
í

':

-l& uerqfsvtn xr-0im a@ rlrmiMiuim,ëfird m &rumurfltn ilÈ

afca qdc dr hmnÍ'Í.unpFrrmig ónlrírdtt:m

Seilitsit$- Opcl betd ddh fus iltrcf,m. rrrtrlln' omuiÍfiÈrrruïrc

eo rtrp@rr her tfte mnmqpm &0rnHil[*íí Bírr-
plchla eerer gFNËTGÍde foörcfi{em drruuume--"ntraruuummmryl

ailtelEÍsefi-
ÀSTRA COUPÉ

PRIJZEN
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OPELE
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl

Brandstofverbruik

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot,
gemeten volgens Richtlijn 1999/100/EG

Benzinemotoren: kms/liter: van ll.2tot 12.8

liters / 100 km: van 8.9 tot 7.8

CO2 gr. / km: van 214 tot 187

0l0l Uitgave 18 januari 2001
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ASTRA COUPÉ

COLIPE

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSU MENTENPRIJSLIJST IN €URO.

18-l6v

92 klY/125 pk

22-l6v

108 ktV/147 pk

20-16

140 kW190 pk

29.94711 21.048,08€uro

25.522.87

Autonlaat

€uro

22-l6v

l\kkdttn

\lle genoenrde prijzen zijn incl. BT\ï en BPII.
l€rLro= 1.10-171\lg(geblsccrdopvastgestcldervisselltocrsperJldecemberl99'

151.78 .151,78451,78

Winter-Pack I
(voor stoÍïen bekleding)

Voorstoelen met vcrlarming" individueel in tr ' . rllen

Koplanlrreini gingsinstal latie €uro

226.89

Koplampreinigingsinstallatie

€uro&

Winter-Pack II

r oor ledercn

Advies-consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. OpelAssistance-hulpdienst (l rrar);

excl. & tcnaanrstellcn

49.995 52.995 65.995

56.245

18-l6v 20-16v Turbo

1.000 1.000

500500

ll6.rJ9 126.89

s00

I €uro

Kosten rijklaarmaken

Verwijderingsbij drage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaanistel len kentekenbewiis

925,00

99,17

70,00

4 I 9.75

15.00

11.76

9.16

Thtaal t.l 15.67 50ó,27

Kosten rijklaarmaken omvatten:Transport. reinigen. poetsen, kentekenplaten, NL-i:.,nÍ'er

tank brandstoL
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de Íandaarduitvoering de laatste bladzijde

MEERPRIJS (adries consuntrntenprijs) in Nlg
N'ÍI]lrR t']RI.lS trdr iu' ronsunrenlcrl)ri.i\) in €uro.

22-l6v

,tf:onderlijke optits

TECHNIEK

Elektronisch stabiliteits progLlmma (ESP)

€uro 511"51 541.54

Zij-airbags vóór

€Lrro ,ll I 4i I .09

INTERITUR

Airconditioning; incl. r'armtencrendr roorrLril 2.350

100 en uitstroomkanalen achter €ulo t.066.-r8

2.350

1.066.-'i8

Bronzen middenconsole en lersnellingsLnolr 0

r.c.m. z\\arte en zwart- of Monaco zwart lederen €ulo 0.0()

0 0

0.0() 0.()()

Lederen stoelbekleding (zitdelen) in rood, beige of zwart:

incl. verwarmde voorstoelen en lederen hooldsteunen vóór en achter

4.300

€Lrro I .95 r .25

4.300 4.300

1.951,25 1.951.25

Alcantara/lederen stoelbekleding (gri.js):

incl. lederen hooklsteunen r'óór en achter

3.800

€uro t.124,36

3.800 3.800

1.711.16 1.724.16

GELUID/NÀVIGÀTIE

950 950Radio/CD-spclcr CDR 500: incl. bediening rurn hi't \tLrur\ irl

€uro .l-r I .0r) 411.09

1.650 r.650 700

718.71 I I i.65

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

:,illrr 7'18.71aan hct stuLrrlicl cn

2.750 1.8002.750

l.}i.90 It I6.ii0

Radio/casetteqreler CCRT 700: inc1. geïntegt'eerdc tclilirLin

€uro L1.17.90en bedien aan het stuurll iel

4.6505.600 5.ó00

t.-i.ll.l7 t. I l0.0lt

Radio/CD+peler NCDR I 100; incl. navigatiesysteem met m0nochroom displa).

t.54 l. I 7=. ,,aan het stuuru iel en

6.1 507.100 7.1 00

3.22 1.84 t.790.75

Radio/CD+peler NCDR 1500; incl. navigatiesysteem met monochrome displai.

€:r:,, 3.111.84aan het stuuru'iel en Ctelelbon.

1.500 1.500 1.500

680.67 6IJ0.67

K leurendisplal' voor navi gaties\ stecnr

680.67AI-I.EEN i.c.nr. N['DR I 100 ol \( DR I

r.000 1.000 r.000

l-5l.7tt 15.1.78{51.78ALLEEN i.c.m. ( ( R'l' 700 NCDR 1 100 ot \( DR I

CD-rvisselaar

500 500

I6.E9 l2ó.IJ9I6.S9

'[elelironvoorbereiding (GSN4 )

in combinatic nict C CRT 700 ol' N('DR l 5()0

00

().00 ().0(l

Witte rvijzcrplatcn mct bronzcn ringen

ALLEEN i.c.m. met brons middenconsole) 0.0t)

0 0 0

0.00 0.00

Witte wijzerplaten met -uri.jze ringcn

0.00i.c.m. brons

0 0

0.00 0.00

Zwarte lvijzerplaten nret chronre ringcn

0.00i.c.m. brons

I]XTERIEUR

Brilliant lak

€uro l36.ll

300 300

l-16.1-l l -16. I -l

Metallic-/Mica lak

€uro .101t.10

900 900

10E.10 10It.10

1.500 1.500 r.500

6E0.67 680.67

Bij "i.c.m."(in combinatie met) de vermelde optie bijtellen indien geen standaarduitrusting.

Alle genoemde priizen zijn incl. BTW en BPM.
[ €uro = 2,203 7 I Nlg (gebaseerd op vastgestelde wisselkoers per 3 I december 1998)

De Opel dealer inlbrntccrt Lt gnug over alle optie- en accessoire ntogelitkltr.l.:.

Raadpleeg altijd de laatste bestelspccificaties bij de Opel dcaler.

20-16r Turbo

1.200 1.200

950

en

500

\ls ()

Msl o

300

90t)

Stalen schuilclak (spoiler type). elektrisch te bedienen

€uro 6S0.61Ope
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UITRUSTINGSOYERZICHT l8-l6v 22-l6v 20-l6v Turbo

Actieve hooldsteunen vóór o a o
Airbag bestuurder en voorpassagier a a a
Zrj-uirbags fiór t
Antiblokkeer-remsysteem (A BS) met tractiecontrole a a a
Beeldsignaal in gcval van verslelen remmen a a o
Centrale vergrendeling (radiografrsch) ook op achterklep en tankdopklep; incl. safe-lock a a a
Cruise-control a a o
Elektronisch stabiliteits programma (ESP) o
Gordelspanner in voorstoelen o a o
Schiilremmen rondom; vóór inwendig geventileerde schriifremmen a a a
Sportonderstel (20 mm verlaagd) a a a
Strrtblokkeringssvsteem, elektronisch o a a
Stuurbekrachtiging, elektro-hydraulisch o o a
Veilieheidsbalken in portieren o a o
Veiligheidsgordels, 3-punts gordels vóór en achter; vóór in hoogte te verstetlen (Turbo gekleurde veiligheidsgordels) a a o

lnÍerieur

Airconditioning: incl. warmtewerende voorruit. 100 amp. d1'namo en uitstroomopen:n,.rur rchter o
Achterbankleuning in delen omklapbaar o o
Bcrgvak aan portieren. incl. bekerhoudcr a a o
Bestuurdersstoel en passagicrsstoel in hoogte te verstellen a o o
Chroomkleurige dcurgrepen binnenzijde o o o

a a
(ietint clas rondom. r'oorruit van gelaagd glas a a a
Hooldsteunen achter (2 stuksl o a a
lnstallatievoorziening kinderzitjessysteem o a o
Instrunrenten- en inlodisplavverlichting (regelbaar) a a o
Instruntentarium met grijs omrande witte rvijzerplaten.

i.c.m. zwarte. grijze ol rode bekleding en nietaalgrijs middenconsole en versnellinlsk.:,rp

o o

Instrumentarium met chroom omrande zwarte rvijzcrplaten.

i.c.m. beige bekleding en brons middenconsole en versnellinesknop

a

\lake-up spiegel verlicht in zonneklep bijrijderskant a a o
\lulti-inÍbdisplav (chech-control/boardcomputer) bii speciale Ope1-radio ooh zcnder, cergave o a o
Middenarmsteun achter met laadopening a a o

o a
Radio/CD-spcler ( DR 500: incl. bediening aan het stuurliel en CD-opbergbor a
Stuurrviel in lengte en hoogtc tc vcrstcllen a a a
Stuurrviel 3-spaaks met lederen rand

Sportstoelen vóór niet verstelbare dijbeensteun en lendesteun

a a o
o a a

Toerenteller a a a
Verlichting in dashboardkastje/bagageruimte o o o
Voorstoelen met Easy entry geheugeniunctie o a o
Vlocrbekleding in bijpasscnde kleur o a o
Zijruiten vóór elektrisch te bedienen a a o
Zoemer voor brandcnde hoofdverlichting o a a
6-Speakersl'steemt,{ qrcakers vóór en 2 achter. incl. dakantenne en storingsonderdrL., ...r o a o

en sen icc-intervalaanduidi

Ertarieur

Banden: 205/50 R t6 215/40 R 1 o a o
Beschermstrip op flanken in kleur carrosserie a a o
Buitenspiegelhuizen in hleur carrosscrie a a a
Buitenspiegels elektrisch te verstellen en ver\rarmen a a o
Bumpers in kleur carrosserie o a a
Deurgrcpcn in kleur carrosserie o a a
Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 6: 6-spaaks design

(4x) 7,5J x 1 7; 5*paaks design (reservewiel 6J x 1 5)

Mistlampcn vóór

Richtingaanrviizers. extra in voorschernien

o a
o

o a a
o a a

Ruitenwissers vóór met 2 snelheden; interval snelheidsaÍhankeliik o a a
L]i t laatsierstLrk verchroomd o o o
2-toons claxon o a a

a

o

a

a a

\liddenconsole n)ct berqrak
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