
Alle weergegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor konstruktie
en uitvoering van haar produkten te wijzigen zonder ver-
plichting eerder geleverde produkten dien-
overeenkomstig aan te passen.

VECTRA
Pear

en
I

Druk/zetÍouten voorbehouden

Diamond

PRIJZEN
Modeljaar 1998

CIPEL.E
Opel Nederland B.V.,
Baanhoek 188,

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht 0398 Uitgave januari 1998

Ope
l-T

ea
m-N

ied
ers

ac
hs

en



VECTRA Pearl/Diamond
1997(2) aug

4 DEURS SEDAN

CONSUMENTEN PRIJSLIJST

Nle Advies-consumentenprijs fNtg I Advies-consumentenprijs incl. kosten rijklaarmaken*

l6-l6v
74 kW

l8-l6v
85 kW

20-l6v
r00 kw

25-V6

125 kw
Di

60 kw
DTi

74 k\ry

PEARL 39.950 41.950 44.950 49.950 42.7 50 43.575 14.7 50

PEARL Aut. 43.055 45.055 48.055 53.055

DiAMOND 43.950 45.950 ) 18.950 46 750 47.575 48.750 t

DiAMOND Aut. 47.055 49.055 0 52.055 57.0r5

5 DEURS HATCHBACK

PEARL 40.950 42.950 J 15.950 50.950 51.775

54.055 54.880

45.7 50

PEARL Aut. 44.055 t 46.055 0 19.055

43.7 50 ,

DiAMOND 44.950 t 46.950 ) +9.950 54.950 55.775 47.750 49.750
DiAMOND Aut. 48.055 4 50.055 0 i3.055 58.055 58.880

5 DEURS STATIONWAGEN

PEARL 41 43.450 +6.450 51.450 44.250 46.250
PEARL Aut. 44.555 46.555 19.555 54.555

n250DiAMOND 45.450 47.450 i0.450 55.450 48.250
DiAN{OND Aut. 48.555 50.555 )3.555 58.555

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

De Pearl en Diamond zijn beide standaard

uitgerust met 5-spaaks lichtrnetalen velgen.

Advies-consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl.Opel Assistance-hulpdie:,t (l jaar) 
;

excl. verwijderingsbrjdrage, Ieges & tenaamstellen kentekenbewijs.

* NIET inbegrepen zijn de wettelijL voorgeschreven kosten

verwijderingsbijdrage ad Nlg 150,- (incl. BTIV),
leges kentekenbewijs ad Nlg 90,.,
kosten tenaamstellen kentekenbewijs ad Nlg 23,-.

Twin spoke 1 6" velgen zijn tegen meerprijs

leverbaar.

5i 950 54.775

Kosten rijklaarmaken omvatten:Transport, reinigen, poetsen, kentekenplaten. )'JL-transÍer,

matten, lakstift, ruitensproeiervloeistof en vol[e tank brandstof.
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

MEERPRUS (advies consumentenprijs incl. BTW en BPM)

PEÀRL DiAMOND

Pakketten

WINTERPAKKET * voorstoelen met verrvarming
* koplampreinigingssysteem

995 995

Afzonderlijke opties:

TECHNIEK

Niveauregelende schokdempers op achteras, ALLEE\ stationrraqen 1.095 1.095

INTERIEUR

Airbaq vóórpassaqier 450 450

Airconditioning, incl. evt. sterkere accu,i d1'namo 1.495

Airconditioninq met Electronic climate control 2.495

Cruise-control, NIET 1 6-1 6v 545 545

Multi-info-display (check-control+boardcomputer) 695 695

Radio,/CDspeler CDR 500, incl. bedienin-e aan het stuur 1.095

Stuurwiel in hooqte te verstellen 495

Telefoonvoorbereiding (GSM) ;

ALLEEN in comb. met Opel CDR500-radio

395 395

Veiligheidsnet bagageruimte, ALLEEN stationu,aqen 395 395

Zij-airbags vóór, incl. airbag vóórpassagier 1.350 1.350

Zijruiten voor en achter elektrisch te bedienen 915 915

EXTERIEUR

Briljant lak 295 295

Buitenspiegels elektrisch te bedienen en verwarmen 495

Metallic/Mica lak 995 995

Schuif/kanteldak van getint glas, met jaloezie, elektrisch bediend 2.145 2.145

BANDEN/VEtGEN

Lichtmetalen velgen, 6jx16". incl. :

205/55 R1 6 banden

N.B. Sneeuwkettingen niet toegestaan

695 695

Bij "in comb. met" de vermelde optie bijtellen indien niet standaard.

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

Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.
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DiÀMONDUITRUSTINGSOVERZICHT

aAchterbank in delen omklapbaar; middenarmsteun met laadopening

Achterbankleuninq te verqrendelen, ALLEEN Hatch/Sedan a

aAchteruitrijlampen, mistachterlicht en 3e remlicht
a

a

AÍdekscherm bagageruimte, ATLEEN stationwagen

Airbag bestuurder

Airconditioninq met electronic climate control a

aAntiblokkeer-remsysteem (ABS)

Banden: 195/65 Rls a

aaan voor- en

flanken a

aBestuurdersstoel in te verstellen
aelektrisch te verstellen en verwarmen

ain kleur carrosserieen

a

aÀLtEEN

Getint met schaduwband in voorruit a

ain voorstoelen

Hoofdsteunen achter incl. middenachter a

a

aInÍodisplay met tijd- en buitentemperatuurweergavel

radio óók

Instrumenten- en a

amet

Koplampen elektrisch te verstellen a

aLendensteunverstelling in voorstoelen

Lichtmetalen veleen (4x); 5-spaaks a

aMiddenconsole met bergvak; Diamond met armsteun tussen voorstoelen

Mistlampen voor a

aOpbergtas aan rug voorstoelen

a

aRadio/CD.speler CDR500

Radiobediening aan het stuur

Ruitenwisser/-sproeier achter met interval; NIET sedan a

Ruitenwissers vóór met 2 snelheden en interval a

avoor en achter,

incl. achterruitantenne

6-Speakersysteem; 4

Startblokkerinqssysteem, elektronisch a

Stoelbekleding Quadras

Stuurbekrachtiqing a

Stuurwiel in hoogte te verstellen a

Toerenteller a

Veiligheids-rolgordels, voor en achter in hoo$e te verstellen;

GL vaste heupgordel middenachter

aVentilatiesysteem met microfilter en recirculatie
a

voor

Voorstoelen met hoofdsteun en verstelbare rugleuning

Zijruiten elektrisch te bedienen

aZoemer voor brandende hoofdverlichting

N.B. Tractiecontrolesysteem op 20-l6v/25Y 6

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Centrale verEendeling, ook op achterklep en tankdopklep;

met saÍeJock; met aÍstandsbediening

a

a

a

a

HoutdecoraÍwerkins op middenpaneel dashboard

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a

a

voor
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