
Alle weergegeven prijzen zijn vrijblijvend en kLnnen 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 eerdér geleverde producten dienovereenkomstig
aan te passen.

Druk/zetf outen voorbehouden

C

OPEL.E

PRIJZEN
Model jaar 2001

VEICTFIA.

Opel Nederland B.V.
Baanhoek 188
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
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VECTRA

I 1)rt R.t.sED lI'

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRUSLIJST IN €URO.

16-16v

74 kW100 pk

I tt- l6v

92 k\\',i 125 pk

22-l6t
108 k\1/l{7 pk

26-\ 6

125 k\\'/170 pk

20-D Ii
iJ k\\ /100 pk

22-DTi

92 k\\/t25 pk

GI.

€uto 19.961"06

{: 51.295

:1.46 1 "54 23.276,66 24. r 84.22

ELEGANCE

€rrro 22.459.85

52. 56.795

'1 q57 l1 16.090.09 26.997.65 25.772.45 16.680.0 I

( t)x
€Lrro

58.', 62.195

r6 680.01 28.812,77 29.720.31 28.,195. l 3 29.,102.69

5 D[.{RS H I'I(HBICK

GL

€ttro t0.l r r. 1.9 23.730.44 21.6 18 00

ELEGANCE

€ulcr ,_.9 :{.11 I ll 21 .45t.43 26.226.23 79

(DX

€Lrro t'. l 19 10. 1 74.1 2 28.948,91

i DÉ-t R.t.tl.lrl0,\ il,108\'
(;L

€Lrlo ,73 t:. I t3. )1.

ELECANCE

€rrlo 13. I 26.170.16 21 .678.32 ll )T

CDX

€rrro 29.,193.45 10.40 I 29.t

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTIV en BPM.

I €uro = 2,2037 I Nlg (gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 1 december I 99: r

Advies-consumentenprijzen zijn "af importeur": incl. 0pel Asistance-hulpdienst ( I 1".rr);

excl. & tenaamstellen

reinigen. lroetsen.

en roile

13.995 53.295

19.195 57.495 59.495 58.795

63.495 65.495 64.795

44.995 18.295 52.295 54.295

50.195 5-1.795 58.495 60.495 57.795 s9.7S5

16.-i1-r.il

59.795 61.49s 66.495 63.795 65.795

19.166.56 19.856.17

{8.795 52.795 54.79s

5{.295 58.995 60.995 s8.29s 60.295

t1.618.00

t í1.295 64.995 66.995 64.295 66.295

.r 0.0i.1..16

Per I ianuari 2001 Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Venvijderingsbijdrage

l-cges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentekenbelr i js

1.025,00

99,17

90,00

22.50

16-5.12

15.00

.10.E4

10.21

Totaal r.236.67 561. I 8

[rrandstof.
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in Nlg
\IEERPRIJS (adries consunentenprijs) in €uro.

GL ELEG \\(E

Pal,ketten

GELUID/NÀYIGATIE

1.000- Voorstoelen nlet verwarming 1.000\{interpakket:

€ Ltr,r ,l5l.l8 .151.?8

150- Voorstoelen met verwarming J50

€uro

Winterpakket:

Xenon I llr

I .100

.199. l6€uro

Radio/CD-qrcler' ( DR -i00:

incl. aln het stuuru icl

l. (rl0 900Radio/cassettespeler CCR 600; incl. CD-wisselaar (4 CD\) in dashboardkastje

€urocn bcdieni aan het stuurwiel .108.10 0.(10

1.5{r0 1.{00Radio/cassettespeler CCRT 700: incl. geïntegreerde telelbon

€elt aan het stuurwiel 615.19

5.(Xl0 3.900Radio/CD-speler NCDR I100; incl. navigatiesysteem met monochrome displa)

en aan het stuurwiel 1.769,74 1.134,45

-.{t(x} 5.900 4.500Radio/CD*peler NCDR 1500; incl. navigatiesisteem nlet

aan hel sluur§ ielnronoch ronre teleloon en 1.677.10 1.011.01

1.500 r.500

680.67ALLEEN in combinatie met NCDR I100 ol \CDR I

Kleurendisplay voor navigatiesysteem

680.67

J00 {00Telefoonvoorbereiding (GSN{)

in combinatie met CCRT 700 ol \CDR I l8l.5l

1.000 1.000CD-wiselaar (4 CD\) in dashboardkastje

\( I)R iin combinatie mct CCRT 151.78 ,l5l.7E

CDX

0

2.500

1.500

1.000
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

\IEERPRIJS (adr ies consunrentenprijs) in \lg
\llrLR t']Rl.lS (a(h ie\ |,r\uurcllerl)riis) in €uro.

GL ELEGA\CE CDX

Afzonderlijke opties

TECHNIf,K

),,1 ileauregelr:ndc schokdempers op achterxs 1.100

ALLEEN €ulo 499. l 6

l.l 00 1.100

199. l 6 499,16

ALrtomuut. 4-traps elektron isch geregeld 3.105

NIET DTi mo €uro Ll0li.99

3.105 3.105

t..l0l{.99 1..10It.99

INTERIT,I]R

Airconditioning, incl. warmtewerende voorruit en evt. sterkere accu/dynamo 1.700

€uro ll L.l-l

Airconditioning

Electronic Climate Control

2.700

€uro I .ll5.t I

AIrminstallatie

SCN{/T\0 khsse l
800

€Lrto

800 800

l6l.í)l 163.02

[lcl'et ltrruLlet. i rt nrtlrlerrcorr:.,1r 100

€Lrlo l5 i8

I n s tal I at i eloo rz i e n i n 
-u 

li i n il e rzi tj esr s teenr 100

€uro 45.38

100 r00

45.18 45.38

Lcderen belileding (zitdclcn) incl. roorstoelcn mcncru,arminq

€urir

3.650 3.650

L656.10 r.656.30

Passagiersstocl in hoogte r erstelbaar 200

€Lrcr 90.76

Sportstoelen

(ALLEEN i.c.m. zwart Dakar/Elba

750

zwart leer of €uro 110.3,1

200

90.76

750 750

310.-14

Veiligheidsnet bagageruimte 100

AI LEE\ stllt €Lrro l8l

400

I 8l .51

Zijruiten vóór elektrisch te bedienen 1.000

€uro .1-5

Zijruiten vóór en achter elektrisch te bedienen 1.950

€uro 881.87

950

.l.r I.í19

340.31

EXTERIEUR

Buitenspiegels elektrisch te verstellen en verwarmen 500

€uro 226.89

\letrllic-/NIica hli 1.100

€uro l6

Mistlampen vóór 400

GI- nrct l.l D'fi €Lrlo l8l 5l

1.100

.+99.16

Schuifl-/kanteldak van getint glas, met jaloezie. elektrisch bediend 2.150

€uro 91

2.150 2.150

975.61 975.6-r

Trekhaak. met afneembare kogel 1.100

€uro .199 l6

1.100 1 .100

499. r 6 199. I 6

Xenon rerlichting incl. "drnamische" hoogteregeling cn reinigingsinstlllatie 2.250

Gl- inclusiel' €uro L0t l,0l

t.850

839.49

BANDEN/VELGEN

Lichtnretalen reluen (4x) 6jr I 5: -5-splaks design 1.100

€uro t99. I 6

105/60R l5-91\ibanden 600

€uro l7l )7

600

) t-))T

Bij in combinatie met (i.c.m.) de vermelde optie(s) bijtellen indien geen standaarduit:usting.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I €uro = 2,20371 Nlg (gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I december l9e8)

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

Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.
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UITRUSTINGSOYERZICHT ELEGÀNCE

Actieve hooldsteunen r'óór o a
oAirbag bestuurder en roorpussagier en zii-airbags r óór

.\rrtiblokIeer-renr\\ \teenr í \ BS l o a

Centrale vergrendeiing (radiografisch) ook op achterklep en tankdopklep:

inc1. safelock

a

aCruise-control (NIET op I 6- 1 6\' motolen t

Startblokkeringssvsteeni. elektronisch a a
aStuurbekrachtiging

a aVeiligheidsgordels (3-punts), vóór en achter in hoogte te verstellen:

3-punts veiligheidsgordel middenachter (GL vaste heupgordel middenachter)

Veiligheidsnet in bagageruimte (ALLEEN station\§agen )

Intuie ur

aAchterbank in delen omklapbaar; middenarmsteun met laadopening a a

a a aAfdekscherm bagageruimte (ALLEEN stations agen )

Airconditioning met Electronic Climate Control en rvarmtenerende roorruit a

a oBekerhouders in middcnconsole

Bestuurdcrsstoel in hoogte te rerstellen o a
a a oGetint glas

Hooldsteunen achtcr (3 stulis) o a a

a oHoutdecorafwerking op middenpaneel dashboard

a aInfodisplay met tijd- en buitentemperatuur-§eer-saïe:

bij speciale 0pel-radio ook zenderweergave

a o alnterieurvcrlichting met yertraagde uitschrl't1; l g

o aI(oplampcn clelitrisch te verstellen

Leerafiverliing pookhnop en -hoes a
aLccslampjes vóór (spotjcs) cn achter o

a o (Lcndenstennverstclling in voorstoelen

IN1ake-up spiegel in beide zonnchlcppen met rerlicht.::- a
aN'liddenarnrsteun tussen voorstoelen

\'lulti-inÍbdisplal (checl<-control/boardcompu ter t o a
a o0pbergtas aan rug roorstoelen

Plssrgiersstoel in hoogte verstelbaar o
a aPort ierverl ichti ng

Radio/CD-speler CDR 5001 incl. bediening aur hrt ):....: a
Radio/casettespeler CCRT 700; incl. geïntegreerde teleloon

en bediening aan het stuurwiel

o

l0 speakers

a

o aStuuru iel in hooste te verstellen

Stuuru iel met lederen rand a

a a aToerentcllcr

Ventilatiesysleem met nicroÍllter en recirculatic a a

Yoorstoelen meL reru arming

Zijruiten clclitlisch tc bcdicnen voor vóór+a

Zoemer voor brandendc hooÍdverlichtins a a

6-Speakers,vsteem: ,l speakers voor en 2 rchter.

incl. achterruitantenne dakantcnnc

E.rtcrie ur

o o
205/55 R l6 (NB sneeuwkettingen niet toegestaant

Bandcn: 195/65 R l5

a aBuitenspiegelhuizen, bumpers en beschermingstrips in kleur.:rrrrrr=:::

Buitcnspiegels. elektrisch te verstellcn en ver\\Arnlen o
aDalireling (ALLEE\ stationrvagen)

aDeurgrepen in kleur carrosserie

Koplampen met Xenon licht, incl. dynamische hoogteregeling en rerrus:s.;-s':.l.rtie

aLichtmetalen velgen (4x) 6J x I 5; 6-spaaks design

Lichtmetalen relgen (,h) 6J x l6: 7-spaaks design

NÍetallicJX{ica lak

a\,listlampen vóór (standaard op 2l DTi)

o aRuitenwissers vóór met 2 snelheden en snelheidsaÍhankelijke inteni-

\.8. Tracticcontrolesysteem op 22- I 6v en 26-V6

CDX

o
o a

a
a o

o o
o

o o
a

a

o

a

a

o
o

a
o

a

a

a
a

o
a

o

a
o
o

o o
a
o

o
o
a
o
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