
Alle genoteerde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder
vooralgaande kennisgeving worden gewijzigd, ter.wijl Gencral Motors
zich tevens het recht voorbehoudt konstruktie en uitvoering van zijn
produkten te wijz.igen, zonder verplichtingen vrocger geleverde wagens

clienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetFouten voorbehouden.
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CORSA
ACCE,SSOIRE,S

P RIJZE,N
April 1994

Ar
W
General Motors Nederland 8.V.,
Baanhoek 188,

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100, 3360 BC Sliedrecht o4e4 oPELe

Ope
l-T

ea
m-N

ied
ers

ac
hs

en



CORSA

Artikel

Alrminstallaties ( TBBS/TNO goedgekeud )

Kit 1

Ko nr

Kit 2

Velours

Luxe rib

anttaclcr

leet "

trlaurv

:" alarm mct ultr:rsoon

Kornpleet "hoogrvirardig" :rlarm met

, rr 1'roqr.rfir.lr. rl.rrrrd.hrJic rirrg

Kir

Autohoes

Automatten

Kompleet "hoogwaardig" alarm met

noodsttoomvoorziening en

cryptografi sche a[srandsbediening

rib

antraclcr

blaurv

in auto )

rir<] io/cassetterecorclcr

rltlio/cassetterecordcr nret RDS

Autoradio's ( met

clorpelstrips

anttaclet

rechts

links

rechts voor

linksr«xrr

rechts achter

linhs achter

spuiten achtc

van Fl. 1170 voor

rirdio/cassetterrcordcr mct RDS DC 5 I7

radio/cassetterecorder mcr RDS DC 5l-
Infomeer bij uu Opel dealer naar dr ouerige

radioi en CDtpelers.

Adapter voor aansluiting autor:rdio

Autotelefoons

rclcioonpakkct I)R95

tel efrxr n PR9O

Beschermhoes voor voorruit

met centraal aansluitpunt

zooder centraal aansluitpurrr

crl

inbouu,set PR954(r, hanclsfree voor PR95

(set)

spuitcn schermverbrcdi ngcn

spuiten rvielkuipvcrbrcdinsen

achterburnpeiplaar

Da-kspoiler

3-deurs uirvocri

5-dcurs uirocring

3-dcurs

spuiren clakspoiler

Caravan spiegels

Centrale deuroergrendeling

met sleutelbediening:

Artikelnummer Zolder montage
Priis (incl. B'IrXf

Met montage
Priis (incl. B'I'§í)

90486 1 40 fl. 450 909

905 I l 035 fl l .050 1.723

9051 10lu+ fl 1 .25t) 2.007

I 79008 r fl. 153

t724t19 n. l 56

17)4170 fl. 81

| ,24163 Í'1. 8t

t-24134 fl. 1r6

tt23022 rl. r 16

SC 201 C n. 449

SC 804 C

fl. 699

905 I 0578 599fl.

905 I 0579 fl. 699

1 78262 l fl. 93

I:8460t rl. 26

l -8460u rl. 26

T op aanYr:uÉi op aanvràag

oP aanvfaargfl. op aan\l aag

op aanvraagf]. op aànvraag

1790100 f1 37

i 120100r 485fl

i 1201003 fl 230

fl 23i

i 1201351 3)4fl

i 1201301 314fl

f1

i 1201 151 159fl

i r 20r 101 159fl

f1

i t201456 105rl

i 1201455 r05fl

il 1 IJO

| 1201453 r.l 256

235

i 1 201448 fl. 26t
i 120t149 fl. )36

r1. 215

1t044)6 rl. 288

I 702960 rl. 282 846

370

180

fl.
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met radiografische afstmdbediening:

5-deurs

3-deurs uiwoering

.{rtikel

5-deurs uitvoering

CIaxon

rweetonig

drictonig

lrnperialen

kompleet skirek*

5-dcurs

Snceuwkettingen

irrperiaal complete ser

Íletsenrek basissct "

lroorrck -

accessoireset voot tacefi etscn

rccessoireset voor losse rviclcn

irccessoireser I

accessoireset cliefltalber-eil

imperiaalreL '

surfplankrek *

Jaloezie voor de achterruit

f errycan

"Reboard"

Lichtmetalen rclgen (excl. banden)

skirek r«ror horizontairl rrirn

shirek voor r.erticir:rl

Opel-sportbox *

' ) excluief benodigde allesdrager

5,5Jxt5ET 49

x 14 E1 17,5

5,5)x14ET49
5,5)x148T49
5,5Jx14ET 49

3-deurs uitvoering, set

zt

set, voor kinderen van 0 t/m 12 iaar

LPG installaties

Infomeer bij uw Opel dealer naar de

di uers e moge lij b h eden u anaf

Mat voor dashhoard

linls in mte

Ramen

elcktrisch bedienbaar. rrror

en windschenn voor

clektrisch bedienbarr. roor cn achtcr

§et

bandcnrnaat 165 R14,1f,5/70 Rl3

Spatlappen

achter

bandenmaat 145 Rl3

yoor (niet voor (iSi)

-3-spir:rks lcderen spofi sruur

3-spaaks lederen stuuryiel

3-spiraks houtcn stuurrviel

4-spaaks lederen spofisruur

Spiegels

groothoeh overzetspiegel, elektrisch

groothoek overzerspiegel, handbcdiend

Sportsturen (incl. naafadapter)

Anikelnummer Zonder montage
Priis (incl. B1'W)

Met montage
Prijs (incl. BT§Q

fl. 441 1.193

rl 1.128

f]. 1.434

fl. :l

d 6

il

rl

rl

fl.

rl.

I --_-' r1

fl.

r1.

il.

I -.rl-- rl.

d

f.l.

rl.

it.

d. (r

il.

fl

d

fl.
_'1.-

rl l+

i (.1 I .r-. rl

i ('l l<- il. l(.1

i(,l r< d

i 61 r0366 d I it-

i í.1 i .r,.1

1.027

I -ll+li. ln Ir
t7)2214 rl EI

1701000 fl. 926

lTolooo/ool I tI 1.1')r) 1.782

t73207 | fl 100

1732070 1,1 99

1738263 fl 3)

1791608 1,1 i0i
1-916t6 rl. 6i2

1718646 fl. 47

t718645 fl. 55

1705259 fl. IJJ

fl.1705257 iI

i 7l I 80 I 8/0t6 fl. .16: 4/a

i 71 18020/026 fl. 342

i 7118019/016 fl. 525 582

398i7118021/02(r fl. 342

(i\'

146

155

l-.1'<<-

l- rl=

t-rll-

11.

l

rl.

il.

r03

t12

398
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Artikel

Startkabels

4-spaaks houtcn stuuruicl

25 mm

1(> nrr
Stoelhoezen

motief D

rnotief f)

s.hi

motief H,

noticf E

[,uxc

antraclet

Lansvacht-sroelhoes

Trekhaken ( incl

trekh,rak

uoor hoelhasten, W's is een aparte
cons tan te s tro om draad u er eis t

Uitlaatnadempers (dubbel rechthoek)

anrraclet

zilvcr

t.2 - 1.4

verchroorrcl uirlaatslul(

Uitlaten ( niet roor GSi )

verhandkussen, rood

verbandkussen.z.wart

Verbmddoos

Wielbouten

Zonnedaken

anti-ilielital rvielbouten

zilver.

zwart j

set

set

(10 stuks)

zonncdal<

zonncdak mct regensensor
'l-op 

SJidcr 2, handbediencl

Slider 2. elektrisch

jaloezie voor'lirp Slidcr 2

dirllvindschern, voor

traosparant schuifdak

dakrvindscherm. voor achteraf

ingcbouwd zonnedak

<-;1
\Ë\I :'/

"'- \trí-___H=
Tip l: Het Opel Dealer Onderhoudsplm veuekert u tegen riiwel alle onderhouds- en fepilatiekosten.

P
Tip 2: Met de Opel Dealer Non Stop Garantie kunt u de garantie op uw Opel met 24 maanden verlengen.

Dit betekent blijvende zekerheid voor nieuwe en gebruikte Opels.

Informeer bij uw Opel dealer nar de voomaden vm beide progrmma's. OPELE

Artikelnummer Zonder montage

Prijs (incl. B1'§7)

i 71 I 8022/02í, fl. 523

1702531 fl 101

1702533 fl. 73

I 749098 fl 259

1749096 fl 253

r 749099 259

1749097 fl 253

1790140 fl 206

)790441 f,l 206

1790575 tl t76

1790577 fl t76

r 790582 l'l 176

6736000/1 296386 f,] 475 700

fl

i 120800r fl 799

i r 208005 fl 277 324

i 4308443 fl )5

1790927 fl 48

1716703 59

1716704 ll 5)

t7 16705 Íl 6r

r716530 Íl 2i

i 61 1 0355 fl 85

i 6r 10356 fl 6

fl 6

1 790535 Íl 33

1 238371 tl 6

173.100.1 fl 526 733

173.1007 fl. 1.255 l,481

r 73.1009 fl. 72) 935

1 733008 fl. 999 1 ))l

1732r38 1,1. 128

1732090 fl. 74

r 73-1600 fl. 76

DE OPEI DEAI.ER. BEIIAIBIAR BEIER

579

fl.

7<

846

fl.

i 61 I 0357
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