
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/zetf outen voorbehouden

DE NIEUWE

ASTRA
PRIJZEN
Modeljaar 1 999

OPEL.e
Opel Nederland B.V.
Baanhoek 188,

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht 1298 Uitgave december 1998
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ASTRA
1998 december

.] DELIRS

Nlg

CON SU M ENTENPRIJSLIJST

Aclvies consun.rentenprijs INlg ] Advies consulrentenprijs incr. kosten rijklaarmaken*

ló
55 k\l i 75 pk

l6-16v

74 kW / 101 pk

l8-l6v
85 klV / 116 pk

20-16v

100 kW / 136 pk

17 DTL

50 kl{ / 68 pk

Di- 16v

60 k\\'/ tt2 pk

GL I L950 11.950 13.1 50 16.950

CLI]B I5.950 -l7.9-50 .r9.950 3 5.3 50 r lt.950

SPORT 11.950 i6.950 .r8.9-50 40.950 i9.950

5 DEt,R.\'

GL 12.950 -r4.950 11.3 50

)CLUB 31.950 i6.9_50 r8.950 10.950 36.3 50 19.950

SPORT 17.950 .r9.950

('DX 1t .950 43 "50 15.950 17.950

10.950

16.950

] I]TLRs'5ID,1N

GI, .r1.150 16.450 ) I5.850 i9.150

!Ct-UB 16.450 i8.150 10.450 12.150 17.850 1t.150

CDX 11.150 4-5.150 5 17.450 18.150

.t DEt?5"tr1r10\ il 160\

Gt. i4.950 16.950 i6.l50 t9.950
( LL,B 16.950 10.950 41.950 38.3 50 1t .950

SPOR'I 37.950 39.950 l r.950 11.950 12.950

CDX 11.950 15.950 r8.950

Per I januari 1999 worden de kosten rijklaarmaken met Nlg 25, verhoogd.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

Advies-consumentenprijzen zijn"af importeur"; incl. Opel Asistance-hulpdienst ( I j.rar);

excl. verwijderingsbijdrage, leges & tenaamstellen kentekenbewijs.

* NIET inbegrepen zijn de wettelijk voorgeschreven kosten:

- verwijderingsbijdrage ad Nlg 150,- (incl. BTW),

- leges kentekenbewijs ad Nlg 90,-,

- kosten tenaamstellen kentekenbewijs ad Nlg 23,-.

3.i.950 34.67s

17.950 38.675

35.950 36.67s 4 l .950 42.6i 5 41.675

47.675

49.450 50.t75

,

i8.9-50 39.675

.1r.950 48.675 19.950 50.675

Kosten rijklaarmahen omvatten: Transport. reini-ren. poetsen. kentekenplaten. \L-t:.,n.1èr.

matten. Iilkstift. ruiteilsprocier\,loeistof en volle tank brandstof-
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

N,tEERPRI.IS (advies consunrentenprijs incl. BT\\ en BPl\1)

CLUB CDX

Pakkctten:

Voorstoelen met verwarming (individueel in te stellen)

Koplampreinigingsinstallatie

\\ inter-Pack: 99-5 995

Buitenspiegels elektrisch te verstellen/verwarmen

Zijruiten vóór elektrisch te bedienen

Power-Pack:

\Íionderl ij lie optics:

TECHNIEK

:r.250

INTERIEUR

1.r50 1.1 50

BcstLrurdersstocl in te vcrstelleu 100
( ruise control: NIET 1.6 195 195 495

I Iooíilsteunen rchter 1-10 110

75 75 75

Lederen stoelbekleding, incl. hoofdsteunen achter (3 stuks)

utt lcitrtrlt.:!..r1incl. in verstel barc vóór met

4.t50

Radioi CDR inc I aan het stuur* 96t) 960 960
Radio/ CCR 600. incl. ('D-wisselaar aan het stuur* r.600 1.600 610en

r001' en lendensteun 7,í0 750 750

StLrLrru icl in te verstellen 195en

Stuurwiel nlet lcdcren rund t-i5 )<<

-195 195

ALLF.I-N in comb. met radio rÍ' Iirbrick

Telelironloorbereiding ((iSN'Í): 195

-395 195

vo0r 900 900

ook achter elektrisch te bedienen: ALLEEN in comb. met Porrer-Pack 100 100

EXTERIBUR

t9-tl9_5

695 695

Ilriliant-1ah

NIctrl lic-/ Nlica-Lil<

295

695

Schuil-/ kanteldak van getint glas, met jaloezie, elektrisch bediend

Nu

-1-\J 555

GL incl. bestuurdersstoel in hoogte te verstellen

1.69.i 1.195 .495

Trelihaali mct alireenrbarc liogel 995 99-5 995

Lichtmetalcn lelgen (x I 5 'h)l -5-spaaks t.195 1.195

- Bl 500/ 600/700 audiosysteem"af f,abriek"worden de 5drs en stationuagen uitserust nrer 8 speakers.

Bij "in comb. met"de vermelde optie bijtellen indien geen standaarduitrusting.

De Opel dealer inlormeert U graag over alle optie-en accessoiremogelijkheden.

Rradplecg altiid de laatste hestelspecifi caties bij de Opel dealer.

GL

995 995

790 790

;\ntibloklieer-rcrnslsteenr (,,\BS) 995

Automatische :1-traps autonraat. elel< tronisch gcrcgcld 1.250 3.250

Airconditioning, incl. evt. sterkere accu/dynamo.

incl. uilstroomopeningen achlercompartiment

2.150

495

(I stuks) 410
Jttitul ht ieroorzir:rrirrr,l Lirrtlcrzi t je.r.leult 15

\lLrlti-inlbdisplal (check-contlol / bouldconrrruter) 695 695 695

1.60f)

-r95

Veiligheidsnet voor bagageruimte: ALLEEN stationrvagon 195

900

400

295

695

\listhmpen ró(rr

995

BANDEN/YELGEN
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CLUB CDXUITRUSTINGSOYERZICHT

aAchterbankleuning in delen omklapbaar, stationwagon ook zitting a

Achteruitriilampen, mistachterlicht en 3e remlicht a a

a aÀlclekscherm bagageruimte; ALLEEN stationwagon

aAirbag bestuurder en voorpassagier o

aAirconditioning
aÀntiblokkeer-remsysteem (ÀBS), 18-/20- l6v met tractiecontrole a

o aBanden: 195/60R l5
205/ 50 R l6*

* NB: sneeurvkettingen niet t0egestaan

a aBergvak aan portieren, incl. bekerhouder

a oBeschermstrip op flanhen

a aBestuurdersstoel in hoogte te veÍstellen

BLritenspiegels lan binnenuit te verstellen

aaBuitenspiegels elektrisch te verstellen en verwarmen

a aBuitcnspicgclhuizen in kleur carrosserie

a oBumperdelen in kleur carrosserie

a a('entrale rergrendeling. ook op achterklep cn tankdopklep, met safe-loclc alstandsbetlicning

Dagteller en service-intervalaanduiding a a

a aDakeling; ALLEEN stationwagon

Getint glas rondom. voorruit van gelaagd glas a a

a aGordelspanner in voorstoelen

aGrille met chroomrand
aHooldsteunen achter (3 stuks)

o"Hout"decoratie op middenconsole

a aInlbdisplal, met tijd- en buitentemperaluur-weergayc:

bij speciale 0pel-radio ook zenderrveergave

aInstrumenten-en inlirdisplavvcrlichting regelbaar a

lnstrunrenten met u itte u'ijzerplaten

aKoplampen elcktrisch te verstellen a

[.endensteunverstelling in voorstoelcn

aLichtmetalen lelgen (,1x)

\liddcnarmsteun achter niet laadopening a a

a a\liddenconsole nret beÍgvak

aN'listlampen vóór

aMulti-inlodisplay (check-controliboardcomputer)

aNiveauregeling achteras. handbediening; ALLEEN stationwagon a

Radio/ CD-speler CDR500, incl. 8 speakersysteem en bediening aan het stuur a

o aRichtingaanrvijzers. extra in yoorschermcn

Ruitenrvisser/*proeier achter met interval a a

oRuitenwissers vóór met 2 snelheden; interval snelheidsaÍhankelijk a

6-Speakersysteem; 4 speakers vóór en 2 achter, incl. dakantenne a a

Sportief afgestemd onderstel

Sportstoelen vóór met verstelbare dijsteun

a aStartblokkeringssysteem, elehtronisch

Stoelbekleding STAR RHOMBT]S

velours

a aStuurbekrachtiging. elektro-h_vdraulisch

Stuurrviel in lengte en hoogte te verstellen a a

aStuurwiel met lederen rand

aïlercnteller a

oUitstroomopeningen achtercompartiment

a aVeiligheidsbalken in portieren

a oVeiligheidsgordels vóór. in hoogte te verstellcn:

3-punts gordels vóór en achter

aVeilieheiduret voor bagageruimtet ALLEEN stationwagon

a aVentilatieslsteenr met microlllter en recirculatie: 4-traps aanjager

a aVcrlichting in dashboardkastjc/ bagageruimte; leeslampics achter: NIET driedeurs

a aVoorstoelen met verstelbarc rugleuning en -hooldsteun

aVoorstoelcn met Easv entrv geheugenÍunctie' ALLEEN driedeurs

o

YOOr voor*achterelcktrisch te hedienen

a aZoemer voor brandende hoofdverlichting

voor

GL
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