
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/zetfouten voorbehouden

OPEL.O
Opel Nederland B.V.
Baanhoek 188
3361 GN Sliedrecht
Postbus I 100, 3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl

Ítrla§f,ïA,

G
PRIJZEN

Model jaar 2001

Brandstofverbruik

Gemiddeld brandstofyerbruik en Co2-uitstoot.
gerneten volgens Richtlijn 1999/100/EG

Benzinemotoren: kms/liter: ran8.4totl0-{
liten / I fi) km: van I l -9 ror 9-ó
CO2 gr. /km: van 286 rot 2ll

Dieselmotoren: kms / liter:
liters / 100 km:
C02 gr. / km:

van 13.7 tot 14.l
van 7.3 tot 7.1

van 197 tot 192
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OMEGA

1 DEURS SI,DAl

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRUSLIJST IN €URO.

22-l6y

106 kW144 pk

26-v6

132 kW180 pk

32-Y6

160 kW218 pk

22DTi-l6v
88 kW120 pk

COMFORT

€uro 3 1.308,57 j.'r.577

C0l\4F0RT Aut.

€uro 31. r 1i.69 t5

ELEGANCE

€uro 36.071,26

EI-EGA\CE Aut.

€uro 15.6

SPORT

€uro 16. 16.071.26

SP0RT Aut.

€urcr 18. 4 1.0ó4.,J4

EXFT'I,ITI\ E

€uro 1 L117

EXECUTI\rE Aut.

€uro 15.51 1.89

.i DÈ IIRS ^'I1ruONÍI'AGOI\
('o\,Ít-oRT

€uro l3 35.i91.59

CO\IFORT Aut.

€ttr,, 17.107.7 r

ELEGAN(-E

€ttrir 11.7r l.9l
ELEGAT-('E Aut.

€uro 36.527,04 19.

SPORT

€Lrro 34.11I .92 l7 i6.9rJ().81

SPORT ALrt

€ttro lr, i17 r)-l 39. 4l

€uri, r r .127.86

EXECUTIVE Aut.

€Lrrrr

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTIY en BPM.

I €uro = 2.203 7 I Nlg (Gcblseerd op de vastgesteldc rvisselkoers per 3 I dcccmbcr 1 
., . 

r

Advies-consumentenprijzen zijn "al importcur"; incl. Opel Asistance-hulpdienst ( I .,r,rL):

excl. & tenaanrstellen

68.995 75.995 73.995

11.18_í.01

12.99s 79.995

74.49s 81.495 79.495

-r6.980.E1

Nlg 78.195 8s.495

38.795.94

Nlg 74.195 81.495 79.495

Nlg 78.495 85.495 90.49s

Nlg 91.29s 89.295

10.510.30

Nle 95.295 r 00.295

1-1.111.99

77.995 75.995

i1..1rJ5.0-l

81.995

83.495 81.495

.16.980.81

87.495

83.495 81.195

80.495 87.495 92.495

EXEtt,'ttVE 93.295

42.335.41

91.295

97.295 102.295

.16.119..15

Per I januari 2001 Nls €uro
Kosten rijklaarniaken

Verwijderingsbijdrage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen hentekenbewijs

I 125,00

99,11

70.00

21.50

510,50

45.00

I1.76

9.16

Totaal l.3l 5.67 597.01

Kosten rijklaarmaken omvatten: Transport, Íeinigen. poetsen. kentekenplaten, NL-tr.rnsler
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduiti,oering dc laatste bladzrjdc

NIEERPRI,IS (adries consumentenprijs) in Nlg
\IEERPRIIS trdries coniumrntunpnjs) in €uro.

ILEGl\CE EXECT]TIYE

TECHNIEK

€Lrro 657

r.150 r.I50
651.98 657.98 657.9E

Niveauregelin-u achteras (automatiscll) 2.-150

€uro

2.-150

Snellieidsaflianhelijkc stuurbekrachtiging

(ALLEEN mr:t 22 DTi motor)

s50 950

€uro

9s0

43 1,09

INTERIEUR

1.050Achterbank en loorstoelen met verrvarming

910.15

850 850Achterbank en voorstoelen met verwarming

i.c.m. lcdcrcn 71 T] 1t

150Installatieroorzicnin_u liinderzitjesr steenr

600T ardnel irr Ioiler'[ul (clrr.t i.e]r r

€
2.500Lederen stoclbchleding (zitdelen)l

€i nc1. vóór en lederen hootrlsteunen lchtcr l. ll.l..l5 .90

500Passagiersstoel met elektr. hoogteregeling, lendensteun-. hoeklerstelling

€

-10tl -100
'Snrart'airba-u (passagiersdetectie) aan prssa-uierszij de

€' 116,13

L000 t.000Sportstoelen vóór incl. Varsitybekleding of i.c.m. lederen bekleding

€Executive yervallen CN elekïr. 453.78

{00TcleÍbonvoorbereiding (GS\l t

radio af €in conrbinatie mct

600Veiligheidsnet voor bagageruimte

€ALLEEN

{00Verlichting van make-up spiegels en bedieningsknoppen op tunnelconsole:

€achter

2.250Voorstoelen 8-voudig elektrisch te verstellen, incl. verwarming

€' L(ll1.0I

-1.-100Voorstoelen 8-voudig elektrisch te verstellen, incl. verwarming

en memory op bestuurdersstoel en binnen-/buitenspiegels €
l.c.m.

r.:00loorstoelen nret verrvarming. rariabel in -5 stunden

l.c.m. €
950Zijrrmen achter elel<trisch tc bcdicncn

€
800Zonnescherm voor achterruit. elektrisch te bedienen

€sedan ) 163.02 l6-'r.01

COMFORT SPORT

A nt islip-dilIèrenticel 1.450

I "".r'

2.050 2.050

9-r0.15 910.r5

850 8s0

150

6rJ.07

150 r50

68.07 6lt 07

5.000

300

151.78

1.000

\ls

\k,

\tc

'l+'l

1.200

5,1,1.51

800
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COIIIFORT ELEGANCE SPORT EXECUTIYE

GELI]II)/NÀVIGÀTIE

Radio/casettespeler CCR 2006t incl. CD-lvisselaar (4x) 700

in middenconsole en bedieni aan het stuurwiel €uro -l l7

700 700

I I 7.65 I I 7.65

Radio/cassettespelcr CART 2007: 1.500

incl. teleloon en aan het stuunviel €uro 680.67

1.500 1.500

6n0.67 6E0.61

Radio/casettespeler Ct RT 2008: incl. geïntegreerde teleloon. 2.250

CD rviselaar in middenconsole en aan het stuurwiel €uro l.0I
2.250 2.250

L011.01 1 .02 1.0 1

Radio/CD*peler NCDR 201 l: incl. narigaties)steem niet monochrome monitor

en bediening aan hct stuulrviel

3.750

€uro 1.70t.68

(Executive incl

3.750 3.750 1.350

r.i0l.6E 1.701.68

Radio/CD-qrclcr NCDC 20I3: incl. navi-untiesvsteem mct monochrome displal.

CD-lvissclaar (4x) 
-ueinte-ur. in middenconsole en bediening aan het stuurn icl

4.450

2.0r 9.32

incl

1.150 1.{50

2.0 l 9.12 2.0 I 9.31

Radio/CD-speler \t DIt l0 l 5: incl. CD riisselaar (4r) geïnt. in middcnconsole 7.100

mct monochrome di teleloon en aan het stuurs iel €uro 3.r-l

7.100 7.100

1llI 8,1 3.221,81 L951,25

K leurendiqrlav voor navi-uat iesvsteenr L500

ALLEE\ i.c.m. NCDR 20ll \CDC 20ll oi NCDR 201 €rrro 680,67

1.500 1.500 1.500

680.67 6It0.67 680.67

Soundslstenr Bose (sedan 8 sperhers. stationrvagon 7 speahers.l 550

t),,llET i.c.m. tART 2007 ol CDR €uro 119.58

550 550

219,58 l.l9.5s

6t2,60 I

2.050

9-r0.ta

1.300

EXTERIEUR

Buitenspiegels elektrisch rveghlapbaar.

alleen i.c.m. elelitr. ramen achtcr: \lET i.c.m. voorstoclcn me t gcheu-uen

300

€uro l-r6.13

Executive vervallen en 8-vou cl clitr. vcrstclfuncti e

300 300 300

l]6.1] l36.ll I 36.1 3

Koplanrpen met Xcnon-licht: 2.200

incl nstallatie en mist toor €uro 998.i1

N,l istlampen (halo-ueen) r,óór' 400

€uro t8 r .5l

N,letallic-/N{icri hk 1.750

€uro

t.750

SchuiÍ'-/kantcldali van getint -nhs. elel(trisch te bedienen. 2.350 2.350 2.-150

nlet voofkeuzestan i ncl €uro 1066.i8 1066.18

Trckhaak met afireembare kogcl. kogcldruk 75 kg

(lndien bij sedan een Bose-soundsl'stcm ol' ccn radio

met Bose-soundslstem \\ordt brjbcsteld is niveaLrregeling verplicht)

l.{00 1.J00 I.,í00

€uro 6-15.19 6-15.t9 615.19

1.400

615.19

1.750

191.12 79.1. I l 791. I l
2.350

r 066.38

BANDEN/VEI,GE\

Lichtmetalen velgen (4x) 7'izJ x 17; "S-spaaks Sportdesign" 3.400

incl.235/45 R17 banden rleu iel staal. 205/65- I 5 €uro 1.542,85

Lichtmetalcn r,elgen (,h) 7J r I6: "7-spaaks" 2.400

incl. 225155 R16 banden staal. 105/65- I 5 €uro 1.0E9.07

Lichlmetalen rclgen (ilx) 7J r I 6: "S-trapeze spakcn" 2.400

incl. 225/55 R 16 bandcn rre\\ iel staal. 205/65- I 5 €uro 1.0IJ9.07

0

0.00

Lichtmetalen rcl-sen (.h) 7J x l6: "7-spaaks Sport Disign"

incl. 255/55 R I 6 banden (rescrvcu icl staal. 205/65- I 5)

2.400

€uro I (139 0l

0

0.00

1.000

15-r.7lt

Bij in conrbinatie met (i.c.m.) de vermelde optie(s) bijtellen indien geen standurrdur. .r'ting.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPN'I.

I €uro = 2.2037 I \lg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I decenrber' l "r: )

De Opel dealer inlormeert U graag over alle optie-en accessoiremogelijkheden.

Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.

€uro
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UITRUSTINGSOVERZICHT ETEGANCE EXECUTIVE

I t c hn i e k I l'ei li gh aitl

Airbag bestuurder en yoorpassagier en zij-airbags vóór a a
Actieve hooÍdsteunen voorstoelen a o
ALIAS: veiligheids- en stabiliteitsconstructie achterbank (stationr agon) a a
Antiblokheer-remsisteem (ABS) a a
Centrale vergrendeling. (radiografi sch)

ook op achterklep en tankdopklep; incl. safe-lock

a o

Cruise-control a a
ElectronischeTractiecontrole 'plus' (ETC)l (ALLEEN op \'6 motoren r a a
Niveauregeling achteras (automatisch) o
Startblokkeringssysteem (elektronisch) a a
StuLrrbekrachtiging: 6-c1'linder mot0ren snelheidsafliankelij k a a

Super Dvnamic Salety onderstel (S-DSA) a a
Veiligheidsgordels vóór en achter in hoogte verstelbaar;

3-punts veiligheidsgordel middenachter

a a

\eili,trheli\n.i .L l.:-.ri:r...:t .r, \LLEE\ .'.:i,, ",,.,.,,,', a a

Irterieur

Achterbankleuning in delen neerklapbaar. met middenarmsreun:

sedan met laadopening

a o

.\fïekscherm voor bagageruimte (ALLEEN stationwagon) a a

.{irconditioning met Smart Electronic Climate Control

tAir Qualitl Sensor. microfilter en zonnesensor)

a o

i,. ....:.:.:... ,: rrtrt lentlcnstt,nn- en hoekverstellinc

:;: i1...::: ,::!:(tc]illC
o

Bestuurderstoel met lendensteun- en hoekverstelling

incl. elektrische hoogteregeling met geheugen (NIET in comb. mer iporsroelenl

a

Hoolïsteunen achter (-l ;tuk) a a

a
HqutJook paneel op dashboard: (SPORT aluminiumr o a
lnterieurverlichting met rerlraagde uitschakeling o a

-..:;:'en bcl.leding (ziliÉ..:: r.. ,.:r.::-::. :..:t :ri . - . a
L eeralwerking pook/handrem o a

Lealampjes vóór; (+ = 6o1r..1r,.., o- a-
\lake-up spiegel met verlichting in beide zonnekleppen a a
\tulti-inlodisplay (check-control/boardcomputer)

bij Opel-radio óók zenderweergave

a a

Opbergtas aan rug voorstoelen o a
Passagiersstoel met hoogteregeling en lendensteun-/hoeklersrelline o a
Passagiersstoel met vooroverklapbare rugleuning a
Portierverlichting a a

a

Radio/cassettespeler CCRT 2008; incl. Bose soundsystem.

CD-wisselaar (4x) in middenconsole gei'ntegreerd en bediening aan het sruur*'iel

CDR 2005: incl aan het stuurri iel

a

8-speakersysteem; (Executive: Bose SoundsYstem*) en anlenne a a
Sportstoelen vóór

a
Varsity

Leder

Empire velours

Stoelbekleding Orleans

a
Stuuru,iel met lederen rand in hoogte te verstellen a o
Trhlbonvoorbereidine (tvpe GSN,t)

TLtnnelconsole met opbergvak. bekerhouders en klep/lrnt:trui
a

a a
Yerstelbare achteruitki jkspiegel; ( + = automatisch dinrnrrn,i, a a-

Zijruitcn elektrisch te bedienen

\\ lrmtewerende voorruit a a

vóór+rchter i f,, ,: - r.: .:
Zonnescherm voor achterruit, elektrisch te bedienen ( ALLEE\ sedan I a

*= 
Bose soundsystem bij stationwagen 7 speakers i.p.r: 8:

(* Bose soundsystem NIET standaard i.c.m. NCDR 20 I I . NCDC 201 3 en \CDR 201 5)

COMFORT SPORT

o a
o o
o a
a o
o o

a o
a o

o o
o o
o o

o

I o

a

aa

ao

o a

o a

a a

a

a

o a

a

o a-
a

a a

a

o

a o
Radio/CD-sneler a a

a o

o
a

o

a
a

a

o

a
a o
a o

\ oor vóór*achter
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UITRUSTINGSOVERZICHT EI,EGÀNCE EXECUTIVE

Erterieur

a
235l45 Rl7; reservewiel 205/65 R15 (sneeuwkettingen niet toegestaan)

Banden: 205/65 Rl5

225155 R16: reserver,viel 205/65 Rl5

a
Buitenspiegels elektrisch te verstellen/verwarmen en in kleur carrosserie o a
Dakreling (ALLEEN stationwagon) o a
Koplampen met Xenon licht" dyn. hoogteregeling en reinigingsinstallatie o a
Lichtmetalen velgen (4x) 7J x I 6; 7*paaks design o
Lichtmetalen velgen (4x) 7J x I 7; 5+paaks "Sport"design

oLichtmetalen velgen (4x) 7J x 17; 5*paaks design

\leta1lic-/Mica lak o
o\listlarnpen vóór a

a aRuitensproeimonden vóór met verwarming

oRuitenl issers vóór met 2 snelheden en regelbare interval a
Sportchassis en verlaagd onderstel

COMFORT SPORT

o

a
o o
a o

o

a

a
o a
o a

o
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