
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 dienovereenkom-
stig aan te passen.

Druk/zetfouten voorbehouden

Brandstofverbruik

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2 -uitstoot,
gemeten volgens Richtlijn 1999/100/[G
Benzinemotoren: kms / liter: van 1 1,4 tot 14.3

liters / 100 km: van 8,8 tot 7,0

CO2 gr. / km: van 212 tot 168

Dieselmotoren: kms / liter:
liters / 100 km:

C02 gr. / km:

van 14,5 tot 20,8

van 6,9 tot 4,8

van 186 tot 130

C,PELE
Opel Nederland B.V.

Baanhoek i88
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl
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ASTRA CONSU MENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUX,IENTENPRIJSLIJST IN €IJRO.

Deze benzine mltlren komen tn aanmerking v00r een averherdssubsidie van NLG 716.

Niet van toepassing op de 16 8v/16v er. 18-16v in comblnatre neÍ een autamaat.

:
:

l6-8v

62 kW84 pk

16-16v

74 kW100 pk

I 8-l 6v

92 k\\/125 pk

22-l6t
108 k\\'/117 pk

I7 DTi

55 k\\',/75 pk

20 Di-l6v aut.

60 kW82 pk

20 DTi-l6v

74 kW100 pk

.J DEI.IR.S

PEARL

€Lrro 17.014,49 I 7.912.05 19.283,39 20. l 90.95

SPORT EDITION

€uro I 7.168.17 I 8.175,83 19.1 31 ,17 73 )1

_j D[tjRs
PEARL

€uro I 7.168.17 r 8.175.83 19.7 37 ,11

SPORT EDITION

€uro l7q))0§ r rJ.8l9.6l ti . I 90.95 2r.779.18

4 DEt?.t srD.t,\
PEARI,

€uro 18. I 9.056.50 t0.417,84 11.315.10 10.614.11 21.180.86 22.006,07

-r rruR"t .t 11 I/oÀ' r rl 6 0,\'

PEARI,

€uro 20.87 1,62 ).3.101.75

SPORT EDI I IO\
€uro t9.737 1T

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I €uro = 2.20371 Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 31 december 1998).

Advies-consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. 0pel Assistance-hulpdienst ( I jaar);

excl. verwijderingsbijdrage, leges & tenaamstellen kentekenbewijs.

37.495 39.49s 12.495 44.495 12.995 49.245 45.995

r9.5 10.18 1t.316.11 20.871.62

38.495 40.495 13.495 45.495 46.995

38.495 40.49s {3.495 45.495 43.995 50.24s 46.995

10.ó1.1.71 I 9.961 06 11.800. r 9 I L125.10

3S.495 41.49s {1.495 46.495 47.995

21.098.51

39.995 41.995 14.995 46.99s 45.495 51.745 48.495

40.495 42.495 15.495 47.495 45.995 52.245 48.995

l9.2lJ-1.19 r.614.71 21.55t.29 ,.232.96

4r.495 43.495 {6.495 48.495 49.995

: r .()98.5 l 22.006.07 22.686.71

Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Verrvijderingsbijdrage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentehenberviis

925,00

99,17

70,00

21.50

419.75

45,00

31,76

9,16

Totaal 1.115"67 506.27

Kosten 0nvatten:

NL-transler" en ltrl . r.rnk brandstof.

transport, matten.
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OPTIBMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduityoering het achterblad

MIERPRIJS (advies consumentenprijs) in NLG

MEERPRIJS (advies corsumentenprij$ in €uro.

SPORT

EDITION

0ptie Pilkettut

,78

- Voorstoelen met vcruarming (individueeJ in tt rttllrn)\{inter-Pack:
€u ro

3s0- Voorstoelen met verwaÍming (individueel in te stellen)

€uro

Wintcr-Pack:

Met lederen

Afzonderfike opties

AUDIO / NÀYIGATIE

Radio/CD-speler CDR 500:

incl. aan het stuurrvicl* €tLr,t 43 1.09 ll I .09

Radio/casettespeler CCR 600; incl. CD-wiselaar (4 CDï) in dashboardkastje

en aln het stLrurliel* €urtr 7 48.7 4 71E.71

Radio/cassettespclcr CCRI' 7001 incl. .teïntcgreerde telelbon

en aan het stuuru icl* €uro 1.134.45 l . r 31.45

Radio/CD+peler NCDR 1100; incl. navigatiesysteem met monochromÈ displai

aan het stuurwiel* €uro t.511 1 2.541,17

Radio/CD-speler NCDR 1500: incl. ntr igatiesrstr'cnr Inct

monochrome telclbon en aan het stuuru iel' €uro 1.221,84 .1.2t l.lJl

Kleurendirylal' voor nayigaties)steenr

€uro 680.67

CD-opbergbox

€uro 12.69

CD-wiselaar (4 CD\) in dashboardlustje

i.c.m. CCRT NCDR t 100 ol NCDR I € uro .96 194.96

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

* Bij een 500/600/700/1 100/1500 audiosysteem "al fabriek- worden de ldeun. de sedan en stationragm uitgensl met 8 speakers.

PEARL
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I 58.82

950 950
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering het achterblad

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in NLG

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in €uro.

SPORT

EDITION

Af:onderliikc optics

TECHNIEK

Automaat, 4-traps elektronisch geregeld

€urol7 DTi en 20 I .171.79

INTERIEUR

Alarm installatie

SCIVÍ/TNO klasse 2 €uro l6l.0l 361,02

Nle I

.*-l 

-

HooÍIsteunen achter (3 stuhs) 450

101.10

100

181.51radio af

€urrr 15.38

€uro

€uro 110.11

€uro

Installatievoorziening kinderzitjesysteem

Lederen stoelbekleding (zitdelen), incl. hooldsteunen achter (3 stuk$,

Sportstoclen vóór mct "Sk1'linc" beklcding en lendensteun

1n en lendensteunverstelbare met

Teleloonvoorbereiding (GSM)l

in combinatie met

15.i8

3.550

1.610.91

400

l8t.5l

400Veiligheidsnet voor bagageruimte

€uro

400

l8l.5l 181.51

950Zij-airbags vóór 950

€uro 41 1.09

100Zijruiten achter elektrisch te bedienen

€uro l8r I

400

l8I .51

EXTERIEUR

Brilliant lak

€u ro

300

ll6.l -l

Metallic-/Mica 1ak

€uro

900

.108..10

Mistlampen vóór

€ uro

Schuifl-ikanteldak van getint glas, met jaloezie; elektrisch bediend Nrg I t.s()o

er., | 680.67

1.500

680.67

Trekhaak met alneembare kogel Nrg I 1.ooo

.* T rr,*

BANDEN / VELGEN

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 5t 5-spaaks design

€uro

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x 1 5: 6-spaaks design

€uro

Bij "i.c.rn."(in combinatie met) de vermelde optie bijtellen indien geen standaardui: ..rting.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I €uro = 2.20371 Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 31 december 1998)

De Opel dealer informeert u graag over alle optie- en accessoiremogelijkheden.

Raadpleeg altijd de laatste bestelspeciÍicaties bij de Opel dealer.

PEARL
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SPORT

EDITION

UITRUSTINGSOYERZICHT

Actieve hooldsteunen r'óór a
Airbag bestuurder en voorpassagier a
Antiblokheer-rems\steem (ABS). I 8-i20- t 6v nlel tractiecontrolc a

Centrale vergrentleling (radiogralisch)

ook op achterklep en tankdopklcp; incl. salè-locli

o a

I ruise-control (NIET op l 6-lJv en I 7 DTi motoren) o a

Gcluidsisnaal in geval van versleten remmen. bceldsignaal i.g.v. boardcomputer o

Gordelspanner in voorstoelen o a

\ileauregeling achteras. handbediening (ALLEEN stationlvagon)

Sportief (22 mm verhagd) aÍgestemd onderstel

Stuurbekrachtiging. elektro-h.vdraulisch o
lciligheidsbalken in portiercn o
Veiligheidsgordels. 3-punts gordels vóór en achtcr:

vóór in hoogte te verstellen

a

a
a

a

Irttt'rieur

Achterbrnkleuning in delen omklapbaar. stationwagon ooh zittin{ a

AÍdckscherm bagageruinrte (ÀLLEEN stationwagon) o
aAirconditioning. incl. u'armterverende voorruit

BerÍrvlk in portieren. incl. bekerhouder a
aBestuurdersstoel in hoocte te rerstellen

Dasteller en serr ice-intcrvalaanduiding a
aGetint glas rondom. voorruit van gelaagd glas

Hooldsteunen achter (3 stulis) a
Inlodisplay met tijd- en buitentemperatuuÍ-weergave;

bii speciale Opel-radio ook zenderweergave

a

aInstrumenten- en inlbdiqrlal'verlichting rcgelbaar

Instrumenten met witte wiizerplaten

aKoplampen elektrisch te verstellen

Lentlcnsteunverstelling in voorstoelen

a\liddenrrmstcun rchter nret laadopeninr

\liddenconsole lrct bersYali a

Multi-inlodisplay (check-contol/boardcomputer): (NIET op I 7 DTi motoren t a

Sportstoelen vóór met verstelbare diibeensteun

Startblokkeringssysteem. elektronisch a

Stoelbelileding \ ELr rL R>

]E\\ EL

Stuuniiel in lengte en hoogte te verstellcn o
Stuurrviel met ledcrcn rand a

aToerentellcr

[-litstloomopeningen achtercompartiment a
a!'entilaties.vsteem met nricrolllter en recirculatie: .l-traps nlnjagrr

Verlichting in dashboardkast jei bagageruimte: ieeslanrpies lchtir a
a\roorstoelen met Easl'entr) gehcugenlunctic (ALI-EE\ op .i-deLrrl

\ioorstoclen met verstelbare rugleuning en hooldsleun a
r óórZijruiten elektrisch te bedienen

Zoemer voor brandende hooldverlichtinc a
6-Speakerslsleem: .1 speakcrs róór en 2 achter, incl. clakrntenne a

o

o

':.: .'.:

o

o

a

a

a

o
a

a

o

o

a

o

o

o

o

o

a

a

a

a

a

a

o

o
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UITRUSTINGSOVERZICHT SPORT

EDITION

Efieriur

205/50 R 16* (* NB: sneeulhettingen niet toegestaan)

Banden: 185/65 R l5
195ft0 R 15 (i.c.m. 18.22.20 Di en 20 DTi motoren)

o
Beschernrstrip op flanken o
Buitenspiegelhuizen in lrleur carÍosserie o
Buitenspiegels elektrisch te verstellen en verwarmen a
Bumpers in kleur carrosserie a
Dalireling (ÀLLEEN op stationwagon) a

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x l6: dubbel 5-spaaks design a

\listlanrpen vóór a

Richtingaanrvijzers, extra in voorschennen a

Ruitenu isser/-sproeier achter met interval (NIET op 4-deurs sedan) a
I

RLtitent issers vóór met 2 snelhedenl interval snelheidsafhankelijk a

PEARL
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