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

Anikel

Achterruit-rolgordjn

Alarmsletemen

Raadpleeg uu dealer omtent

dc diuerse mogelijhheden

Allesdragers

set allcsdragcrs, Scdan

Z i e uoo r o ue r i ge da /<dra ge rsys teme n

onder "Plus" Actiue

Automatten

sct allesdragers, Stationrvagon met dakreling

derde staaf, Stationwagon met dakreling

botenrek

rrdio/cirsscttcrccorclcr nret RDS

radio/cassetterecorder met RDS en CDCC

radio/cassetterecorder met RDS en CDCC

cd-wisselaar voor 6 cd's

aansluitkabel voor wisselaar DC 012 aan het

dmhboard display

Autoradio's

cassettebox voor 5 cmsettes

( in combinatie met comfort-console)

cassettebox voor 7 cassettes

( in combinatie met standaard-console)

Àutotelefàons

Bagagevangnet

Fijne rib

antlaclet

Velours "de luxe"

antraclet

gnls

Velours "clmsic"

antracrcr

gn,s

Rubbernrirttcn

set, achter

rech rsr.oor

linksroor

voor Stationwagon

Statio nu.agon

Hondenbeschermrooster (staal)

I nterieur-uitrustingsdelen

Kinderueiligheidssrsteem

babykussen

Raadpleeg uw dealer om*ent de diuerse mogelijhheden

roor

Zie uoor interieur-uimtstingsdelen ondtr "Plu" Excluiue

Jerryrcan in resen'erviel, 7 liter

zitkuip, voor kinderen van 22 t/m 36 lig.

kinderzitjc, voor kindcrcn r-an 9 r/m 2í

set, voor kinderen van 0 t/m 12 iaar,

bestaande uit: zitkuip (17 467 33), rugleuning,

bretelgordel en wig

Kofferruimte opbergschaal

Artikelnummer Zonder montage

Prijs (incl. B'IW)

1732007 fl. tt2

I

I

67 i)42) nl 361

17 -i2466 282rl

t732467 102fl

t7 3247 | rl t29

172359)

l 7235 89 118

r 723590 il8tl

1 723i93 ul

1721i94

1791363 .18

t79t361 32

1-91365 32

r)c.517 599

D(. 537 699

SC 804 C 699

DC 012 il99

F.A 6250 65

l:[J2782 74

t782625 87

t707840 .)94

I 707857 )76

171880u 135

1746732 rl 29

t716733

17 467 34 i
d 120

246

1746729 fl. 401

l 7l l l7'l d 206

941722)t9Kofferruimte

Met montage

Prijs (incl. B'I'\V)
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7Jxt6ET39

Zie uoor complete sets onder "?lu" Sport

Ànikel

Lichtmetalen velg

I PG installaties

lnfomeer bij uw Opel dcaler naa,
de diuerse moge lij hheden

Plus" accessoires

Scclan

.rl lesclrager, St:rtionrvlgon

beide met accessoires-rek naar keuzc:

.kirch

ankrek

fiersrek

accessoires-set I voor fietsrek

Artikelnummer Zonder rnontage

Prijs (incl. BIilf
Met montage

Prijs (incl. B1§f

i 6l 10378 fl. 418

67 32422 fl

I -:l .r.t, n. l\l

732726 I n.

rl.

tl oP iliul\,raag

il oP aan\:tllilq

fl. (rP itn\ tii.lq

aJP a:}n\ r3f,q

op arDYr:reg

I

rl. (ril (iat\ Itaq

11. , tir aln\ Íaf,g

op aanyraag

op

rl.

l-.) l6r. f].

1791653 d. 194

17916i4 rl. lr)(r

ft.

rl.

accessoires-ser IV: diefstalbeveiliging

Opel-Sportbox

Plus" Exclusive

- wortelhoutensruumielrand

"Plus" Sport

wortelhouten interieur-decoratieser

(voor handgeschakelde transmissie)

wortelhouten interieur-decoratieset

(voor automatische rransmissie)

compleet pakket (voor handgeschakelde

transmissie), bestaande uit: wortelhouten
stuuruielrand (i 7 1 I 8014) en wonelhouren
interieur-decoratieser (i 40 I 7003)

compleet pakket (voor auromarische

transmissie), bestaande uit: wortelhouten
stuuryielrand (i7l 18014) en womelhouten

interieur-decoratieser (i 4017006)

compleet wiel, bestaande uit: lichtmetalen
velg (i 61 10378) mer Michelin band 2251552R16

compleet onderstel, Sedan bestaande uir:
schokbrekerser (í 4003002) mer verenser (i 400300 l)

compleet ondersrel, Stationwagon bestaande uit:
schokbrekerset (i 4003005) mer verenser (i 4OO3OO4\

compleet "Spon"-pakket, Sedan bestaande uit:
compleet onderstel (i 4003003) met 4
complete wielen (i 6410270)

compleet "Sport"-palket, Starionwagon bestmde
uit: compleet onderstel (i 4003006)
met 4 complete wielen (i 6410270)

complete set, bestaande uit:
- grote koffer net wieltjes

- kleine koffer met wieltjes
- handkoÍfer

- sporttas

- grote tas met schouderriem

- beauty case

Sneeuwkettingen

"Plus" Trar.el

195/65 Rl5

205/65 R1 5

225155 Rr 6

fl.

il.

(rP iiàn\ faaq

''Plus" Active
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voor, Sedan en Stationrvagon

achter, Sed:rn

achter, Stationwagon

buitenspiegel voor aanhanger-gebruik (scQ

Stoelovertrekken

Sedan

Starionwagon

Trekhaken

Sedan

Sedan, met niveauregeling

Stationrvaqon, nret niveauregeling

'l rckhalien met afneembare

Sedan

Stationwagon

Stationwagon, met niveauregeling

'§í'egligging

Sedm, met niveauregeling

schokbrekerset, Sedan

verenset, Seclan

vef en§et, stationwagon

schokbrckerset, Srationwagon

Zie mor complete uegligingsets (uerenset

met schokbrekerset) onder "Plw" Sport

Zonnedaken

T Slider 2. hanclbeclicnd

Slider 2. elektrisch

Top Slider Medium

.-l

TIP I Het C)pel Dealer Onderhoudsplan verzekerl u tegen vrijrvel alle onderhouds- en re:ràratiekosten-

TIP 2 Met de Opel Dealer Non Stop Garantie kunt u de garantieoP uw Opel met 24 ma:nden verlengen.

Dit betekent blijvende zekerheid voor nieuwe en gebruikte Opels.

Informeer bij uw Opel dealer naar de roonvaarden van lreide programma's.

OPELE

Artikelnummer Zonder montage

Prijs (incl. BIXf

43t7 18520 fl.

t7 18525 fl. 48

fl. 48171851 3

1704r54 R. 217

1749802 Í1. 2i3

I 74980 1 fl 270

op amYraag67360 1 0 fl 546

op aanvlaag67360 1 1

fl. 546 op amYraag67360t2

op aanvrug67360t3 fI. 546

fl. r.757 oP aanvraag1736166

op aanvrmgfl. t.7 57

1736174 fl. 1.757

1716175 fl. 1.757

i 4003002 n. 
l

498

i 4003005 fl. 498

fl. 532 oP aanYfaagi 400300 1

532 op aanYraagi 4003004 fl.

r 733009 fl 729

l 733008 f,] 999

1733010 596fl.

I
JDEOP DEALER. BETAII.BIAR BEÏER
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173616)

0p aanvraag

op nmvraag
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