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Alle 
-senoteerde 

prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zon-
der voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, terwijl GeneÍal
Motors Ích tevens het recht voorbehoudt konstruktie en uiwoering
van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichtingwoegergelererde
wagens dienovereenkomstig te veranderen. 
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CALIBRA
PRTJZE,N
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Modeljaar 7993

General Motors Nederland 8.V.
Baanhoek 188,
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100, 3360 BC Sliedrecht ose:

Gi,l
Uitgave septembe r 1,992
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CALIBRA

1993

Hatchback Coupé

2 drs.

4x4

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
Advies catalogusprij zen Àjn "af importeur".
Rijklaarprijzen zijn inclusief: transport, ontvetten, poetsen,
kentekenplaten, leges kentekenbewijs, NL transfer, matten,
lakstift, ruitesproeiervloeistof en volle tank brandstof.

um Rijklaarprijs I---l Advies catalogusprijs

Motor

Vermogen

Milieunorm

2.0i

85kw

U9

2.0i-16V

110kw

U9

2.OiTirrbo

150 kw

U9

63.98t)

82.000

STANDÀ{RDUITRUSTINC

Aanjager,4 snelheden

Aansteker met verlichtins

A.B.S. Anti-blokkeersysteem

Achterbankleuning in delen neerklapbaar

Achtermitrvisser,/sproeier met interval

Achteruitrijlampen

Antenne op dak met signaalversterker

Binnenspiegel met dimstand

Bekleding in bagageruimte

Bergvak aan voorportieren

Beschermstrip op flanken

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Buitenspiegels electrisch te verstellen en verwaÍmen

Buitenspiegels in kleur czrÍrossene

Bumpers in kleur carrosserie

Centrale vergrendeling, incl. achterklep en tankdop;

met "safe-lock" en verlichte autosleutel

Check control systeem

Claxon, dubbeltonig

Dagteller

Dashboardkastje met slot

Dorpellijsten

Getint glas met schaduwband in voomrit

2.0i-16V 2.0iTirrbo2.0i

Gordelspanner in voorstoelen

56.645

64.8:15
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STANDAARDUITRUSTING

Hoofdsteunen voor

Klok, analoog type

Koplampen met ellipsoïd groot licht

Make-up spregel in rerhter zonneklep

Middenconsole met bergruimte

Mistachterlicht

Mistlampen in koplamper; ellipsoid §pe

Opbergruimten in bagageruimte

Parkeerlichtschakeling

Schijfremmen voor*achter; voor met koelsleuven

6 Speakersysteem, 2 tweeters voor in portieren,

2 speakers onder in portieren en 2 achterjncl. antenne

Sportief zdgesteld onderstel

Sportstoelen voor

Sportstuurwiel, 4 spaaks

Stuurbekrachtiging

Stuurwiel in hoogte verstelbaar

Tàpijt vloerbedekking

Toerenteller

Veiligheidsbalken in portieren

Veiligheidsriemen vóór in hoogte te verstellen

Veiligheidsstuur en- stuurkolom

Verlichting in dashboardkast,/motor- en bagagcruimtc

Voomritwissers met interval

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Zijr anen v óór electrisch te bedienen

Zoemer brandende

Lichtrnetalen velgen 6Jx15 4x

5 Versnellingsbak, close ratio

Boardcomputer

Koplampen electrisch versteibaar

Stuurwiel met leren rand

Leren bekleding (stoelen, portieren)

Lichtrnetalen velgen 6Jx16 (5x)

6 Versnellingsbak

Vierwielaandrijuing, permanent

Voorstoelen met verwarming

Banden: 205l55R15-87V

'205/60ZR16

2.0i 2.0i-l6v 2.0i Turbo

N.B. Sneeuwkettingen niet toegestaan
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

Meerprijs incl. BTW

CODE Omschrijving

Techniek

22-6 Automatische versnellingsbak, 4traps;

electronisch gestuurd

Interieur

46-5 Airconditioning, incl. 100A dynamo en 55Ah accu

5l-2 Boardcomputer

.. Leren bekleding, alleen in comb. met:

+60-3/65-4 Voorstoelen met verwaÍming en leren stuurwiel

69-6 Cassettehouder

60-3 Voorstoelenmetverwarming

Exterieur

Briljant lak

56-9 Koplampen electrisch verstelbaar

47-4 Koplampwissers/sproeiers 3. Niet bij T[rbo*airco)

Metallic/Mica lak

60-7 Reservewiel, normaal formaat

49-l Extra richtingaanwijzers

6l-6 Schuifdak, spoilertype, electrisch te bedienen

Banden

62-G 795/60 VR15 banden

*m.i.v. maart'93 productie

2.0i 2.0i-16V 2.0iTirrbo

Over verdere optiemogelijkheden informeeft de Opel Dealer U graag.
Bij het bestellen van automobielen dienen altijd de bestelspecificaties te worden geraadpleegd!.
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