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Àlle weergegeven prilzerr zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voor;rfgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Opel behourlt zich het recht voor constructie
en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder ver-
plichting eerder gelever«le producten dienovereenkorn-
stig aan te passen.

Dru k/zetf outen voorbehouden

OPELE
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

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

AS
PRIJZEN
Modeliaar 2001

Brandstofverbruik

Gemiddeld brandstofverbruik en COr -uitstoot,
gerneten volgens Richtlijn 1999/100/EG
Benzinemotoren: kms / liter van I l-,1 tot ll--i

liters / l0(l km: van 8.8 tot 7.0

CO, gr. / krn: van 212 tot lfot

Dieselmotoren: kms / liter
liters / 100 km:

CO: gr. / [rn:

van 14.5 tot A)-t
van 6.9 tot 4.8
van 186 tot l -30

Uitgave 01 juli 2001
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ASTRA

J DÉ-TNS

CONSUMENTEI\PRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRIJSLIJST IN €URO,

Deze benzine nltaren konen rn aannerklng v00r een averheidssubsidie van NLG 716

Niet van toepassing op de 16-8v/16v en 18-16v ln combinatie net een autonaat

ï
l6-8v

62 k\Y/84 pk

16-16v

74 kW100 pk

I Il-I 6v

91 k\l'/125 pk

22-l6t'

108 kll/117 pk

I7 DTi

55 k\I/75 pk

20 Di-l6v aut.

60 kW82 pk

20 DTi-16v

74 k\Y/100 pk

GL

€uro 18. 20.985,07 19.5

COIVÍFORT

€u ro I 17 t9.731 1 19.056,50 20.411

-5 DEf R^t

GL

€uro I 8.601.71

COMFORT

€uro 20.190.95 t0.87

€uro 2-r.367.1 l

4 1)ËI'R.t SED l \
GL

€ uro 16.787 20.644.13

( O\lFORT

€uro 10.87 21.552.t9

ELEGANCE

€uro 20.E7 I

5 DELRS STATIONIIAGON

GL

€uro 22.346.4t 20.87 I

CO\ÍFORT

€uro I 8.829.6 I :0.190,95 )0.4t7 )1 )§1 q7

ELEGANCE

€uro :_1.367. t6.110.43

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPN,I.

I €uro = 2.2037 1 Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde rvisselhoers per 3 I decembr- -. ).

Advies-consumentenprijzen

cxcl. venvijderingsbij drage.

nJn (t ,rr)i
& tenaamstellen

34.495 36.495 39.995 46.245 42.995

I 6.560.7 l

36.495 38.49s {1.495 43.495 41.995 48.245 41.99s

r3.829,61 I 1.891.61

35.495 37.495 40.995 47.245 43.995

I 7.011.,19 I L4.r8,85 I 9.964.06

37.495 39.495 t2.495 44.495 42.995 49.245 45.995

17.922.05 r tEl.l9 19.5 10.t8 11.146.1 I

ELEGANCE 44.49s 46.495 {9.495 51.495 56.245 52.995

2 L098.5 1 I l59.rJ5 25.522.87 14.04rJ.08

36.995 38.99s 42.495 48.745 4s.49s
I 7.695. r 6 r 9.183.19 22.119.52

40.995 {3.995 45.995 44-495 50.745 47.495

I 8.601.72 .9.964.06 10. I 90.95 21.017.08

47.995 s0.995 52.995 s7.745 s4.49s

21.779.18 : l-10.51 11.048.08 26.203.5,1 :4.128.75

39.49s 42.99s 49.245 45.995

I 7.921.05 r 9.510.18

4r.49s 1{.195 46.495 44.995 51.245 47.995

21.098.5 I 21.i79.r 8

).t

48.49s sr.495 53.495 58.245 54.99s

22.006.07 21.211.9,1 21.955.61

Nls €uro
Kosten rijklaarmaken

Verwijderi n gsbiidrage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentekenbewijs

925,00

99,17

70,00

2 r,50

419,75

15.00

I 1,76

9.T 6

Totaal 1.1 15.67 506.21

omvatten: Afleveringsinspectie. transport, matteI:.

en t : :JnkbrandstoÍ.
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoerins het achterblad

\IEERPRIJS (advies consumentenprijs) in NLG

N'IEERPRIJS (uch ics consumentenpr ijs) in €uro.

( O\IFORT

0ptie PLrl,kctten

- Voorstoelen met verwarming (individueel in te stellen)

- Koplampreinigingsinstallatie

Winter-Pack:
l:: -'

4,53.78 151.7E

\l inter-Pack:

lVÍet lederen bekleding

- Voorstoelen met verwarming (individueel in te stellen)

- Koplampreinigingsinstallatie l58.lil

- Buitenspiegels elektrisch te verstellen/rerc armen

- Zijruiten vóór elektrisch te bedienen

Power-Pack:

.1.f: on tl a r lij k a op r i Lt s

AUDIO/NÀVIGÀTIE

Rrdio/CD-speler CDR 500:

incl. aln het stuurwiel* 13 1.09

1.650Radio/cassettespeler CCR 600; CD-wisselaar (4 CD\) in dashboardka-stje

en aan het stuuru'iel* T 48.74 3lT

I . I 34,45

Radio/cassettespeler CCRT 700; incl. geïntegreerde teleloon

elt aan het stuLrruicl*

1.51 l7 2.1 I

Radio/CD-speler NCDR 1100; incl. navigatiesysteem met monochrom dirylay

en aan hct stuuru iel*

l.tl
Radio/CD+peler NCDR 1500; incl. navigatiaysteem met monahrooe displal.

telcloon cn aan het stuurrriel* 2. 75

l.:00Kleurendisplal' voor navigaticsl steenr

680.67

CD-opbergbox

11.69

CD-rvisselaar (4 CD\) in dashboard liaitje

i.c.m. CCRT NCDR ll00of NCDR

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

* Bij een 500/600/700/1 100/1500 audiosysteem "af fóriek- r'ordtn dc 5-darn, de sedan a mrrgn ritgrrust mt 8 ryeakers.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTl{ en BPM.

1 €uro = 2.20371 Nlg (Gebaseerd op de vastgatelde riseltars pa -rl dctmber 1998).

1.000

350

800

1.650 700

:.500 2.500 1.550

701 l6

5.600 5.600 4.650

-.1 00 7.100 6.150

1.500 1.500

50

I.69

50

65t) 650 650

291.96
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering het achterblad

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in NLG

MEERPRIJS (advies consumentenpriis) in €uro.

GL CONIFORT

,lf:onderlijke opties

TECHNIEK

Antiblolleer-rcm\) \teenr ( ABS) 1.000

€uro 7E

Automaat, 4-traps elektronisch geregeld 3.250

€uro 19

3.250 3.250

1.171.79 t.414.79

INTERIEUR

Alarminstallatie

St N,I/TNO klasse 2

800

€uro -r63

800 800

-16-r.01 .r6l.0l

Airconditioning. incl. uarmteuerende voorluit / crt. sterkere accu/dynamo 2.350

en €uro I

2.350

L066.18

Bestuurdersstoel in hoogte te r,erstellen 200

€uro 90.76

HooÍdsteunen achter (l stuks) 450

€uro

450

101.10

lnstallatievoorziening ki nderzitj es,vstccm 100

€uro

Sportstoelen vóór met"Skyline"bcklcding e1l lendensteun 750

€uro -14i).31

r00

750

140.3,1

Stuurrviel in hoogte en lengte te verstellen s00

€u ro 116 tq

Stuurrviel met lederen rand 300

€uro l36,ll

300

136,11

Telelbonvoorbereiding (GSNl) 400

ÀLLEEN i.c.m. radio al' €uro l8l.5l

400 400

l l{.5 1

Veiligheidsnet vo0r bagageruimte 400

ALLEEN €uro

.Í00

Zij-airbags r,óór 950

€uro

950

Zijruitcn achter clcktrisch tc bcdicnen 400

i.c.m. Powcr- 181.5 r

100

I8l.5l

t00

45.i8 45.38

l8 r .51

l-r 1.09

l.-100

750

-r.l0.ll

.!i.t\

lN I .51

Lederen stoelbekleding (zitdelen), incl. hooÍdsteunen achter (3 stuks).

in verstelbare

EXTERIEUR

vóór met lendcnsteun en lederen ,:. : r iel €rrro

l8l.-51

.l.r I.09

Brilliant lak

€uro r3

300 300

ll6.ll l16.ll

Nletallic-/ N'lica lak 900

€uro

900 900

10E.10 108..10

Nlistlampen vóór 600

€uro

600

Schuil--/ kanteldak van getint glas, met jaloczie: elektrisch bediend 1.700

NB: GL incl. in te verstellen bestuLrrdersstoel €uro 77

1.500

680.61

Trekhaak met allleembare kogel 1.000

€uro 151.78

1.000 r.000

153.78 153.78

1.500

680.67

BANDEN/VELGE\

Lichtmetalcn velgen (4x) 6J x l5: 5-spaaks design

incl. 195/60 Rl 5 banden: reserve\\iel staal

1.500

€u ro 680.67

1.500

680.67

Lichtmetalen velgen (4x) 6J r I 5: 6-spralis design 1.500

incl. 195/60 R15 reservelviel staal €uro

1.500

6E0.6i

Brj "i.c.m."(in combinatie met) de vermelde optie bijtellen indien geen standaarduit. usting.

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTIV en BPM.

I €uro = 2.2037 I Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I december , 998).

De Opel dealer inlbrnreert u graag over alle optie- en accessoiremogelijliheden

Raadpleeg altiid de Iaatste bestclspecificaties bij de Opel dealer.

ELEGÀNCE

l7 DTi en 20

€uro
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UITRUSTINGSOYERZICHT COMFORT

a o
bestuurder en a

o
a o1 8-/20- I 6v met tractiecontrole

Centrale vergrendcling (radiografi sch)

ool< en incl. salè-lock

o a a

('ru i se-con trol l6-8v en l7 DTi o a a
van versletenln I V. a o

in voorstoelen a a
a o a

elehtro- o o a
a a a

tC rcl.i;..::
llt

v00r en voor ln a a o
o

Interieur

in delen ook o a
.\tïekscherm o a a

i.c.m. s armtelerende roorruit
.1,:i: o a o

Bestuurdersstocl in a
en a o a

\o0rrull \ iinGetint a o
Hoofdsteunen achter a

o a o

o a

a a o
o

a a o
a

o

a a

Stuurwiel in te verstellenen a
Stuurrviel met lederen rand

a

ntet nriurollit.:- ;r t:. ... : :. o
in a o a

\borstoelen met o a

a o

o a
4 speakers vóór en 2 achter. incl. dakantenne a a a

''l 
{out"dccoratie midde nconsole

lntodisplay met tijd- en buitentemperatuur-$'eergare:

ook

Irilrumenlen- en

elektrisch te verstellen
'.1 .... .. .....r: r.hter iltet

' .,-: , :.', .. illCl

Radio/CD-speler CDR 500; incl. bediening aan het stuurwiel en

sedan en

elektron isch

Stoelbekleding

\borstoelen met verstelbare

elektrisch tc bediencn

Zoemer voor brandende

GL ELEGANCE

Actiu,e hooÍdsteunen vóór o
a a

Ztj-uirbugs vóór

Antiblokkeer-remsvsteem (ABS).

o
a

\reiligheidsnet voor bagageruimtc (ÀLLEEN stationwagon)

o

i ntbilisplal verlichting reqclbrar o

o a

aa

o

lchterionrl.,::r:: . '
a

\ cntilatieslsteern a a
\triichtins

EA:t cntrr {.lt:......... - :

a
7iinriten ' 't-_--.:'
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UITRUSTINGSOYERZICHT COMFORT

Exterieur

o
a

Banden: 185/65 R 15 i.c.m. 16, 16-16v of 17 DTi
195/60 R 15 i.c.m. 18,22,20Di of 20 DTi

195/60 R 15

Beschermstrip op Ílanken o
Buitenspie-uelhuizen in kleur carrosscrie o
Buitenspiegels van binnenuit te vcrstellen

BLritenspierels elektrisch te verstellen en verwarmen a
BLrmpel's in kleur carrosserie a
D.rlireling (ALLEEN op stationwagon) a
Grille met chroomrand

Lichtnretalen velgen (4x) 6J x 15; 5-spaaks sterdesign

\Íistlampen vóór

Richtinraanuijzers. ertra in voorschermen a
Ruitenu isser/-sproeier achter met interval (NIET op 4-deurs sedan) a
RLri terrri issers r óór met 2 snelheden: interval snelheidsaÍhankelijk a

a
a

o
o a
a a
a

o
o a

o a

a
o
a

a
o
a

a
o
a
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