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

Druk/zetfouten voorbehouden

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

ASTRA
PRIJZEN
Modeljaar 1996 U2

CABRIO

Ingaande 240296 januari 1996
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ASTRA
CABRIO
1996 januari

2 DEURS CABRIOLET

CONSUMENTEN PRIJSLIJST

t Nlg- Àdvies Consumenten prijs l- Ntg lAclvies Rijklaar prijs

l6i
55 kW

l8i-l6v
85 kW

Cabrio 44.745

Cabrio Comfort 47.745 50.745

Cabrio Comfort AUT 50.850

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.
Advies consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. Opel Assistance- hulpdienst (1 jaar); excl. Verwijderingsbijdrage.

Advies rijklaarprijzen zijn incl.: Transport, reinigen, poetsen kentekenplaten, leges kentekenbewijs, NL transfer,
matten, lakstift, ruitesproeivioeistof en volle tank brandstof.
Eveneens inbegrepen is de \ erwijderingsbijclrage ad Nlg 250 (incl. BTW).
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde.

MEERPRIJS (advies consumentenprijs incl. BT\V en BPM)

TECHNIEK
Anti

INTERIEUR
Airconditioning, CFK-vrij, incl. sterkere dynamo/accu

ALLEEN l8i-16V en in comb. met ABS

Hoofdsteunen achter
PREMIUM- pakket, bestaande uit:
Lederen stoelbekleding (zitdelen)
Stuurwiel met lederen rand
Voorstoelen met verwarming
Hoofdsteunen achter
Stoffen kap (zwart)

EXTERIEUR
Briljant lak
2-LaagíMetallidMica lak

BANDEN/VELGEN
195/55 Rl5-84H banden, met

5 lD,JxlS Lichtmetalen

Bij "in comb. met" de vermelde optie bijtellen. indien geen standaarduitrusting.

De Opel dealer informeert U graag over alle optie en accessoiremogelijkheden
Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bii de Opel dealer.

3.610

440

4.540

r.765
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UITRUSTINGSOVERZICHT Cabrio

Aansteker met verlichting o
Achterbank met in delen neerklapbare rugleuninq a
Achterruitverwarminq (achterruit in kap) a
Achteruitriilampen en mistachterlicht a
Airbag bestuurder en voorpassagier a
Alarminstallatie a
Antenne electrisch bediend a
Armsteunen aan voorportieren en achterpanelen o

oBanden: 185/60R14-82H

aBekleding in bagageruimte
aBerqvak aan voorportieren
oBeschermstrip op flanken

Bestuurdersstoel in hooqte te verstellen a
aBuitenspiegels electrisch te verstellen en verwarmen
aBuitenspieQelVBumperdelen in kleur carrosserie

a
Centrale vergrendeling, ook op achterklep en tankdopklep,

met safe-lock

Dashboardkastje met slot o
oGetint glas; voorruit van qelaaqd glas met schaduwband

Gordelspanner in voorstoelen o
Info-display met tijd- en buitentemperatuur weergave;

bii speciale Opel-radio ook zendenreergave o
Instrumenten- en infodisplay verlichting regelbaar

Kapbedienine electrisch a
Koplampen electrisch te verstellen o

oMiddenconsole met

Mistlampen vóór a
oRichtingaanwijzers, extra in voorschermen

Ruitewissers vóór met 2 snelheden en intervalstand o

a
6 Speakersysteem,4 speakers vóór in de portieren,

en 2 achter in zijpanelen
Sportstoelen vóór a
Startblokkering
Stoelbekledins Lloyd

Stuurbekrachtiging
Toerenteller a
Veiligheidsbalken in portieren

Veiliqheidsqordels (4X) vóór en achter a
Veilqheidsstuurwiel en -stuurkolom

Ventilatiesysteem met microfilter en recirculatie; 4-traps aanjager o
Verlichtinq in dashboardkastje en baqageruimte a
VerwarmingsopeninAen voor voetruimte achter a
Voorstoelen met hoofdsteun en verstelbare rugleuning a
Zijramen vóór en achter electrisch te bedienen a
Zoemer voor brandende hoofdverlichtinq a
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