen. De klant mag zelf bepalen of hij of hij of zij gebruik 
wil maken van deze geste. 
 
De toekenning van de tegoedbon houdt niet in dat Opel enige aansprakelijkheid aanvaardt in 
verband met de beëindiging van de OnStar-diensten door OnStar Europe Limited. OnStar is 
geen onderdeel van Opel, maar een dienst die geleverd werd door OnStar Europe Limited, 
een dochteronderneming van General Motors.  
 
Opel Connect kan niet worden beschouwd als een werkend alternatief voor OnStar, omdat 
Opel Connect alleen beschikbaar is op nieuwe voertuigen en niet achteraf kan worden 
ingebouwd in voertuigen die oorspronkelijk met OnStar waren uitgerust. 
 
 

5. DE ANWB STELT HET VOLGENDE: NORMAAL MOET JE KUNNEN VERTROUWEN OP HET FEIT 
DAT OPEL NEDERLAND TOT 10 JAAR NA AFLEVERING VAN DE VOERTUIG OPEL ONSTAR 
MOET BLIJVEN ONDERSTEUNEN OF ACTIEF MOET BLIJVEN. INDIEN OPEL HIERTOE NIET IN 
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STAAT IS, IS HET ONSTAR PRODUCT NIET LANGER GESCHIKT VOOR NORMAAL GEBRUIK, 
DERHALVE VOLDOET DE VOERTUIG NIET LANGER AAN DE REDELIJKE VERWACHTINGEN OP 
GROND VAN DE OVEREENKOMST, OFWEL: ER IS SPRAKE VAN NON-CONFORMITEIT EX 
ARTIKEL 7:17 BW. OM EEN BEROEP TE DOEN OP NON-CONFORMITEIT DIENT U DE 
VERKOPER IN DE GELEGENHEID TE STELLEN EEN OPLOSSING VOOR DIT GEBREK TE BIEDEN. 
OP GROND VAN ARTIKEL 7:21 LID 1 BW ZOU U - NU OPEL ONSTAR DEFINITIEF WORDT 
OPGEHEVEN - VERVANGING VAN HET SYSTEEM KUNNEN EISEN IN DE VORM VAN HET 
NIEUWE SYSTEEM: OPEL CONNECT. DE VRAAG IS OF DIT TECHNISCH MOGELIJK IS OF GEEN 
ONEVENREDIG HOGE KOSTEN VOOR OPEL MET ZICH MEEBRENGT. INDIEN VERVANGING 
NIET MOGELIJK BLIJKT TE ZIJN, ZOU U ALS CONSUMENT ONTBINDING VAN DE 
KOOPOVEREENKOMST KUNNEN EISEN OF EEN FINANCIËLE VERGOEDING CONFORM 
ARTIKEL 7:22 LID 1 BW, DIE IN VERHOUDING STAAT TOT HET GEBREK (NIET GOED 
FUNCTIONEREND OPEL ONSTAR SYSTEEM). FINANCIËLE VERGOEDING LIJKT MIJ HAALBAAR 
IN TEGENSTELLING TOT ONTBINDING VAN DE GEHELE OVEREENKOMST.  

 
Opel gaat niet openlijk reageren op conclusies van derden.  
 
Meer in het algemeen benadrukt Opel dat OnStar geen reserveonderdeel of onderdeel van 
het voertuig is dat onderhevig is aan een beschikbaarheidsgarantie gedurende 10 jaar na 
levering van het voertuig. OnStar is een dienst die tegen betaling werd geleverd op basis van 
een af te sluiten abonnement, in overeenstemming met de "Gebruikersvoorwaarden voor 
Connected Vehicle Services". De klanten zijn ermee akkoord gegaan dat de OnStar-diensten 
konden worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen.   

  
Het voertuig zelf is na de beëindiging van de OnStar-diensten niet van mindere aard en 
bruikbaarheid dan het volgens de verkoopovereenkomst zou moeten zijn. 

 
Opel heeft geen informatie achtergehouden over de beëindiging van de OnStar-diensten op 
het moment van aankoop.  

 
Vóór 2018 waren Opel noch de Opel-dealer ervan op de hoogte dat OnStar Europe Limited 
de dienstverlening in Nederland per 31 december 2020 zou beëindigen.  

 
 
 
 
6. WAT IS UW REACTIE OP HET BOVENSTAANDE? IS FINANCIËLE COMPENSATIE EEN OPTIE, 

EN WAAROM WEL / WAAROM NIET?  
 

Hoewel wij ten zeerste begrijpen dat betreffende klanten teleurgesteld zijn in de beëindiging 
van de OnStar-diensten, zijn wij van mening dat er geen grond is voor de claim van bepaalde 
klanten. De OnStar-diensten zijn beëindigd in overeenstemming met de 
Gebruikersvoorwaarden, waarbij zelfs een veel ruimere opzegtermijn is gebruikt dan 
voorgeschreven.  

 
 

Van een Opel dealer kreeg Kassa een FAQ, zie bijlage. Deze zou door Opel Nederland aan 
de Opel dealers zijn gecommuniceerd, in januari van dit jaar. Op pagina 1 onderaan staat 
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dat Opel ‘momenteel nog alternatieve oplossingen onderzoekt die beschikbaar kunnen 
worden gemaakt’. 
Graag zouden wij horen wat Opel onderzoekt, waarover die alternatieve oplossing zou 
gaan (bijvoorbeeld over de hele dienst OnStar of alleen de automatische crash respons), 
waar we aan moeten denken als je het over alternatieven hebt en wanneer daar meer 
duidelijkheid over komt. Want jullie communiceerden in mei 2018 al dat OnStar zou 
stoppen, en we zijn nu ruim 2,5 jaar verder.  
Die verklaring is verouderd en had daarom niet in een recente FAQ mogen staan. Het laat 
wel zien dat we hebben geprobeerd een oplossing te vinden. Op basis van deze onderzoeken 
zijn we helaas tot de slotsom gekomen dat er geen technische oplossing was/is als 
alternatief voor de beëindiging van de OnStar-diensten. 

 


