
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 dienovereenkom-
stig aan te passen.

Druk/zetfouten voorbehouden

SPORT EDITION,
BUSINESS EDITION

PRIJZEN
Model jaar 2001

OPEL.E
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl 0l0l Uitgave januari 2001
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VECTRA

1 DEURS SEDAN

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CON SUMENTENPRIJSLIJST IN €URO

16-16v

74 kIY/100 pk

18-16v

92 kW125 pk

22-l6v

108 klV/147 pk

26-y6

125 kW170 pk

20 DTi

74 k\Y/100 pk

22DTi
92 kIY/125 pk

BUSINESS EDITION

€uro 10.614.73 ,.112.2t 21.957

SPORT EDITION

€uro 11.957 )6.991 25.

5 DEURS HATCHBACK

BUSINESS EDITION

€uro 11.098.51 L595.99 24. ,75 24.41 ll 25.1 r rJ.67

SPORT EDITION

€uro 22.9 I 3.61 11.4 1 1. ll )7 .15 21.1 19

5 D F. U RS STAT I O N tlAG O!',1

BIJSINESS EDITION

€uro rl lli lil 22.822,88 24. l1.6lE.()() 25.s45.5ó

SPORT EDITION

€uro )6. 76 )1. 27.160.68

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.
I €uro = 2,20371 Nlg (gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I december 1998)

Advies-consumentenprijzcn zijn"al irnporteur'"; incl. 0pel Assistance-hulpdienst ( I .taar);
cxcl. verrvijdcringsbijdragc. leges & tenaamstellen kcntekenbeu ijs.

48.795 53.495 55.495 52.795 54.795

21.211.91 25. I rJ2.53 24.864.89

s2.19s 57.495 59.49s 5ó.795 58.795

16.090.09 26.680.0 I

46.495 49.795 54.495 56.495 53.795 55.795

15.636.1 l

50.495 s3.795 58.495 60.49s 57.795 59.795

26.511.87 26.t26.21

46.995 50.295 54.995 56.995 54.295 56.295

15.861.20

50.995 54.29s 58.99s 60.995 58.295 60.29s

}.618.00 26.451. I l

Per I januari 2001 Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Verwijderingsbi j drage

I 025,00

99,17

90,00Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen

165. I 2

45,00

40.8.1

10.21

Totaal 1.236.67 561.18

Kosten rijklaarmaken omvatten: Tiansport. reinigen. poetsen, kentekenplaten. NL-tr"ansfer,

matten, lalrstilt, ruitensproeiervloeist0f en volle tank brandstol.
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvocring de laatste bladzijde

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in Nlg
MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in €uro.

SPORT

EDITION

- Voorstoelen niet verwarnlingWinterpakket:

€uro 78

.1 f:o nlerli j I'e opt i es

TECHNIEK

l6

Niveauregeling achteras (automatisch)

€uro

Automaat. 4-traps elektronisch gcrcgcld

€urodiesel motoren leverbaar

INTERIEUR

Alarruinstrlhtie

SCNI/TN0 l<hsse 2 €uro

lnstallaticvoorzicning kinderzitjesvsteenr

€uro

I-edercn bcklcding (zitdelen) incl. voorstoelen mct lcruarming

€Lrro I

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

€uro ,7ó 16

€uro

Sportst0elen

i.c.m. zwart Dakar/Elba

in conrbinatie met Ct R'l' 700 oÍ' NCDR I €uro

Tcl eÍbonvoo rbe rei din g ( GSN,I)

ltt I

\'eiIigheidsnet bagageruimtc.

€uro l8 I r8r I

Zijruiten achter elektrisch te bediencn

€uro 43 r,09 1l I .09

GELUID/NÀVIGÀTIE

Radioit t)-speler CDR 500;

incl. aan het stuurwicl €t:ro l6

Radio/cassettcspcler CCR 600; incl. CD-wissellar (1 CD\) in dashho.rrrll,litic

en aan het stuurwiel €ulu 108.10

Radio/cassettespcler CCRT 700; incl. geïntegreerde telelbon

en bedieni aan het stuurliel €Lrro l.l 635.29

Radio/(iD-qrcler NCDR 1 100: incl. navigatiesysteem met nronochrrrnre tii.iriur

en aan hel stuurrviel €rrro t.169.i1

Itadio/CD-speler NUDR 15001 incl. navigatiesvsteem me1 ntonochltrnre di.plu.

teleÍbon en aan hct stuuru,iel €uro 1.1 t.677.10

Kleurendisplay voor navigaticsysteem

in combinatie met NCDII ll00 oÍ' NCDIT I €rrro 680.67 680.67

CD-wisselaar (4-CD's) in dashboardkastje

(ALLEEN in combinatie met CCRT 700. NCDR I100 of NCDR 1500) €uro 1-5i.78 453,78

I,XTERIEUR

en €uro

Koplampen met Xenon licht,

i ncl.

Metallic-/Mica lak

€uro l6 199. I 6

SchuiÍ'-/l<anteldalr van getint glas. met jaloezie. elel<trisch bediend

€uro 97 6l
Trekhaak. met alheembarc kogcl

€uro 199. I 6 199. I 6

BANDEN

205/60 R 15 - 9lV bandcn NIe ] roo

€ulo 272.27

Bij in combinatie mct (i.c.m.) de vcrmeldc optie(s) bijtelleu indien geen \t.rndrurduitru\ting.

Àlle genoemde prijzcn zijn incl. BTW cn BPNI.

I €ulo = 2.20371 Nlg (gebaseerd op de vasLgestelde rvisselkoers per 3 I cleccmbcr 1998)

De Opel dealer inlbrmeert U graag ovcr alle optie-en accessoiremogelijlheden.

Raadpleeg altijd de laatste bcstelspecificaties bij de Opel dealer.

BUSINESS

EDITION

l l00

800 800

r6 r.0l

100

15.18

100

15.i8

3.650

200 200

750

400 400

400 400

950

900

1.400

3.900

5.900

1.500

1.000 1.000

1.850

1.100 1.I00

2.150 2.150
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I

UITRUSTINGSOYERZICHT BUSINESS

EDITION

SPORT

EDITION
'l 
tr h n i t l, I It i I i glt t i tl

Actier e hooldsteunen virírr a a
A bcstuurder en en zi vool' a a
Antiblokkccr-rernsl steenr ( A BS ) a a
ClLrisc-control (NIET op l 6- l 6V molorcn) a o
( entmlc r,ergrendelin-u (radiogra(isch)

ook op tchterlilcp cn tanlidoplilep: incl. salè-locli

a a

Onderstcl vcr'llagd en sporticÍ' algestemd o
Startblokheingssr steenr (elektronisch) a o
Stu ulbcliuch t iging a a
Veiligheidsgordels (3-puntg vóór en achter in hoogte te verstelbaar:

3-punts veiligheidsgordel middenachter

o a

lntcrictr

Àchtclblnl< in delen oml<lapbrar: nriddeuarurstcun ulct lnaclopenirrg a
Afdekscherm bagageruimte (ALLEEN stationwagon) a a
i\irconditioning mct eleclronic clintate control cn $'arnttc\\'crcn(lc r,oolrLr i t a a
i\luniinium-decoraÍïerl<ing op dashbaord cn instnrntcntcnpancel a
Bel<erhoLrders in nritldcnconsole a a
grl1lt"a*§!9Ct in hoogtc te rerstellen a a
Getint glas a a
Hooldsteunen lchtcr (3 stuks) o a
InterieLrrverlichting met vertraagdc uitschnliel in-c a a
Leeslampjc r'óór (spotjes) cn achter o
LencleustcLrnr,erstelling in roorstoelen a a
\liddeuarmsteun tLrssen yoorstoelen a a
\'lult i-inÍbdisplav (checl<-control/boardcomputer)

bij specialc Opel-radio ooh zcnderrveergar,e

a a

Radio/[ D+pe1er CDIt 500: incl. lrediening aan het stuurrvicl o
6-Spealicrststeenr: .1 spcakcls voor en I rchtcr.

incl. rchterruitantennc : daliantennc

a o

I 0 spcal<ers

Stuurl'iel in hoogtc te rerstellen a o
Sportstuurwiel met lederen rand a
Sportstoelen róór o
Toerenteller o a
Ventilatiesl steem nict nricroll lter cn rccirculatiestand o a
Zijruiten elel<trisch te beclienen voor vo0r

Zocmer voor brandende hooÍilr,crlichtirs a a

Exttritur

Banden: 195/65 It 15

205/55R I 6 (r' B sneeulvhettingen niet toe-sestaan) a
Buitcnspieeelhuizcn. bunrpers cn bcschcrntinÍrsstrips in kleur errLusscric o a
Buitenspiegcls. clehtrisch tc r,crstcllen en rer\\armen a a
Carbon accentcn buitenzijde o
Dakrcling (ALLEEN slati0nragon) a a
Koplunrpen mct Xenon ver'lichting.

incl clt feln

a

Lichtmetalen vclgen (4x) 6.1 x I 5t 5-spatl<s design a
I.ichtmetalen sportvel-uen (4x) 6.1 x I 6: trvinspol<e design a
N,listlnnrpen vriór a a
Ruitenrvissers lóór mct 2 snelheden en "snclhcidsnfltankelijl<e" intervrl a a

N.B. Tractiecontrolesysteem op 22-l6v en 26-V6

a

o
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