
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/zetfouten voorbehouden

{
SPORT EDITION,

BUSINESS EDITION
& i500

PRIJZEN
Modeljaar 2000

OPEL.e
\/ECTFIA.

Opel Nederland B.V.
Baanhoek 188
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
www.opel.nl 0100 Uitgave mei 2000
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VECTRA

4 1]T LiRS ,SíD,1N

CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPRIJSLIJST IN €URO

l6-16v

74 k\Y/100 pk

l8-l6v
85 klY/116 pk

20-l6v

100 k\Y/136 pk

25-V6

125 k\ï/170 pk

Di

60 klV/82 pk

DTi

74 kW101pk

BL]SINESS EDITION

€uro l().,1 I 7.81 11.161.51 13.110.51 t.1.954.6.1 22.686,74 23.730,44

SPORT EDITION

€uro 2t.325,10

5 DELRS HATCHBACK

BT]SINESS EDITION

€uro t0.87 I I 1.9 I 5,32 ll. 25.409,42 21.140.52 14. lll,l.ll

SP0RT EDITION

€uro 2t. I L8ll,8u 24.50 l6.l r 6.98 t5.09 r,78

.J DÉIrRS SI/7]OÀ IIíGON

BUSINESS EDITION

€uro ) 1 )2.142,21 t3.81 t9 I 23.367 ,41 11.11 lt
SPORT EDITION

€uro )3.049,17 t{. 75 26. 15.

25-v6

143 klY/195 pk

1 DILrRS SrD,tN i.roíl

i500

€uro -r6.279.71

_s DLLiRS 51A1 10,\'il,160\ i-t00

i500

€uro 16.960.10

Irmscher-pakket voor i500 bestaat uit: - Voorspoiler

- Achterspoilers (dakspoiler bij station)

- Radiatorgrille

- Specifieke i500 badges (op voorportieren en koÍïerdeksel/achterklep)

- Deurdorpels met i500 inscriptie

- Witte zij-knipperlichten

- Rode remklauwen vóór en achter

- 7,5x17"B8S velgen en 215i45 Rl7 banden

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

excl. verwijderingsbijdrage. leges & tenaamstcllcn hentehenberr ijs.

44.995 47.295 50.995 54.995 49.995 52.295

46.995 49.295 s2.99s 56.995 54.295

I.169.I0 14.018.08 r5.861.r0 11.618.(X)

45.995 18.295 51.995 55.995 50.995 53.295

47.99s 50.295 53.995 57.995 55.295

46.49s 18.795 s2.49s 56.495 51.495 53.795

48.495 50.795 54.495 58.495 55.795

79.950

81.450

Nlg €uro

Kosten rijklaarmaken

Verwij deringsbij drage

Leges kentekenbewijs

Kosten tenaamslellen kentekenbewiis

910

150

90

22,s0

4t2,94

ó8.07

10.84

10.2 I

Totaal 1.172,50 i1) 06

Kosten rijklaarmalten omvatlen: Tiansport, reinigen. poetsen, kentekenplaten, NL-iransfeq

mattel. lakstift. ruitensproeiervloeistol en volle tank brandstoL
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde

MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in Nlg
MEERPRIJS (advies consumentenprijs) in €uro.

106.47

- Voorstoelen met verrvarming

- Koplamp reinieinssinstallatie 1-51

Winterpakket:

€uro

A.l :o n tl cr I i j l, e o p t i c s

TECHNITK

Nileauregeling achteras (automatisch)

€uro 196.89

Trekhaak. met aÍneembare hogel

€uro .192.i5 492.35

Il8-l6V en l6-l6v25- Business Edition ooli

Automaat

€uro20- I l.{0E.99

INTERIEUR

Alarm installatie

SCIVI/TNO klasse 2 €urcr

)11 111€uro

('ruise-control.

t6- 1

Installatievoorziening kinderzitjes.vsteenr

€uro

ll ll
N,lulti-inÍbdirylay (check-c0ntr ol/boardcomputer)

€uro

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

€ut o

Radio/CD*peler NCDR I 100 nret navigaties,ystccui cn monochronre dr:pllr:

€uroincl. aan het stuurwiel t.t.l6.ll I

€uro

K leurendisplay

in combinatie met NCDR 11 657.9i] 657.9IJ 657.9rJ

Radio/casettespeler CCRT 700: incl. geïntegreerde telelbon

€uroen aan het stuurr,viel l. I 31.45 I . I 1,1,15 617.56

Radio/cassettespeler CCR 600. mct bedicning aan het stuuru iei:

€uroincl. CD-rviselaar 4 ln Itltl.ll7 881.87 -187.98

Radio/CD-speler CDR 500: bedicning arn het stuuru iel

€uro .196.89 196.89

CD-rvisselaar (4 CDi) in dashboardkastje

in comhinatie met CCRT 700 of NCDR I €uro .15 1.5 I 451.51 151,51

TeleÍ'oonvoorberei din g (G S M )

€uroin combinatie nret CCRT I 79.t1 t19.)1 119.24

Veiligheidsnet bagageruimte,

€uro I 79.11 l 79.t1 119.21

Zijruiten achter elektrisch te bedienen

€uro 115.21 4r 5.21 415.21

EXTERIEUR

Buitenspicgcls clcktrisch te verstellen eu \rerwanncn

€uro

€uro

Koplampen met Xenon licht.

incl.

89 89

Metallic-/Mica lak

€uro

1.175€uro

"Copper kleur"

"i500"

l6 971

SchuiÍ'-/hanteldak van getint glas. nret jaloezie" elektrisch bedierd

€uro

Bij in conrbinatie met (i.c.m.) de vermelde optic(s) bijtellen indien geen strndrtrilriuitrusling.

Àlle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPN'I.

I €uro = 2,2037 I Nlg (gebaseerd op de vastgestelde u'issell<oers per -1 I dcctnrbeL I 998)

Dc 0pel dealer informeert LJ graag ovcr allc optie-en accessoiremogelijkhedtn.

Raadpleeg altijd de laatste bestelspecificaties bij de Opel dealer.

BUSINESS

EDITION

SPORT

EDITION

i 500

995 4s5

1.085

3-105

795 195

360.76 .160.7ó

545

15 /5

.11.03 11.01

695

2ts
97.46

4.950 3.855

2.116.2 r

I.450 I.4s0

2-500 I -405

1-950 855

t -095

995 995

395 395

395 395

915 915 915

495

121.61

1.095 1.09s

496.89

2.590

2.145 2.145

973.36
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UITRUSTINGSOYERZICHT

InÍtricrr

Efitriur

SPORT

EDITION

aÀctieve hoofdsteunen roorstoelen

Airbag bcstuurdcr cn voorpassagier en zij-nirbags r'órir a

ar\ntiblokkeer'-rems)steern (A BS)

Cruise-cont rol

Centrale vergrendeling (radiograhsch)

ook op achterklep en tankdopklep; incl. safe-lock

a

aOnderstel vcrlaagd cn sportief algcstemd

St uurbekrachtiging a

Spoticve midden- en achterdemper

Trlction control

\reiligheidsgordels. rírírr en achter in hoogte te verstellcn:

3-punts veiligheidsgordel middenachter

a

Achtcrbanli in dclcn omkhpbaar: middcnarmsteun met laadoperrirrg a
aA Ítlelischerni bagagcruimtc. ALLEEN strtionragon

Airconditioninc mct clcctronic climate control a
Bekerhouders in nricldenconsole a
Bestuurdersstoel in hoogte te rerstellen a

Getint glas a
aHooÍilstcunen achtcr (3)

Alumininium-decorafiverkiug op dashboard en instrumcntenpaneel a
I nfodispla,v- mel tii d- en bui ten temperatuur$ eergrvc:

bii speciale Opel radio óirk zenderrveergave

a

aInterieurrerlichting met rertraagde uitschakeling

Lccslampje vóór (spoties) en achter

aLendensteunverstel ling in voorstoelen

\'lake-up spiegel in beide zonnekleppen met verlichting

a\liddenlrmsteun tussen \'oorstoelen

\liddenconsole en instrumcntcnpaneel mct aluminium inleg

\lulti-inÍbdisplal' (chcck-control/boardcomputer)

0pberttas aan rugleuning voorstoclen

Passagiersstoel in hoogtc vcrstclbaar

Pookl<nop en handrem met titaniumlooh

Port i erverl ich t i ng

Radio/CD-qrcler CDR 500 incl. l0 speakers cn bcdicning aan het stuurlicl

6-Speakcrslstccni; 4 speakers voor en 2 achter.

incl. achterruitantenne (sedan): dahantenne (overige)

a

Startblokkcringssl'steem (elektronisch) a
Stuurrviel in hoogte te verstellen a
Spoltstuurrviel rnet lederen rand a
Sportstoelen vóór (i500) met vcr\\arming o
StoelbeLledinc rlthrxcirt ledcr

Tocrenteller o
Ventilatiesvsteem met microÍiltcr en recirculatie a
Vloermatten met "i500" inscriptie

Zijruiten elektrisch te bedienen ïo0f
aZocmer voor brandende hooÍdverlichtins

a205/55R l6 (NB sneeurvkettingen nict tocgestaan)

2l 5/45R l7 (NB sneeuwkettingen niet toegestaan)

Banden: 195/65 R 15

BLritenspiegelhuizen. bumpcrs cn beschcrmingsstrips i n kleur curt'osserie a
Buitenspicgcls. clektrisch te verstcllcn cn verwarnlen

I arbon acccntcn buitenzi.jde a
aI)akreling. ALLEEN stationrvagon

Dcurgrepen in kleur carrosserie

Koplampen met Xenon licht,

incl. dvnamische hoogteregeling en reinigingsinstallatie

a

I-ichtmetalen velgen (4r) (15")

aLichtmetalen veleen (4r) (I6")
[-ichlmetalen BBS Sportvelgen (4x) (17")

Mistlampen vóór o
aRuitenrvisscrs v(rírr mct 2 snclhedcn en "snelheidsaÍhankelijlte"interval

N.B. liactiecontlolesysteem op 20- l 6r, en 2.5V6

BUSINESS

EDITION

i500
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