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CONSUMENTENPRIJSLIJST in €uro.

ASTRA Van

15.018 15.375 16.446

Automaat

incl.BT\7 1 6.20u 17.517

16

62kWl84 pk

I7DÏ

55 kwl75 pk

20Di-l6v aut.

60 k\í/82 pk

20 Dï-16v

74 kWt00 pk

3 deurs Bedrijfswagcn

5 deurs Bedrijfsrvagen

FRONTERAVan

t6.684 17.041 l8,r 12

Automaat

incl,B I \\' 17.874 r9,r8l

22-16v

100 k\í/136 pk

32Y6

151 k§l/211 pk

22-DTt t6V

85 k\í/l l5 pk

5 deurs Lange Melbmis

.l1.0u3 32.67t

LTD Automaat.

incl.BTV 33.879

35.920

MV6 Automaat

incl.BT!fl 37.128

Olympus

incl. BT\\' 3t.969 33.558

Olvmpus Automaat

'rcl.BT\\I
34.772

Olympus MV6

incl.BTV

Olympus M!6 Automaat

t 
incl.BT'§[ 37.128

kentekenbewijs.importeur" Opel -Assistance-hulpdienst jr"t); verwijderingsbijdrage, leges"af incl.zijn excl.(3 renaamstellen&

aíleveringsinspectie, reinigen, nrattcn, ruitensproeieruloeistoI raewelampen, kentekenplaten cn Yolle tank brandstof

kosten rijklarmaken omyatten:

Euo excl,BTV t2.620

incl. Il l \ï
t2.920 13.820

Euro excl.BT§I 13.620 14.720

Euro excl.BT\ií 14.020

incl.BT\ïr

14.320 15.220

Euro excl.BTW 15.020 16.120

LID Euro excl.BTW

incl.BTW

26.120 27.455

Euro excl.BTIí 28.470

rw6 Euro ucl.BTW

incl.BTW

30.r85

Euro scl.BTW 31.200

Euro excl.BTW 26.865 28.200

Euro excl.BTW 29.220

Euro excl.BTW 30.185

35.920

Euro ercl.B'IW 31.200

dfleveringskosten futra Frontera

cxclusief inclusicf exciusicf inciusief

kcntekenbewijs

tenaamsrellen kentekenbcwi js

352.94

37,82

26,68

s,i9

,i20,00

45,00

31 .7i

9,75

128,5I

-) .öl

l(r,68

8.1 ,.)

5 10,00

15,00

.\1 ,75

q7í

Iotaal 425,63 506,50 50r,26 596,50
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I

OPTIEMOGELIJKHEDEN

MEERI'}RIJS (Advies-consumentenprijs) in €uro.

Optie Pakkenen

Afzonderlijke optiesr

TËCHNIEKATEILIGHEID

INTERIEUR

AUDIO/NAVICATIE

Àstra \irn lrcntera Van

- Push-bar in carosseriekleur

- Zwarte treeplanken

- Verstralers

Off-Road:

Winter:

(Standmd op

Frontera V6)

- Koplmp reinigingsinsrallatie

- Voorstoelen met vemuming(lstra Van: Uitstroomopeningen achtercompartiment, niet op 3 deur$

- Verurmde ruirensproeiermonden vóór Frontera

incl.BT\í 363

- Buitenspiegels elek. te bedienen en vemarmen

- Zijnmen v6ór elek. te bedienen

Power:

incl.BT\\' 274

Ziyaibags, linla en rechts

(ALIEEN op 5 deurs Van) incl.BT§I 244

incl.BTlí 357

Cruise-control

(Frontera AILEEN op diesel motoren, standaud op MV6) incl.BTV 179 387

incl. BT\ïr 797

Airconditioning; Electronic Climate Control

(AILEEN op de lsna 5drs. Van) incl.BT\\,' fi54

incl.BT\í 7l

CD-opber$ox :

(ALLEEN op 5 deursVan en NIET i.c.m radio CCRT 700) incl.llTVr 18

trderen bekleding (zitdelen)

(AILEEN op Frontera LID) incl.BT]W 1 103

Multi-infodisplay (check control /bordcomputer)

(AILEEN op futra 5 deurs Var 16, 20Di/Dï en Frontera W'agon LID en \íagon Olympu$ incl.BT\(' 232 339

Sportstoelen inclusief Tèxm/ Malta bekleding,

inclusief in hoogte verstelbare besruurdersstoel incl.BTW 321

Telefoonvoorbereidi ng:

(AILEEN i. c. m.CAR 400, CDR 500 .CCR 600 en NCDR ll00) incl.BTW 137

Radio/CD*peler CDR 500 *

(futra incl. bediening aan het stuurwiel) incl.lll-\ri, 363 303

Radio/cmsettespeler CCR 600; bediening aan het stuurwiel;

incl. CD-Wiselmr (4 CD s) in dashboudlastje * incl.BTlW i83

Radio/casettespeler CCR 600

(Niet op Frontera Vagon MV6) incl.BT§fl

Radio/cusettespeler CCRT 700 met geihtegreerde telefoon *

(Frontera LID incl. Multi-infodisplay) incl.BT!í 9-0

Radio/casettespeler CCRT 700 met geihtegreerde telefoon

op Frontera MV6 en Olympus V6; incl. Multi-infodisplay incl.BT"W 631

Euro excl.ll'fV

incl.BT§7

500

595

Euro cxci.Bl \{/ 305 350

4t7

.Luro cxci,BT\ï/ 230

Euro excl.BTV 205

Antiblokkeer-remsysteem (ABS) Euro excl.BTV 300

Euro ercl.B'IV ri0 325

Airconditioning eventueel incl. zwaardere accu Erro rxcl.ll'l'\Í' 670

Iruro excl,BT\{' 970

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Euro crcl.ts l\\' 60

Euro cxcl.BT\Y 15

Euro cxcl.BTV r 095

Euro excl.BTW r9i 285

L.uro excl.B'l'\tr'' 2i0

Iruro ercl.ll'l \Í i l5 11i

t37

Euro ercl,B'I\l 30i 255

Euro excl.BT\{r 490

Euro trcl.B'llV 260

J09

Euro cxcl.BTl§' 700 815

ö ).)

excl.B'f\\'Euro 530
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OPTIEMOGELIJKHEDEN

MEERPRIJS (Advies-consumentenprijs) in €uro.

* Bij een 500/600/700/l 100/1500 audiosysteem "affabriek" wordt de 5-deurs ,Astra Van uitgerust met 8 speakers.

E,X]'ERIEUR

BANDEN/VELCEN

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

I

I

l

I

,Astra Van Frontera Van

incl.BT\\I l 886 r 993

Radio/CD*peler NCDRI 100; incl. navigatiesysteem met monochrome display

Astra mn het stuuruiel *

incl.B'fV

Radio/CD+peler NCDRI 100; incl. navigatiesysteem met monochrome display

Frontera N'ÍV(r en L)llrnpus V(r

incl.BT\\r ) 101 )499

Radio/CD*peler NCDR 1500; incl. navigatiesvsteem rnet

telefoon en bij lstra incl. bediening aan het stuumiel *monochrome display,

incl.BTW 1160

Radio/Ci)rpeler NCDR 15001 incl. navigatiesvsteenr met

monochrome (Frontera MV6 en Olympu$

500

incl.BTW l5íri.c.m. CCRT 700, NCDR 1100 en NCDRI500 )

CD-wisselaar (4 CD s) in dmhboard kastje

incl.BT§

incl.BTV 3)7

incl.BTV' 201

inci.BT\V 464 571

incl.BT\\ 506

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x 15 ; "5*pmla design"

incl. 195i60 R l5 banden (AfLEEN Asra 5 deurs Van)

incl.BT\l 506

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x 15 ; "7-spaals design"

\ran )incl. 195/60 R 15 banden (AfLEEN Astra 5

De Opel dèaler informeert U graag over alle optie- en accessoiremogelijkheden. Raadpleeg altijd de laarte bestelspecifieties bij de Opel dealer

Euro excl.B'['W I 585 t675

Euro cxcl.BTV 1390

r 654

Euro excl.BTW 2010 2100

Euro excl.BT\í i815

Kleurendisplay voor navigaiiesysteem Euro excl.B'N(

incl.BT\\'

42A

Euro excl.BTW 215 260

309

Brilliant lak Euro excl.BT\V 90

107

trletallic lak Euro cxcl.BT\M 27i

Mistlampen vóór Euro excl.BTW 170

'Iiekhaak (afneembare kogei) Euro excl.B'f\\,' 190 480

Euro cxcl.BT\ï/ 4)i

L.uro crcl.BT\\ 4)5
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UITRUSTINGSO\ERZICHT

TECHNIEK/VEILIGHEID

INTERIEI]R

EXTERIEUR

I

Astra .Astra

5-drs3-drs

Frontera

Acrieve hooidsteunen r,óór a

Airbag bestuurder en voorpassagier

Àntiblokkeerremswteem (ABS)

a

Antislipdifferentieel

Centrale vergrendeling; incl. safeJock en afstmdsbediening o

Cruise-control (Frontcra NÍV(r)

Gordelspanner in voorstoelen a

Niveauregeling achteras, handbediend a

Smurhekrachtigine a

aVeiligheidsbalken in voorportieren

Vcilieheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar a

Viemielmndrijving, hardschakeling; incl. hoge/lage gearing

(Shift-onthe-fly, inschakelbaar tijdens het rijden)

Airconditioning

Bescherming radiateur/tussenbak/brandstoft mk

Bestuurdersstoel in hoo$e te vemtellen

Binnenspiegel met dimsrand a

Dashboardkastje met slot

Getint glas a

Hooldsteunen vóór a

Info-display met tijd en temperailur weergave a

Middenconsole met bergvak a

Multi-infodisplay (boardcomputer) Frontera MV6

Speakcrsvstecm a

Startblokkeringssysteem (elektronisch) a

Stoelbekleding LinzS ,

Stoelbekleding; lederen zitdelen (Frontera MV6)

Stuumiel in hoogte en lengte te verstellen a

Stuurwiel in hoogte te verstellen; met l€deren rand

'loercntellcr a

Tirnnelconsole tussen voorstoelen, met bergvak en bekerhouder 
.

a

aTirssenschot achter voorstoelen

Moerbedekking in vóór- en achtercompartiment

Moerbedekking voor compartiment

o

Voorstoelen vemarmd (Frontera MV6)

Vaarschuwingssignml voor brandende hoofdverlichting a

Zijruiten vóór elektrisch te bedienen

Dakantenne a

185/65 Rl5

195/60 Rl5 (i.c. 2.0Di en 2.0DTi)

245170 Rt6

Banden: a

a

Beschermstrip op flanken a

Buitenspiegels elektrisch te bedienen en te verstellen

Buitenspiegels in kleui carrosserie a

aBumperdelen in kleur carr. ( ,Astra 3-drs Van alleen vóór)

Dakbox/dal«erhoging in kleur carrosserie

Dakversterking voor moÀtage dalÍeling a

Metallic lak

Mistlampen vóór

Ruitenwisser/sproeier met interual achter a

I

a

a a

a

o

a a

a

a a

t
a a

o a

a o

a

Vrijloopnaven (automatisch) a

a

a

a

a a

a

a a

a a

a a

a a

a

a a

a a

Linzl \H.

l.eder

a

o

a a

a I

a a

o

a

a

a a

a

! a

a

a

a

a a

a

a

I a

a a a

t o

o

a

a a
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Alle weergegeven prtjzen zyn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Opel behoudt zich het recht yoor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder

verplichring eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen. Druk/zetfouten voorbehouden.

Alle inclusiefprijzenzijnincl.lg% B.T.\í: Opel Nederland B.V., Baanhoek 188,3361 GN Sliedrecht, Postbus

1100, 3360 BC Sliedrecht. ww;opel.nl 
,
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