
rl=]lr

^
§tt

ON

N
2001

Brandstofie

Gcil&lltrefftrlr
gc-{ciEkernitil[rl
Bcnzinemotoren: kns/

liten
CIlgr-/km: van2,l8tot23

Dieselmotoren: kms / liter:
liters / 100 km:

C02 gr. / km:

van l3,7tot 14.

van 7,3 tot 7,1

van 197 tot 192

oít/tEGA.

Opel Nederland B.V.
Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
wwwopel.nl Uitgave 8 april 2001
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CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
I'OI\SUN,IENTENPR IJSL IJST IN € t] RO.

22-l6v

106 kWl44 pk

22DT;-lív
88 k\I/120 pk

I}USINESS EDtTtON

€uro )? )u ic 19.19.r.15

BI,SINESS EDTTIO\ {I ITOI\'ÍAAT

€ulir 29.039,ó6

5 DEURS STATIONíYAGON

BUSINESS EDITION Nle ] se.ees

€rtru '- fl;
64.995

19.19-',1.15

BUSINESS EDITION AUTOMAAT Nre ] fi.ees
€ulo 19.019.66

Àlle genoemde pÍijzen zijn incl. BTll en BPM.

I €uro = 2.2037 I Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I december I 998)

Kosten rijklaarmaken

Verwijderingsbijdrage

Leges kentekenbervijs

Advies-consumentenprijzen zijn "al importeur"; incl. Opel Asistance-hulpdienst ( I j.lr);
excl. verwijderingsbijdrage, leges & tenaamstellen kentekenbewijs.

volle tank brandstoÍ.

reinigen. poetsen.

s9.995 64.995

63.995

Nls €uro

I 125,00

99,17

70,00

2l,50

5 I 0.50

15.00

31.76

9.76

Totaal 1.315.67 597.()3
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie yoor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

NIEERPRIJS (adr ies ctinsunrentenprijs) in Nlg
\llrlrRI)R l.lS t rLh irr ron\unrcrrclrprij\) in €ur0.

I\TERIEUR

Installatievoorziening voor kinderzitjesl Íeem

€uro ó8,07

I lrudrtet irt Iol'lcrlul' (ehrli.r:lrt

€uro 21)_:1

Sportstoelen vóór incl. Varsitybekleding

€Lrro ,151 7x
'lclclbonvoorbereiding 

(GSN't) 400

,{LLEE\ in combirutic mct aÍ' €Lrr-o

\èilighcidsnct voor baulgeruinrte

AI,LEEN €uro )11 )1

GETUID/NÀYIGATIE

ll7h5

Radio/cassettespeler CCRT 2008; incl. geintegreerde telefoon.

CD-wisselaar (4x) geïntegreerd in middenconsole. Bose-soundsystem

2.800

€uro l.ti0.ir
IJ 7 dl aan het stuursiel

Radio/CD-speler NCDR 201 l; incl. navigatiesysteem met monochrome monitor

aan het stuurn iel €ulo
Radio/CD-speler NCDC 2013; incl. navigatiesysteem met monochrome displal:

I D rvisselaar in middenconsole en €uro t.0 r

Kleurcndisplnv nar igatiesl,steent 1.500

AI.LEEN i.c.m. N('DR 20ll en NCIX l0l.r €uro 680.67

Soundsystem Bose (sedan 8 speakers, stationwagon 7 speakers)

(ALLEEN i.c.m. CCR 2006, NCDR 201 I of NCDC l0l -r )

550

€: -j., i \

EXTERIEUR

\listlaurpcn (hrlo-reen ) r óór 400

€Lrro l8

NIetallic-/N{ica hk

791. r l€uro

Trekhaak met alneembare kogel, kogeldruk 75 kg

(lndien bij sedan een Bose-soundsystem ol een radio €uro 6li.l9
nret u'ordt dis

BANDENTVELGEN

Lichtmetalen relgen (.k) I I :.1 r ll :"S-spaaks Sportdr:ign"

€uroincl. 2-i5/15 R l 7 banden 205165-15 I

Lichtmetalen velgen (4x) 7J x l6; "S-trapeze spaken"

incl. 225 I 55 R I 6 banden (reservewiel staal. 105/65- I -i ) €uro 1.0119.07

Bij in combinatie met (i.c.m.)de vermelde optie(slbijtellen indien geen stindaarduitruÍin_s.

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTI{ en BPIll.
1 €uro = 2,20371 Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde *iselkoen per 3l deember 1998)

Dc 0pel dealer inlornreert Ll graa-u ovcl rlle optie-en accessoirrnrr ir..i.

Raadplecg alti,jd de laatste bestelspecilicaties bij de Opel dealer.

150

600

r.000

lill.5l

Radio/cassettespeler CCR 2006; inct. CD-uiselaar (4r) 700

€uroin

en

,{ls I 1.400

3.400

2.400

Ope
l-T

ea
m-N

ied
ers

ac
hs

en



UITRUSTINGSOVERZICHT

Tethnitk lltailightil

Airbag bcstuurdcr en voorpassagier en zij-airbags vóór

Actieve hooldstcunen voorstoelen

ALIAS: veiligheidy en stabiliteitsconstructie achterbank (stationrvagon)

.\ntihlol<leer-renr\\ \leem { A BS)

I cntrale vergrendeling. (radiograÍisch)

ook op achterklep en tankdopklep: incl. saÍè-lock

C ruise-control

Startblokkeringssysteem (elektronisch)

aStuurbekrachtigi ng

Super Dynamic Salety onderstel (S-DSA)

Veiligheidsgordels vóór en achter in hoogte verstelbaar;

-3-punts veiligheidsgordel middenachtcr

Interieur

Achterbankleuning in delen neerklapbaaq met middenarmsteun;

sedan met laadopening

Afdekscherm voor bagageruimte (ALLEEN stationwagon)

Airconditioning met Smart Electronic Climate Control

(Air Quality Sensor. microÍilter en zonnesensor)

Bestuurdersstoel met lendensteun- en hoekverstelling

incl. elektrische hoogteregeling

llooldsteunen achter (3 stuks)

Iutericurvcrlichting met vertraagde uitschakeling

Leeslampjcs vóór

1\{ Lr I ti-inÍbdisplay (check-control/boardcomputcr)

bij Opcl-radio óók zenderrveergave

Portierverlichting

Radio/CD-speler CDR 2005; incl. bediening aan het stuurwiel

8-speakersl'steeml inclusicl' lntcnne

Stoelbekleding

Stuulu iel nret lederen land in hoostc tc vcrstcllen
'Iunnclconsole 

met opbergvah, bchcrhoudcls en klep/arnrsteLrn

\\rarmtewere nde voo rr u i t

Ziiruiten elelitrisch te bediencn

Exterieur

Banden: 105/65 Rl5

Buitenspiegels elektriscli tc rerstellen/rerlarnren eir in kleur cllrosselie

Dakreling (ALLEEN stationwagon)

Ruitensproeimondcn vóór met veruarming

lluitcnlvissers vtiór met 2 snelheden en regelbare interurl
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