
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.

Druk/zetÍouten voorbehouden

Brandstofverbruik

Gcmiddeld brandstofverbruik en COr-uitstoot,
gemeten volgens Richtlijn 1999/100/EG

Benzinemotoren: kms/liter: van ll,2tot ll-8
liters/ 100 km: van 8.9 tot 7.8

C0, gr. / km: van 214 tot 187

OPELE
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl

ASTRA COUPE
PRIJZEN
Modeljaar 200 I

,
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ASTRA COUPE

COIPE

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRIJSI IJST IN €I,RO

Deze benzine mltlren komen ln aannerk .q vlat een overhetdssubsidie van NLG 716.

18-l6v

92 k\Y/125 pk

22-l6t
108 k$'/l{7 pk

20-l 6v Turbo

140 kW/l90 pk

€uro 71

52.995
:- r-i\.r t\ ).9.941 .23

Automaat

€uro

s6.215
15 §)) R7

22-l6t
Pukkettcn

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTll en BPNI.

I €uro = 2.203 7 I Nlg (gebascerd op vast-eestelde rvissell(oers per 3 I decenrber I 99:

Winter-Pack I
(voor stofïèn behleding)

Voorstoelen met verr,varming. individueel in te r =llen

Koplanipreinigingsinstallatie €uro 453.78 451,78 453.78

- Koplanlrreinigingsinstallatie
9. €uro

\{inter-Pack ll
lcderen

Advies-consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. 0pelAssistance-hulpdienst (l j.rr);
excl. verwijderingsbijdrage, leges & tenaamstellen kentekenbewijs.

tank brandstot.

poeÍsen.

65.995

I 8-l 6r 20-16v Turbo

1.000 r.000r.000

500 500500

126.89 226 89

Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Verwijderingsbijdrage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentekenbewi js

925,00

99,t7

70,00

21.50

4 I 9.75

45.00

1r.76

9.16

Totaal r.l 15.67 50ó.27
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zic voor dc standaarduitvoering dc laatste bladzijde

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in Nlg
MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in €uro.

22-l6v

Al.ondu'lijke optit.s

TECHNIEK

Elehtronisch stabiliteits prouranrnra ( ESP)

€ulo 511.5.1 511.51

Zij-airbags vóór 950

€uro 1i 1.09 1l 1.09

INTERIEUR

Airconditioning: incl. u armturcrende r oorrLril. 2.350

100 cu uitstroomkanalen achter €ttrrr L066.18

2.350

1.066.38

Bronzen middenconsolc cn vcrsncllingsLnop 0

i.c.m. zrvarte en t\\ att- rtl' \lrtt'tlt.i, l\\ .irt Icdr: iit €ttrrr 0.00

0 0

0.00 0,00

Lederen stoelbekleding (zitdelen) in rood, beige of zwart:

incl. verwarmde voorstoelen en lederen hoofdsteunen vóór en achter

1.300

€urrr l.95 l.l5

4.300

1 .951,25 1.951,25

Alcantara/lederen stoelbelilcding (grijs):

incl. lederen hooldstcuncn vóór cn achtcr €ur,, 1.714.16 1.124,36 l.7lrl.l6

GEI,IJID/NÀVICATIE

950 950Radio/CD*peler CDR 5001 incl. bediening aln hr't itLruru icl

{l 1.09€"c11 ,trox .lr 1.09

L650 r.650 700Radio/cassettespeler CCR 600; incl. CD-wisselaar (1 CD\) in dashboardkastje.
-.1 \. -.1€.:aan het stuurr.riel en 718.71 317.65

2.750 2.150 r.800Radio/casettespeler CCRT 700; incl. geïntegreerde telefoon

l.l-+-.9rr€"en aan het stuur$'iel 1.247,90 lJ I 6.Et)

5.600 5.600 4.650Radio/CD+peler NCDR I 100; incl. navigatiesysteem met monochroom displai.

l.5.ll.l 7aan het stLrurrvicl cn 2.541.17 l. I 10.08

7.100 7.1 00 6.1 s0Radio/CD+peler NCDR 1500; incl. navigatiesysteem met monochrome displar.

i ll l.\-1aan het stuuÍwiel en .r.I 1 .84 2.790.7i

1.500 1.500 1.s00Kleurendisplav loor navigatiesvstecnr

€i.c.n. NCDR I 100 ol NCDR I 6§0.6r 6rJ0,67

l.000 1.000 1.000

NCDR l100ol NCDR 1500) €:
CD-wisselaar

i.c.rn. CCRT 151.78 451,78

500 500 500

in combinatie nret CCRT 700 of \( DR I 5t ttt €:
Telcloonvoorbere i d i n g (G S \{ )

]6.89 l16 s9

0 0 0Witte wijzerplaten met bronzen ringen

€:i.c.m. met brons 1).00 0.00

0 0 0Witte wijzerplaten met grijze ringen

€:i.c.rn. brons ().t)t)

0 0Zrvarte lvijzerplaten nret chrome ringel

€- 1r.1l1li.c.rn. brons (1.0t)

EXTERIE,I]R

Brillirnt lak

l-r6.1l

300

l36,ll r l6.l -l

N'lctallicJNlica lalr

-l )'.1

900

108.10 108.10

Stalen schuifdak (spoiler tlpe). elektrisch te bedienen

€uro 680.6i

1.500 1.500

6E0.67 6E0.67

Bij "i.c.m."(in combinatie met) de vermelde optie bijtellen indien geen standaarduitrusting.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.
I €uro = 2,2037 t Nlg (gebaseerd op vastgestelde wisselkoers per 3 I decembtr I 998)

De Opel dealer informeert u graag over alle optie- en accessoire mogelijkheden

Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.

l8-16v 20-l6v Turbo

1.200 r.200

950

4.300

.1.800 3.800 3.800

\lg

\lg
().t)0

0

0.00

300 300

900 900
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UITRUSTINGSOYERZICHT 18-l6v 22-l6v 20-I 6v Turbo

Tethníe kltuiligfuitl

Actieve hooÍdstcunen vóór a a o
Airbag bestuurdcr en voorpassagier o a a
Zii-uirhttgs v6ór a
Antiblokkeer-remsysteem (ABS) met tractiecontrole a a o
Beeldsignaal in geval van versleten renimen a a o
Centrale vergrendeling (radiografisch) ook op achterklep en tankdopklep; incl. safe-lock o o a
Cruise-control o a o
Elektronisch stabiliteits programma (ESP) a
Gordelspanner in voorstoelen a a a
Schiifremmen rondom; vóór inwendig geventileerde schrijfremmen o a o
Sportonderstel (20 mm verlaagd) o a o
Startblokkeringssysteem. elektronisch o o o
Stuurbekrachtiging, elektro-hydraulisch a a o
Veiligheidsbalken in portiercn o a o
Veiligheidsgordels. 3-punts gordels vóór en achter; vóór in hoogte te verstellen (Turtrcr ucklcurde veiligheidsgordels) a a o

Interieur

Airconditioning; incl. warmtewerende voorruit. 100 amp. dynamo en uitstrc,unroperrr ruen rchter o
Achterbankleuning in delen omklapbaar a a a
Bergvak aan portieren, incl. bekerhouder a a o
Bestuurdersstoel en passagiersstoel in te verstellen

Chroomkleurige deurgrepen binnenziide

a o a
a a a

Dagteller en service-intervalaanduiding

Getint glas rondom, voorruit van gelaagd glas

HooÍdsteunen achter (2 stuk$

a a o
a o o
a a o

Installatievoorziening kinderzit jessvsteem o a a
Instrumenten- en infodisplayverlichting (regelbaar) a a a
Instrumentarium met grijs omrande witte wijzerplaten.

i.c.m. zlarte. gri.ize ol rode bekleding cn metaalgrijs midtlenconsole en versnellingsk: ,p

o a o

lnstrumentarium met chroom omrande zwarte wijzerplaten.

i.c.m. beige bekleding en brons middrnconsole en versnellingsknop

Make-up spiegel verlicht in zonneklep bijrijdcrskant

o a

o o a
IIulti-infodisplay (check-control/boardcomputer) bij speciale 0pel-radio ook zendcr,, 'eergave

Middenarmsteun achter niet laadopening

Middenconsole met bergvak

Radio/CD+peler CDR 500; incl. bediening aan het stuurwiel en CD-opbergbox

o o a
a o a
a a

o
Stuurwiel in lengte en hoogte te verstellen a o a
Stuurwiel 3-spaahs met lcderen rand a a o
Sportstoelen vóór met verstelbare diibeensteun en lendesteun o a a
ïberenteller o a a
Verlichting in dashboardkasl jelbagageruimte o a o
Voorstoelen met Easy entry geheugenÍirnctie o a o
Vloerbekleding in bijpassende kleur a o o
Ziiruiten vóór elektrisch te bedienen o a a
Zoemer voor brandende hooÍdverlichting a a a

a o o4 vóór en 2 achter. incl. dahantenne en : -.1'

Eilerieur

Banden: 205/50 R l6 (Turbo 215/40R l7) a a o
Beschermstrip op flanken in hleur carrosserie a a o
Buitenspiegelhuizen in kleur carrosserie

Buitenspiegcls elektrisch te verstellen en verwarmen

Buntpers in hleur carrosserie

Dcurgrepen in kleur carrosserie

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 6; 6-spaaks design

(4x) 7,5J x 171 5-spaaks design (reservewiel 6J x 15)

N'listhmpen róór

Richtingaanwijzers. extra in voorschermen

o a o
o a o
o a o
o a a
o a

o
o a a
a a a

Ruitenwisscrs vóór met 2 snelheden: interval snelheidsaÍhankclijk

Uitlaatsierstuk verchroomd

a a o
a a a
a o a2-toons chxon

o
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