
Alle weergegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie
en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder ver-
plichting eerder geleverde producten dienovereenkom-
stig aan te passen.

Druk/zetÍouten voorbehouden

Brandstofi erbruik

Cemiddeld brandstofrerbruik en CO2-uitstoot.
gemeten rolgens Richtlijn 1999/100/EG

Benzinemotoren: kms / liter: van 10.5 tot ll.l
liters / 100 km: van 9.5 tot 7.9

C02 gr. / km: van 228 tot 190

Dieselmotoren: kms / liter: 15.2

liters / 100 km: 6.6
C02 gr. / km: 178

GIPEL.E
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl 020 1
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ZAFIRA CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRI J SLIJST IN €URO

16-16v

74 klY/100 pk

l8-16v

92 kW125 pk

22-l6t
108 k\\'/147 pk

20 DTi-l6v

74 kW100 pk

COMFORT

t0.611.71 22.006.07 I.-167.4r 11.594.10

21.,180.86 11.rJ4t.20

ELEGANCE

22.913,63 21.214.91 25.616.1 I 15.861.20

ELEGANCE,4Ut.

25.119.16 27.llr.r0

453.78 l0,l.t0

Koplamprcinigingsinstallatie

Voorstoelen net verrvarming

[Jitstroomopeningen op dc vlocr bij de 3c zitrrl

€uro

vo0I

\}INTTR
(NIET i.c.11. sportstoelen)

1.134,45 340.14

SPORT

€uro

g'r0 2_5 0.00

Vivaldi/Wagner bekleding (antraciet, blauw, groen, rood)

Chrome dorpelstrips voordeuren

Chroomkleurige radiatorgrille

Witte wijzerplaten

- Lederen stuurwiel

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x l5; 6+paaks design

v00r

SELECTION

(NIf,T i.c.m. sportpakket)

n'Let op. Bij dc optic Sportstoelen vervalt de middenarmsteun vóór neerklapbare p..'.r"iersstoel en opberglade onder Yoorstoelen.

Àllc genoemde pÍiizen ziin incl. BTW en BPi\{.

I €uro=2.2037I Nlg(Gebaseerdopdevastgesteldervissclkocrsper3I decembel Ie'\)

Advies-consunrerrtenprijzen zijn"al importeur": incl.0pelAsistance-hulpdienst (l ilar);
excl. verwijderingsbijdrage. leges & tenaamstellen kcntekenbeuijs.

51.495 51.995

C0MF0RT,,lut. 51.745

€u-

54.145

50.495 53.495

€L::

56.495 56.995

56.745

€...:

59.745

- Sportstoelen*

Donker getint glas, incl.. warmtewerende voorruit

- Chrome dorpelstrips voordeuren

- Chroomkleurigeradiatorgrille

Indien gewenst witte wijzerplaten

Lederen stuurwiel

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x l5; 5+paaks design

- Mistlampen vóór
Vivrldi/Waoner hekledins íanthraciel hlarrw rnnd)

2_500 75{t

Nls

€uro
2.0§0 0

Per 1 ianuari 2001 Nlg €uro

Kosten rijklaarmaken

Verwi jderingsbij drage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamstellen kentekenbewiis

1.025,00

99,11

70,00

2l,50

465,12

45,00

11,7ó

9.',16

Totaal 1 .185,67 51R 0l

Kosten rijklaarmaken omvatten: Tiansport, reinigen, poetsen. lrentekenplaten, NL{ransfer,

mattefl, lakstilt, en Yolle tank brandstof.
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OPTIEMOGELIJKIIEDEN
Zie vmr de standaarduitvoering de laaste bladzijde

UIIRPRIJS (aö'ies consumentenpriis) in Nlg

VIERPRUS tadries consumentenprijs) in €um.

I CoMioir I nrrCÀr-i 
l

1./:onderIijke opties

TECHNIEIU VEILIGHIID

Elektronisch stabiliteits programma (ESP)

Zij-airbags

I\TERIEL R

1lr 41r.09€uro

llarm installatie

SCM/TNO klase 2

.\irconditioning, incl. warmtewerende voorruit / er t. sterkere accu di namtr

i rnr'1eun bestuurdersstocl

Bekleding Vivaldi/Wagner

Donker getint glas op achterportieren, achterramen en achterklep:

!nci. warmtewerende

Installalievoorziening kinderzitjesysteem

Sportstoelen* incl. Vivaldi/Wagner bekleding (anthraciet. rood. blauu t

\lt.l i.c.m. sclection en

Stuurwiel met lederen rand

.. riloon roorbereiding (CSM)

\ eiligheidsnet voor bagageruimte

Zijruiten vóór en achter elektrisch te bedienen

LELT ID/\AVIGATIE

l.

I l

I I

l8

l8

€uro

€uro

€uro

€uro

Rrdio/('D-qreler CDR 500:

cn8

Il.rdlo/cassettespeler CCR 600:

lirdio/cassettcspclcr CCRT 700; incl. geïntegleerde teleliron

ill

[.\l'ERl],lt lR

€uro 4l 43

Radio/CD+peler NCDR I 100; incl. navigatiesysteem met monochrome displel

aau hct
( D-uisselaar (4 CD.s) onder passagiersstocl

NIET i.c.m. €uror\LLEEN i.c.nr. CCR CCRT 700 o1'NCDR I 294,96 291.96

\listlampen vóór

Schuif-/kanteldak van getint glas, "spoiler type"; elektrisch bediend

Tiveede zonnedak:

incl. schuil'-/kantoldak en achter €uro 1.1 I

Trekhaak nret alheenrbare kogcl

€uro 78 78

Brilliant lak

€uro
NletallicJMica lak

€uro 7ll 7N

BANDEN/VELGEN

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 5: 6+paaks design NIs I l.5oo
€uro 6,i0 67

* Let op. Bij de optie Sportstoelen vervalt de middenarmsteun vóór. neerklapbare passagierstoel en opberglade onder voorstoelen.

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

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I Ewo = 2,2031 | Nlg (Gebaseerd op de vastgestelde wisselkoers per 3 I december I 998)

Dc Opcl dealel inÍ'ornlccrt [-i gÍaag over alle optie- en accessoiremogelijliheden.

Raadpleeg altijd de laatstc bcstclspccificatics bij dc Opcl dcalcr.

L0íl1.200

ill il 511 5.1

g§0 q50

800 800

16r 0l l6r 02

2.500

200

,00

90 7í,

250 ,50
ln15 ln,li
100 100

15 lS ;15 18

g§0 5§0

11t 0g llg 58

100

400 400

400

400

ss0 s50

65{t 650

, §00 , {00

I 11445

§ 600 § 600

, 51t ll
6§0

600Nls
€rr ro )1) 11

1 <i0 1 §50Nle
€rrro lot 16

2 §00 2.§00

1 -000 1.000Nlg

500 500

t16 Rq

1.000 1.000
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UITRUSTINGSOVERZICHT COMTORT ELEGANCE

Terhnitkl

lnterieur

Actieve hoofdsteunen vóór o o
A ntihlolkeer-rems\ steenr ( A BS) a o
Airbag voor bestuurder en voorpassagier a
Airconditioning incl. warmtewerende voorruit / evt. sterhere accu/dynatno:

cn uitstroonropcningen achtercornpartimenl

o

Centrale vergrendeling, ook op achterklep en tankdopklep, incl. safe-lock en alstandsbediening

Cruise-control a
Startblokkeringssysteem (elektronisch) o
Stuurbekrachtiging (elektro-hydraulisch) a o
Tractiecontrol (op I 8 en 22 motoren) a o

oAlzonderlijke stoelopstelling derde zitrij
Afdelischerm

A rnrsteun bestuurdersstoel

Bagagenct aan achterkant voorstoelen a
Bekerhouders vóór en bii derde zitrij a

Ber-qruimte voor gevarendriehoek en EHB0-set o
Bestuurdersstoel in hoogte te verstellen a a
Chroomkleurige deurgrepen binnen a o
Dashboardkastje o
Flex 7 systeeni (ln één handomdraai van een 7-persoons auto naaÍ een 2-persoons aut,,

met een vlakke laadvloer met I 700 liter inhoud)

Gordelspanner brj voorstoelen

o
a

Hoofdsteunen op tweede en derde zitrii o

in rechter

met ook a
a

Middenarmsteun in achterbank met skiluik en bekerhouders a o
Multi-inlo o o

ade onder o o

Stekkeraansluiting achterin ( I 2V) a
Stuurwiel in hoogte en lengte te verstellen

Stuurwiel met lederen rand

a
o

Toerenteller o
Veiligheidsgordels vóór in hoogte te verstellen; 3-punts gordels vóór en achter (middenstoel tweede rij vaste heupgordel) a

Voorstoelen met lendensteunverstelling o
Verwarmingsopeningen voor voetruimte middenpassagiers a
Waarschuwingssignaal voor brandende hooldverlichting a
Zijruiten elektrisch te bedienen vóór vóór + achter

in en achterin

Radioloorbere incl

stuks)

o
a
a
a

o

Ësteriuu'

Banden: 195/65 R 15 a o
Buitenspiegels elektrisch te verstellen en te verwarmen a o
Buitenspiegelhuizen in kleur carrosserie a
Bumperdelen in kleur carrosserie a
Dakreling a
Getint a
Grille met chroomrand o
Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 5l 6*paaks design a

voor a
Ruitenwissers vóór met 2 snelheden en interval a
Ruitenwisser/- sprocicr achter a

a

a a
a

a

a a
a

a
a
a

Bekleding Frisco Wagner

o

a

a
o
a
a
a

Passaciersstoel met neerklapbare rugleuning (90 graden) o
o
t
o
o

a
I

Veili sheidsnet basaseruimte a
met en o a

o a
a
o
o

a
a
a
a

o
a
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