
Àlle -qenoteerde prijzen zrjn vrijblijvend en kunn.'n t' allen
tijde zonder voorafgaande kennisgeving uordq'n sc-s ilzisd.
tent'ijl OPEL Nederland zich tevens het rc'cht rot'rrb.'ht,udt
konstruktie en uitvoering van zijn produkten tc rrrizrgcn.
zonder verplichting vroeger geleverde \\'agens drcr.trrr r'rce n-

komstig te veranderen.
DrukizetÍbuten \ oorbchrrudL-n

OPEL Nederland B.V..
Baanhoek 188.

3361 GN Sliedrecht
Postbus I 100, 3360 BC Sliedrecht

t-

COMBO
PRIJZEN
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COMBO

1995-l

Advies

consumentenprij s

Advies

rrlklaarprijs

Gesloten bestelwagen cxcl. BTW

NLG

incl. BTW

NLG

excl. BTW

NLG

incl. BTW

NLG

TYPE Motor/Vermo gen/Milieu norm

t4il44kwlE2

l4si/60 kwtE2

l7Di44 kWiE2

17.568 20.642 18.159

18.r78 2t.351)

19.283 22.651 19.874

PLUS l1ii44 KW/E2

1.1Si 60 kW/E2

17D ,+,+ kW/E2

t].831 20.959

18.448 2t.616 66

19.552 22.914

Alle genoemde prijzen zijn incl. verwijderingsbijdrage (Nlg 250 incl. BTW).

Advies consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl.Opel Assistance-hulpdienst (1 jaar)

Advies njklaarprijzen zijn incl.: Tlanspofi, reini-een, poetselt, kentekenplaten, leges kentekenbewijs, NL transfer, matten,

lakstiÍ1, ruitesproeivloeistoi -'n volle tank brandstof.

21.332

18.769

23.347

18.428 21.649

19.039

20.143 23.664
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STANDAARDUITRUSTING COMBO COMBO PLUS

Aanjager met 4 snelheden a a

Aansteker met verlichting a

A c hteru itenverr,varm i n g o

Achteruitrijlampen a a

Bergruimte boven voordak n-ret hlep a a

Bergvak aan voorpoft ieren a a

Bcschermstrip op Ílanken a a

Bestuurdersstoel in hoogte te verstellen a

Binnenspiegel nret dinrstand a o

Buitenspiegel links en rechts a a

Dagteller a a

Dashboardkastje met slot a

Gordelspanner in voorstoclen a o

Hoofdstcun op voorstoelen a a

Info-display met tijd- en buitentemperatuur weergave a o

lnstrumentenverl ichti n c rc'ceIbaar a a

Intervalstand ruiteu issers o

Klapdeuren achter (90, 1 80 graden te openen ) a o

Koplampen, halogeen licht a a

Middenconsole met bersvak a a

Mistachterlicht a a

Opbergmogel ij kheden bo',,en voorconr par-t i nren t a o

Rembekrachtiging met lastafhankelijke remkrachtverdeler a a

Ruitewissers vóór met 2 snelheden a a

Schr.lfrcrnmen vóór a a

Speakersysteem incl. antenne; 4 speakers in voorportieren o a

Tankdop met slot o a

Tapijtvloerbcdekki ng; in laadru i nrte nrbbr' r n r;-rt. a a

Tussenschot achter stoelen. pemranL-nt ber.'sticc1 a o

Veilghcidsbalken in vooryortieren a a

Veiligheidsgordcls r'óór in hoogte te r erstellen a a

Vciligheidsstuurwicl en -stLrurkol on.r a a

Ventilatiesysteem met microfilter en recirculatie a a

Verlichting in laadruimtc a

Verlichting in dashboardkast j e a

5-Versnellingsbak o a

Voorruit van gelaagd _elas o a

Voorstoclcn nret l'erstelbare rugleuning a a

Zoerner voor branclcndc hoofdvcrlichting a

BANDEN: I 65/70R1 3-83 Reinf. a o

BEKLEDING (stoÍ) Morella Morella

a
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

Zie voor de standaarduitvoering de vorige bladzijden

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) COMBO

Code Omschrijving excl. BTW incl. BTW

ALGEMEEN

11-l Winterpakket, bestaande uit:

,17-4 Koplarnpreinigingsinstallatie

60-3 Verwarming in voorstoelen 525 617

TECHNISCH

52-9 Stuurbekrachtiging;

(b{ i4i/Si met 70 A. dynamo) 17D

895 1.051

835 981

54-3 Verhoogd laadvermogen; alléén 17D: 700 kg

incl.: I 65/70R13C-88Q banden 185 218

INTERIEUR

52-4 Airbag bestuurder; incl. speciaal stuurwiel 575 676

52-3 Airbag bestuurder (incl. spec. stuurr.r'ie1) en voolpassagier: va okt. prod. 1.055 1.240

70-8 Beschermnet in laadruimte 275 323

60-4 Bestuurdersstoel in hoogte te verstellen l2s 147

S9-7 Rubber vloermatten vóór 45 53

54-6 Zljramen voor electrisch te bedienen 570 670

49-7 Zonder rubbermat in laadruimte 0 0

61-3 Zonder bergvakken in hemelbekleding voorcompartiment 0 0

EXTERIET]R

66-4 Electrische verwarming van achtemriten 150 176

Briljant lak 130 153

58-5 Ccntrale vergrendeling, ook op achterdeuren

en tankdopklep, met safe-lock (Slot tankdop vervalt) 350 411

53-6 Getint glas met schaduwband in voomrit; alleen in comb. met 66-4 215 253

56-9 Koplampen electrisch te verstellen 215 253

49-l Extrarichtingaanwijzers 50 59

55-3 Luxe wieldoppen 85 100

De Opel dealer informeert U graag over alle optie-en accessoiremogelijkheden.
Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.
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