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CONSUMENTENPRIJSLIJST in €uro

1ó-lóv

74 kw/100 pk

18-1óv

92kW1125 pk

22-16v

Í08 kW147 pk

20 Turbo

141 kWt92 pk

20 Dïi-lóv

74 kwl00 pk

22 DTi-íóv

92 kW125 pk

Euro I z,.ors 22.195 23,795 21.495 25.ó95

275 275 275

Aut.

Oveóeidssubsidie

25.395

275

23395

Overheidssubsidie

21.795 26.095 26.395 27.99s

275

Aut.

Overheidssubsidie

26.395 It.èv,

275

Overheidssubsidie

32.295

275

Overheidssubsidie per 1 jon 2002: 'Schoon' € 275

Comíort Elegonce oPc

Optie pokketten

r Let op. Bii de optie sportstoelen en lederen bekleding vervollen de middenormsteun vóór (Elegonce) en de neerklopbore rugleuning von de possogiersstoel

Selection:

(NIET i.c.m. sportpokket)

. Bekleding VivoldiAtogner (onthrocietblouw, groen oÍ rood)

- Chrome dorpelstrips voordeuren

- Chroomkleurige rodiotorgrille

- Lederen stuuryiel

- Lichtmetolen velgen (4x) óJ x l5; "ó-spooks design"'

- Mistlomp€n YóóÍ

- Selectionbodge in zijstrip

- Witte wijz€rploten

Euro 950 0

Sport: - Chrome dorpelstrips voordeuren

(NIET i.c.m. Co-wisseloor)- Chroomkleurige rodiotorgrille

- Donker getint glos, incl. womtewerende voorruit

- LedeÍen stuuMiel

- Lichtmetolen velgen (4x) óJ x ló; "5-spooks design"

- Mistlompen vóór

- sportstoelen vóór *

- Sportbodge in zijstrip

- Witte wijzerploten, indien gewenst

(ALLEEN i.c.m. AnthÍociet Texos . oí lederen bekleding)

E!ro r.550 715

Winter: - KoplompÍeinigingsinstollotie

- Mistlompen vóóÍ

- Uitstroomopeningen op de vloer bij de 3e zitrij

- Voorstoelen met veMoming

500 210

Euro

Advies-consumentenpíiizen zïn incl. BTw en 8PM "oÍ importeur"; incl.Opel Assistonce- hulpdienst (2 ioor); exclusieí oÍleveringskosten

Crodviseerde kosten rijkloormoken omvotten:

Tronsport, ofleveringsinspectie, mottenset, íuitensproeieruloeistof, lokstiÍt, kentekenploten en een volle tonk brondstoí

Overheidssubsidie

Euro 21.095

, Euro

275

Euro

Euro
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

MEERPRIJS (Advies-consumentenprijs incl. BTW en BPM) in €uro

Aízonderlijke opties

TECHNIEU YEILIGHEID

INTERIEUR

-I,

Elegonce

HooÍd-oirbogs incl. zij-okbogs vóór

Sensor bezetting possogieÍsstoel, incl. hooÍd-oióogs en zii-oirbogs vóór

(NIET i.c.m. winterpokket, Texos bekleding oÍ lederen bekleding

Elektronisch stobiliteits progrommo (ESP)

(ALLEEN i.c.m. 18 en 22 motoren)

Akconditioning incl sterkere occu/dynomo indien noodzokelijk

en uitstroomopeningen ochtercomportiment

SCWINO klosse 3 goedgekeurd (no modiÍicotie)

Alorminstollotie

Armsteun bestuurdeÍsstoel

(NIET i.c.m. spoÍtstoelen oÍ lederen bekleding)

Bekleding VivoldíAilo gner

(onthrociet, blouw , groen, rood, oÍ schoduwgrijs )

Bekleding Morch

(schoduwgrijs oí zwort)

Einnenspiegel outomotisch dimmend

Donker getint glos op ochterportieren, ochterromen en ochterklep;

incl. womtewerende voorruit

lnstollotie voorziening kinderzitjesysteem

Lederen bekleding (zitdelen) incl. sportstoelen vóór met vemoming

en in hoogte verstelbore possogieÍsstoel (schoduwgrijs oÍ zwort)

Possogiersstoel in hoogte verstelboor

(ALLEEN i.c.m. Texos bekleding)

Sportstoelen in Antrhociet Texos bekleding r

(NIET i.c.m. selection pokket en CD-wisseloor)

Stuurwiel met lederen rond

Teleíoon voorbereiding (GSM)

(ALLEEN in combinotie met CDR 500 , CCR ó00 oÍ NCDR 1100 )

Veiligheidsnet voor bogogeruimte

Voorstoelen metvemoming

(NIET i.c.m. sensor bezettíng possogieÍstoel)

Witte wiizeÍploten

(ALLEEN i.c.m. Sportpokket)

Zijruiten vóór en ochter elektrisch te bedienen

È uro 250 ';. 250";:.,:.1;

r=:350'rii',

;ii,r 600.,iaitir':

1.100

400 400

Euro 95

Euro

Euro 0

Euro 2oo

Euro !15, r

Euro

Euro 2.500

Euro 95 r r riltr.:

Euro 24^

Euro 140

Euro

350 :i:3S0 : i,:

Euro
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

MEERPRIJS (Advies-consumentenprijs incl. BTW en BpM) in €uro.

Ahonderlijke opties

AUDIONAYIGATIE

EXÏERIEUR

BANDEN/VELGEN

Bii 'i.c.m.' ( in combinotie met) de vermelde optie bijtellen indien geen stondooÍduitrusting.

' Let op.

Bij de opties sportstoelen en lederen beleding vervollen de middenormsteun vóór (EIegonce) en de neerklopbore rugleuning von de possogiersstoel.

Elegonce

Rodio/CD-speler CDR 500;

incl. bediening oon het stuumiel en 8 speokers

Rodio/cosettespeler CCR ó00;

incl. bediening oon het stuurwiel en 8 spmkes

Rodio/cossettespeler CCRï 700; incl. geintegreerde teleÍoon,

bediening oon het stuurwiel en 8 speoken

Rodio/CD-speler NCDR 1100; incl. novigotiesysteem met monochrome disploy,

bediening oon het stuurwiel en I speoker

CD-wisseloor (4 CD's) onder possogiersstoel

(NIET i.c.m. CDR 500 oÍ sportstoelen)

Kleurendisploy voor novigotiesysteem NCDRl100

Porkpilot (ochterzijde)

SchuiLÀonteldok von getint glos, spoileÍ type; elektrisch bediend

(NIET i.c.m. tweede zonnedok)

Tweede zonnedok;

incl. schuif./konteldok en leeslompjes ochter

Trekhook met oíneembore kogel

Lichtmetolen velgen (4x) óJ x 15;ó-spooks design

(NIET i.c.m. sportpokket)

Lichtmetolen velgen (,íx) óJ x 1ó;'Elegonce design';

incl.205/55 R16-91V bonden (NB sneeuwkettingen niet toegestoon)

Lichtmetolen velgen (1x) óJ x 1ó; 'S-spooks design';

incl.205/55 R1ó-9lV bonden (NB sneeuwkettingen niet toegestoon)

De Opel deoler iníormeert U groog over olle optie- en occessoiremogelijkheden, Roodploog oltijd eerst de lootste bestelspeciíicoties bij de Opel deoler

-:J

Euro

Euro

Euro 1.150 Lr50 :,,

: Euro . .'.::'i69gr: r.2:100 r ::

Euro l5u

Euro ó85 1:

Koplompreinigin gsinstollotie Euro 325 tr(

Brilliont lok Euro 250 : .rr' 250 ,l 250 :

Metollic-/Mico lok Euro 170 470

Mistlompen vóóÍ Euro 280

Euro s00

Euro 750 750 750

Euro 1.150 1.150 1,150

Euro ó35

Euro

Euro 1.100

Eurc 1.100 ,:400

Ope
l-T

ea
m-N

ied
ers

ac
hs

en



UITRUSTINGSOVERZICHT

TECHNIEK/VEILIGHEID

INÍERIEUR

Elegonce

Actieve hooÍdsteunen Yóór a

aAntiblokkeer+emsysteem (ABS)

Aióog bestuurder en voorpossogier a

Hoofd okbogs en zij-oióogs vóór

Centrole vergrendeling, ook op ochterllep en tonkdopklep, met soÍelock en oístondsbediening a

aCruise-control

Stortblokkerin gssysteem (elektronisch) a

aStuuóekrochtiging (eíektro-hydroulisch)

aTÍoctiecontrol (ALLEEN op 18íóÍ 221óY en 20 Tuóo)

aVeiligheidsgordels, 3-punts gordels vóór en ochter;

vóór met gordelsponner en in hoogte te veÍstellen

AÍdekscherm bogogeruimte a

AÍzonderlijke stoelopstelling derde zitrij a

Airconditioning, incl.evt sterkere occu/dynomo

en uitstroomopeningen ochtercompoÍtiment

o

Armsteun b*tuurdersstoel a

Automotisch dimmende ochteruitkijkspiegel en console verlichting (outomotisch geregeld)

Bogogenet oon ochterkont voorstoelen (NIET i.c.m. sportstoelen) a

Bekerhouders vóór en bij derde zikij a

BestuuÍdeÍsstoel in hoogte te verstellen a

Chroomkleurige deurgrepen binnen a

Doshboordkostje a

FlexT systeem (ln één hondomdrooi von een 7-persoons outo noor een z-persoons outo

met een vlokke loodvloer met 1700 liter inhoud )

a

Hooídsteunen op tweede en derde zitrij a

lníodisploy met tijd- en buitef,temperotuurweergove; bij speciole Opel-rodio ook zenderwergove a

Moke-up spiegel in rechter zonneklep o

Middenormsteun geïntegreerd in ochterbonk met skiluik en bekerhouder a

Multi-info disploy (check-control/boordcomputer) o

Opbergvokken in voorportieren en ochterin a

Possogiesstoel met nerklopbore rugleuning (90 groden) a

Po$ogiersstoel in hoogte te vertellen

Rodiovooóereiding (incl, dokontenne) a

Speokeaysteem (ó stuks) a

Stekkeroonsluiting ochterin (t2V) a

Stoel bekelding Wogne r

Stuumiel in hoogte en lengte te verstellen a

Stuurwiel met lederen rond a

Toerenteller a

Veiligheidsnet bogogeruimte o

Ventilotiesysteem met micÍoÍilter en recirculotie; s-trops oonjogeÍ a

Verlichting in bogogeruimte a

VooÍstoelen met lendensteunverstellin g a

veMomingsopeningen voor voetruimte middenpossogies a

Woorrhuwingssignool voor brondende hooÍdverlichting a

Wijzerploten (grijs)

ziiruiten elektrisch te bedienen vóór+ochter

,!:ia 
i,.: t.' : r :. :.1 ,.

;,i.i, t-i;i;,ii:l

t,liit,,.iii

O, ,r,i, i

a a

a

a a

a

a

Frisco Chequers ,.,',

a

a

a a

a r l.

4,,

a:.:

vóór+ochter
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UITRUSTINGSOVERZ ICHT

EXTERIEUR

OPC Pokket

Elegonce

195/ó5 R 15Bonden: a

225115 R 17.gtw

Buitenspiegels elektrisch te verstellen en te veruormen o

Suitenspiegelhuizen in kleur corrosserie a

Bumperdelen in kleur corrosserie a

Dokreling a

Getint glos a

Grille met chroomrond a

Lichtmetolen velgen (4x) óJ x l5; 'ó-spooks design' a

Mistlompen vóór a

Ruitenwissers vóór met 2 snelheden en intervol o

Ruitenwisser/- sproeieÍ ochter a

Deurhondels, zijstrips en onder voorbumper in kleur corroserie

Electonic Stobility Progrom (ESP)

6rille met OPC bodge

Lichtmetolen velgen (4x) óJ x 17; 'OPC design'

OPC bumpers, vóór met mistlompen

OPC chossis

OPC sportstoelen met ledercn/stoffen bekleding

Rodio/CD-speler CDR 500 incl. bediening oon het stuurwiel en 8 spmkers

SpoÍt stuurwiel (3-spooks) met lederen rond

':'

t:: a:':.:=.:t:

a:
:.a.,it:=:::

,l ,;.;:.:;,1r:,

a

,',, ,:Ë
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ACCESSOIRES EXTERIEUR

Porkeerpiloot Bosiskit 171ó409 292 417

351 429

Zonnedok Topslider Medium (hondbediend) 173301 0 2ó2 339

Zonnedok - occessoires Windscherm voor Íobrieksdok 1732098

ACCESSOIRES INTERIEUR

Automotten 1723042 15

Automotten Fijne rib: - Antrociet, 4-delige set 1724188 29

Automotten Velour de Luxe: - Antrociet, poolhoogte 7 mm,4-delige set 1724190 58

Automotten (rubber) Achter (set) 1724517 17

Automotten (rubber) Set vóór fl2452g n.n.b.

1734014

3ó

Automottef, Velours de Luxel- Ankociet, poolhoogte 7 mm,2.delige set lT23O1l ZO

Velours Klossiek: - Antrociet, poolhoogte 3 mm, 2-delige set

Porkeervemorming ThermoTop E yoor benzinemotoren. Excl. instollotieset

: eorka"rr"r*orring : ': , lnbouwkit voor ThàrmoTopE stondkochel voor benzinemotoren

Porkeervemorming lnbouwkit voor ThemoTop-E stondkochel voor di*elmotoren

Porkeerverwqning AÍstondbediening'Kit voor ThermoTop

Porkeervemorming ThermoTop E voor dieselmotoren. tnstol.set los leverboor

1734068

1734069 339

1734073 280

1734074 ó90

Porkeerverworming ZomerArVinterschokeloor voor ThermoTop 1734590

Stoelhoezen Voor de 2 ochterste stoelen. Beschemt tegen vuil en beschodiging. l74g1[4

Zonwering Rolgordijn voorochterruit ,32006

Anti-dieÍstol instollotie Klosse-2 Cobro 8188 (voor Klosse-3 N100403 oport leverbood (SMC/[NO) NLOOIOI

Anti-diefstol instollotie Stuurwiel slot , t702t5o

Brondblusser flg0514

il

70

16',",'

500 858

83,' ,

70

EHBO-doos DIN 13 1ó4 B, rood

Kinderveiligheidssysteem i46743 tO9
:

Opel FIX Bobyzitje Compleet systeem (0 tot l2joor) 1.746717 303

Opel FIX Bevestigingsriem Voor ochtemooÍtse instollotie V46707 14

Opel FIX lnstollotieset Voor montoge von Opel FtX kinderveilgheidssysteem 171ógg4 39

Opel FIX VeiligheidstoÍeltie Behorend bij 174ó74ó i46735 32

Opel fX Zitkussen Deelsysteem (25 kg tot 12 ioor) 1746715 tO9

Opel FIX ZonweÍing Alleen i.c.m. 17 46 747 746882 2t6

Sleepstong , l:. . llg}S22 n
Sneeuwkettingen fig$48 90

i,''

Zonnedok Topslider Lorge (hondbedienJ) t733oll
. '.: :' , I

Joroezre vooí l/ JJ ul5lulu

ACCESSOTRES. :.:.,::::

Àrtilcl ,,

mbönwtit (stotioí*oson, ojleeii i.c.m, 17 16 409i :.: :: : :,r,:::: .r: , :,:' , : :

641

ó38
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ONDERHOUDS ACCESSOIRES

i
Eekledingsreiniger

Polish en Wox

Ruitenreiniger

500 ml

4200596

1200590

4200589

5

9

4

Teeruemijderoor 500 ml 4200593 4

opir- r t-nqr

Afdekdopjes Voor lichtmetolen velgen, set zwort, voor ió1 10 118 ió11 0r 22 2014

Aluminium pedolen set, niet geschikt vooÍ outomoot i9517186 94 121

Anti-dieÍitol wíelbouten set von 4 ióilOlt8 62 7l

Dokspoiler i3201401 262 176

Dorpell[íen S€t . i3201310 416 . . iOZ

GÍille roosteÍ Met irmscher logo i3201050 133 ló3

Gri.!à rooster Met Opel en OPEL I LINE togo . iSZOTOST 133 tó3

Grille rooster Porel grijs, met imscher logo i3201053 133 ló3

Grille rooster Porel griJs, met Opel en OPEL i LINE i3201054 t33 1ó3

Hondrcmgreep ln smokey Eubingo OPEL i-L|NE(leverb. in diverse moteriolen) i9517152 óB 98

lnterieurdeel Smokey Bubingo voor middenconsole v/o mj '01 i3217021 180 204

q,lnteileurdeef ,, ":,: ;;, Alumirnium.loóft voor miCdenconsole v/o mi '01 i3217023 l8ó 204

Lichtmetolen velgenset Twin Spoke Set von 4. 7J x 15 ET42 - s-goots incl. Nooíkop i99t00l9 805

LÍchtmetolen velgenset Spectro Line Set von 4 - 7J x 1ó ET/í5 . S-goob incl. Nooíkop i99tOO54 g3Z

Lichtmetolen velgenset Twin Spoke set von 4 - 7J x 1ó ET45 - S-goots incl. Noofkop i9910055 905
:

Lichtmetolen velgenset Sofhtor Set von 4 ' óJ x 1ó Ef/|4 - s-goots incl. NooÍkop i99lO07B g3g

Lichtmetolen velgenset Soítstor set von 4 - óJ x 15 ET43 - s-goots incl. Nooíkop i99tOO79 106

Lichtmetolen velgenset Gommo de{§n &tlvon 4; óJ x Í5 ET43 - Ígoots

NooÍkop Met Opel logo (set 4 st. ió110035)

Stuurwiel Smokey Bubingo, zonder geintegreerde rodiobediening

Stuumiel Smokey Bubingo, met geintegrerde rodiobediening

i99too92 706

i9910089 49

i7r18043 . 534' 575

i7118011 534 575

Stuumiel Titoon look/leer, met geintegreeÍde rodiobediening i7llg052 550 5gó

Stuumiel Aluminium lookiàer, zonder geïntegreerde rodiobediening i7118111 550 586

Tonkdopdecorotie Retrolook i9517592 25 31

VerbÍedingset Voorochterbumper i329l,t5l 
' 

t4;' 30;

Voorspoiler ' i3201OOt 312 557

Aívolzokjeshouder ZwoÍt, voor oon rugleuning voorstoel, incl. 50 zokjes op één rol 1722246 Í8

Allesdroger Voor op dokreling, 2 drogen 6132456 tog

Bock-Pock Aon de voorstoel te bevestigen. Tevens ols (rug)tos te gebruiken. 6722185 24

Ètsref:,:' UetliÍtsysteem.Mox,2perollesdroger 6t32474 262

..

::::. ,tl:lir.iijrl: 
rlr.ritr:i;.i:,: : i)iln: :ll

400 ml

,Àuto.shompoo

Velgenreiniger

:,r , , ,:,,.r :,. .,11,'. V_ool tichlAeto$ yglSen, set zltwr, voor iOt iO t1A .,,:
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TRANSPORT EN RE|SNo Motch!

Fietsrek lntern 6732447 1t1

Koelbox lnhoud von 32 liter, kon zowel koelen ols vemormen 1722161 375

Opbergbok Besloot de gehele bogogeruimte 1722194 ó0

Opel Sport Box 292

Ski-imperiool Horizontool vooÍ 4-poor ski's oí l-poor ski's en één snowboord 1732702 89

Surfplonkimperiool Voor montoge op dok von de outo 1?32281 ó0

(excl. bedrodingset)

(excl. bedrodingset)
1 ..

Trekhook o«esokes . S€nsor voor zelídiognose systeem, olleen bij Multi-inÍo-disploy 6238ï21 i8 , 3ó

Trekhook occessoires Hoge kwoliteit kobelset 7-pins ó736182 óO

Possend op ollesdrcger 1732855

ÀccEs§ófRB-,, r: " ;:'

'Artil*l ':" 
: :':': ::' :

:: :i ...t .r r i

: .a:::.4: ::: .

,Lue Zofiro reÈtos ' ,
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Opel Moster Seruice Cdrontie
ledere onderhoudsbeuÍt is inclusief Opel Moster Service Gorontie. Een Unieke
mobiliteits- en reporotiegorontie in heel Europo, die geldig is tot de volgende serv-
ice intervol oÍ moximool 1 joor. Een veilig gevoel. Nieuwsgierig? Vroog ernoor bij
uw Opel deoler.

Duidelijke odviesprijzen voor onderhoud
Als u oon uw Opel een onderhoudsbeurt loot uitvoeren, betoolt u oltijd een voste
odviesprijs. Ongeocht de uitvoering oÍ het motoryermogen. Zo weet u vooroÍ pre-
cies wot u betoold en komt u nooit voor verossingen te stoon! Vroog uw Opel
deoler noor de exocte prijzen. Voor meer informotie omtrent odviesprijzen voor
onderhoud verwiizen wii u groog noor de gelijknomige brochure.

Autorqdio's en Novigotiesystemen
@intereseerd in een geovonceerd oudio- enlof novigotiesysteem? Vroog don eens

noor de speciole Opel Cor Audio 6 Novigotion Systems brochure en priisllst.

De Hondsfree kits von Opel
Voorbeeld(lncl. inbouw) voor outo's met bedroding*:
Bosiskit
Slede**
Console* r*
Montoge
Totoolprijs

*lnÍormeer noor de zeer sche rW ptizen voor outo's zonder bedroding
** Slede leverboor voor:
- Nokio 32l33/51/ó1 I 6A ó317 1 I 82
- Siemens C25lS25lC35il M35i/S35i/St45/S45/ME45
- Motorolo Timeport 7089 en 7 389 I 25A 1260 N3ó881r'.3ó90fu.50
- Erickson Í 28SfÍ29 lÍ 39
- Alcotel Onetouch Eosy db/3Ox
(lnÍormeer bij ons noor het octuele oonbod von sledes)
*** De prijs von een console kon vorieren von E 43 tot E 57

Euro

169
97
43
54
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