
Alle weergegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie
en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder ver-
plichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig
aan te passen.

OPELE

Druk/zetfouten voorbehoude PEARL

PRIJZEN
Modeljaar 2001

Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus I 100, 3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl Uitgave januari 2001
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ASTRA PEARL CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTEN PRIJSLIJST IN € U RO.

16

62 k\Y/84 pk

16-16v

74 kW100 pk

l8-16v

92 k\Y/125 pk

22-l6v

108 klV/\47 pk

17 DTi

55 kW75 pk

20 Di-l 6r aut.

60 k\\/82 pk

20 DTi-l6r
7í kW/l00 pk

3 DEURS

PEARL

€uro r 7.011.19 I 7.911.05

42.495

19.283,39 20. r 90.95 19.5 10.t8 22.346.41 10.87 l.6l

J DEL?S

PEARL

€uro l

I
I lt.3 7 5.8 l t9.73',t ,t] 10.611.71 19.964.06 ll.lr00.l9 21.-r25.10

I DE'TASSED,4N

PEARL

€uro 18.

{
l 9.056.50 1il .1 1 7.8.1 21.325,40 20.644,13 13.480.86 2t.006.07

5 DEURS STATIONITAGON

PEARL

€uro r8.l75.rJ-l

J1

lq )R1 lq 10.644,73 2 l .552.19 10.87 1.62 21.707.75 22.1-12.96

llle genoemde prijzen zijn incl. BTW cn BPNI.
I €uro = 2.2037 I Nlg (gebaseerd op de vastgestelde wissclkocrs per J I december I 9. . ,

Advies-consumentenprijzen zijn "al' importeur": incl. 0pel Assistance-hulpdienst ( I ,.ir):

excl. verwijderingsbijdragc. leges & tenaamstellen kentelienbeu ijs.

37.495 39.495 44.495 42.995 19.245 45.995

38.495 40.49s 45.495 43.995 50.245 46.995

41.995 46.995 45.49s 51.745 48.495

40.495 42.495 47.49s 45.995 52.24s 48.995

Per 1 ianuari 2001 Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Verwij deringsbijdrage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentekenbewiis

925,00

99.17

90,00

22.50

1r9.75

15.00

40.81

lt).21

Totaal r. I 36,67 5 I 5,80

Kosten rijklaarmaken omvatten: Transport, reinigen, poetsen, kente[<enplaten, NL-tr.insleq
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor dc standaarduitroering de laatstc bladzijde

MEERPRIJS (adlies consumentcnprijs) in Nlg
\lt:t:RPRI.IS trtlr iei corsunrcntenprijs) in €uro.

Winter-Pack: -Voorstoelen met verwarming (individueel in te stellen)

- Koplampreinigingsinstallatie €uro 151.78

A f:o n der I i i k c op r i r:.t

TECHNIEK

Autoniatische 4-tralls automaat. clclit ronisch gcrcgcld

€urol7 DTi en l0 1.111.19

INTERIEUR

.ló1.02

Installatievoorziening kinderzitjesr stccnr

€uro 45,18

Radio/CD-speler CDR 500;

incl. aan het stuuru iel* €uro 1-',1 1.09

Radio/casettespeler CCR 600; incl. CD-wisselaar (4 CDi) in dashboardkastje 1.650

aan het stuursicl* €utr T 18.14

Radio/casettespeler CCRT 700; incl. geïntegreerde telefoon 2.500

en aan het stuurrviel* €uro l. r 34.45

Radio/CD+peler NCDR 1100; incl. navigatiesysteem met monochrome displa) 5.600

en aln het stuuru'iel* €uro 2.511.17

Radio/CD-spcler N('DR I 500: incl. narigltieir:leenr nr!,1

nronochromc telelirort en .l,i:l 11.. .. .. :. . €uro 1.22 I

Kleurcndisplay voor navigatiesr steeut

€uro 680.67

CD-opbergtrox 50

€uro )2.69

CD-rvisselaar (4 CDis) in dashboardliastje 650

i.c.m. CCRT NCDR I I 00 ol NCDR I 500 €Lrro

Sportstoelen vóór met "Skyline" bekleding en lendensteun

€uro
Tclelbonvoorbercidin g (GSNI ):

ALLEEN in combinatie nret rirdiLr rl' €uro l8l 5t

Veilighcidsnct voor bagageruiurte 400

ALI-EEN €urri lEl

Zij-airbags vóór 9s0

€Lrro lll
Zijruiten achter elektrisch tc bcdicncn 400

€uro l8

EXTERIEUR

Brilliant lak

€uro

300

ll6.l .t

NtetallicJN'lica lak Nlg

€uro

900

10u.10

N'[istlampen vóór Nlg

€uro 272.21

Schuif-/kanteldak van getint glas. met jaloezie: elektrisch bediend Nlg._

€Lrro 6110.67

Trekhrak mct aÍireemblle kogel NIg

€Lrro

1.000

451.78

BÀNDEN/YELGEN

Lichtmetalen velgen 6jx I 5 (4x): 5*paaks design

€uro 680.67

Lichtmetalen velgen 6jx I 5 (4x): 6-spaaks design

€uro

Bij "i.c.m."(in combinatie met) de vermelde optie bijtellen indien geen standaarduitrusting.
* Bij een 500/600/700/ I I 00/ I 500 audiosysteem "al fabriek"worden de -§-deurs. de sedan en stationwagon uitgerust met 8 speakers.

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM. De Opel dealer informeert U graag over alle optie-en accessoiremogelijkheden.
I €uro = 2,20371 Nlg (gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per -11 december 1998) Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.

PEARL

3.250

Alarm installatie

€uro

100

950

7.100

1.500

750

600

L500

r.500

Ope
l-T

ea
m-N

ied
ers

ac
hs

en



UITRUSTINGSOYERZICHT PEARL

Actiere hoolilstcLrncn róór a
Airbrig bestuurdcr en roorpussagier o
Antiblokkecr'-rcms\steem (ABS). I lJ-/10- I 6r' met trlcticcontrole a
('entralc rcrgrendeling (radiogralisch)

ook op achterklep en tankdopklcp: incl. saÍi-locli

a

( ruise-control (NIE'|' op I 6-8r en I 7 DTi nrotoren) o
Cieluidssignaal in geval van rersleten renrnlen. beeldsignaal i.g.r. boardcomputer o
(ioldelspanncr in voorstoelen a
Nivcrurcgeling uchteras. handbediening (i\l.l.EEN strtionnagon) o
Stuurbekrnchtigi ng. elel<tro-hlclmulisch o
\eiligheidsbalhen in porticrcn a
Veiligheidsgordels, 3-punts gordels vóór en achter;

vóór in hoogte te verstellen

o

I ttttri t:ur

.\chlerbanlilcuning in delen onrlilapbaar. station\\ugon ook zittinLr a
\llelischernr bagrgerLrimte (A L LEE\ station\\,agon) a
.\irconditioning. incl. rvulmteuerende voorruit

Bcrgra)i in p0rtierell. incl. bekelhouder

Bestuurderssloel in hoogte te rerstellen

Dagtellcr cn scrvice-intervalaanduidi ng a
Gelint ghs rondom. roorrLrit vrn gchagd ghs

HooÍdsteunen achter (3 stuks)

lnlodisplal' met tijd- cn buitentemperlltuur-\reerga\e:

bij speciale Opel-radio ook zenderrveergne

Instruurcntcn- en inÍbdisplalrcrlichting lcgclburr'

Koplampen elektrisch te verstellen

\liddcnurnrsteun rchter utct laadopening

Middenconsole met bergvak

N{ulti-inlbdisplal (checl<-contol/LroardcompLrter): (\lE'I op I 7 D ['i motoren)

Startblolilicringssvsleenr. elel< tronisch o
Stoelbekleding VELOTJRS

JEWEL

Stuurn iel in lengte en hoo-ute te vcrstellcn a
Stuunvicl urct lederen rand o
Toelentcller

Llitstroonropeningen rchtcrcontpartiment

Vcntilatiesvsteem ilct microÍllter en recircLr latie;,1-trrps aan jager

Verlichti ng i n dashboardklstje/ bagagenrinrte: leeslampjes achter

\trorstoelen met Eas), ent11, geheugenlirnctie (ALLEEN op 3-dcurs)

Voorstoelen met rcrstelbare rLrgleLrning en hooÍdsteun

/ijrtri ttrr rlel,t lirclr te bedierrtrr voor

Zoemcr roor brandende hooíilvellichtinÍI

6-Speakersl'stccm; 4 speuliers lóór en 2 achter. incl. daliantcnnc

E.rtcricur

Achteruitlijlampen" nristachterlicht cl lc rcntlicht

Banden: 185/65 R l5

195/60 R l5 (i.c.m. 18.12. l0 Di cn 20 DTi nrotoren)

Beschermstrip op fl anken

Buitcnspiegelhuizen in hlcLrr carrosserie

Buitenspiegels elehtrisch te \erstellen en yer\\armel

Bunlrcrs in kleul carrosseric

Dlkreling (ALLEEN 0p station\\,agon)

R ichtingaanu,i jzcrs" extnl in roorschernren

Ruitenrvisser/-sproeier uchtel nlet interral (\lET op ,l-deurs sedan)

Ruitenu issers r ír(rr met 2 snelheden: interr,al snelheidsrltrnhelijl<
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