
AIle weergegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor konstruk-
tie en uitvoering van haar produkten te wijzigen zon-
der verplichting eerder geleverde produkten dien-
overeenkomstig aan te passen.

CALI B R
PRIJZEN

Druk/zetf outen voorbehouden Modeljaar 1995

I

:

OPELE
Opel Nederland B.V.,
Baanhoek 188,
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht 0295 Ingaande 23 januari 1995
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CALIBRA
1995feb

3 DEURS COUPÉ

CONSUMENTEN PRIJSLIJST

Nlg Advies Consumenten prijs [Nil Aclvies Rijklaar prijs

20i
85 kW

20i-l6v
100 kw

2OiTurbo
r50 kw

25i-V6
125 kW

CALIBRA 54.950
CALIBRA AUT 58.055
CALIBRA Airco s9.950 62.950 71.950
CAIIBRA Airco AUT 63.055 66.055 73.950
TURBO 86.950

COLOR EDiTiON 62.950 0 87.450 71.950
COTOR EDiTiON AI]T 66.055 69.055 73.950

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW en BPM, en incl. de VERWIJDERINGSBIJDRAGE ad Nlq 250 (incl.BTW)
Advies consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. Opel Assistance-hulpclienst (1 jaar)

Advies rijklaarprijzen zijn incl.: Transport, reinigen, poetsen. kentekenplaten, leges kentekenbewijs, NL transfer. matten)'/
lakstift, ruitesproeivloeistoÍ en volle tank brandstof.
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde.

MEERPRIJS (advies consumentenprijs incl. BTW en BPM)

Code Omschrijving Turbo

INTERIEUR

!2 3 Airbag voorpassagier, ALLEEN 20i-20i-16V

49-5 Alarminstallatie
5l-2 Boardcomputer, ALLEEN 20i

69-6 Cassettehouder 0

60/63 Lederen bekleding (zitdelen), ook op portieren en zijpanelen;

incl. lederen rand stuurwiel;
incl. 60-3 Voorstoelen met verwarming

20i:

20i-16V:
60 6 Passaqiersstoel vóór in hooqte te verstellen, ALLEEN 20i20i l6V
60-3 Voorstoelen met verwarming, ALLEEN 20n0i-l6Y

EXTERIEUR

Briljant lak 285
56-9 Koplampen electrisch te verstellen, ALLEEN 20i 20i 16\'

745
v00r, ALLEEN 2(]i 2(]i 16\T

60-7 Reservewiel, normaal formaat 0

49-l extraRichtingaanwijzers 85
6l-6 stalen Schuifdak, spoilertype, electrisch te bedienen

ALTEEN in comb. met 60-6 Pass. stoel in hooqte te i'erstellen 95l.l

47 -4

Metalli/Mica lak

Bij "in combin. met" de vermelde optie bijtellen, indien geen standaarduitrustinq.
* deze kolom geldt ook voor Calibra Airco.

De Opel dealer informeert U graag over alle optie- en accessoiremogelijkheden.
Raadpleeg altijd de laatste bestelspecifrcaties bij de Opel dealer.

v

800 800

950 950
765 765 765

225

285

540

0
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UITRUSTINGSOVERZICHT Calibra

Airco

Calibra

ColorEdit,

Achterbankleuninq in delen neerklapbaar a o
Achterruitwisser/-sproeier met intervalstand o o
Achteruitriilampen en mistachterlicht o a
Airbag bestuurder o o
AirbaA voorpassagier V6 V6+Turbo

AirconditioninA, CFK-vrii o o
Anti-Blokkeer-Systeem (ABS) o o

o
Turbo

Reservewiel T125185R15-95F; * sneeuwkettinqen niet toegest,aan

Banden: 195/60 R 14 85 H

205/55 R 15-87 V (V6:\4r) *

205/50R16-86W*

a aBergvak aan portieren
a oBeschermstrip op fl anken
o oBestuurdersstoel in hoogte te verstellen

Boardcomputer l6V+VG l6V+V6+Tur

a aBuitenspiegels electrisch te verstellen en verwarmen
Buitenspiegelhuizen in kleur carrosserie a a
Bumperdelen in kleur carrosserie a a

Centrale vergrendeling, ook op achterklep en tankdopklep;

met safe-lock a
aCheck-control svsteem

Dashboardkastje met slot a a
a aDorpellijsten

Getint glas, voorruit van qelaagd qlas met schaduwband a a
a aGordelspanner in voorstoelen

Info-display met tiid-en buitentemperatuur weerqave a a
o oInstrumenten-en infodisplay verlichting regelbaar

Interieurverlichtinq met vertraaqde uitschakeling en spotjes o o
Koplampen met ellipsoid groot licht a a
Koplampen electrisch te verstellen V6 V6+Turbo

Lichtmetalen velgen (4x) a a
Make-up spieqels met verlichtinq a o
Metallic/Mica lak; Color Edition specifiek V6 o
Middenconsole met berqvak o o
Mistlampen vóór, ellipsoid type V6 V6+Turbo

0pberAvakken in baqaqeruimte o o
Parkeerlichtschakelins o a
Passaqiersstoel in hooqte te verstellen V6 V6+Turbo

aRuitewissers vóór met 2 snelheden en interval

a
a

a

G-Speakersysteem, 4 speakers vóór, 2- achter;

incl. dakantenne; 6xl5 Watt.

Sportstoelen vóór

a a
a a

Sportinstrumenten: Toerenteller, Volt-0liedrukmeter a o
Startblokkerinq o o

Chequers/

Lens

V6rLeder

Stoelbekleding: Leder

StuurbekrachtiginA a a
Stuurwiel met lederen rand l6V+V6 a
Tractie Controle Systeem v6 V6

Veiliqheidsbalken in portieren a a
Veiliqheidsqordels vóór in hooqte te verstellen o o

o oVentilatiesysteem met microfilter; 4-traps aanjaqer

Verlichtinq in dashboardkastie en baqaqeruimte o o
Turbo6-Versnellinqsbak met permanente 4x4 aandrijving

Voorstoelen met hoofdsteun en verstelbare ruqleuninq a o
aVoorstoelen met verwarminq V6

Ziiramen vóór electrisch te bedienen a a
o oZoemer voor brandende hoofdverlichting

a

a a

o

o
a

a a

a a
a

o a

o a
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