
Alle weergegeven priizen ziin ','r. - '''- - -

allen tijde zonder vooraiga.nc= -.-'
gewijzigd. Opel behoudt zich r..: '-.
en uitvoering van haar produt:É:. '-

stig aan te passen.

Brandstofverbruik

Gemiddeld brandstofverbruik en CO:-uitstoot.
gemeten volgens Richtlijn 1999/100/EG

Benzinemotoren: kms / liter: r'an 10.-i ttrt ll.-
liters / 100 km: van 9.5 tot ..9

C0: gr. / km: van ll8 tot l9ll

Dieselmotoren: knx / liter: 15.2

liters / 100 km: 6.6
CO2 gr. / km: 178

CIPEL.E
Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188

3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100, 3360 BC Sliedrecht
wwwopel.nl 030 1
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ZAFIRA CONSUMENTENPRIJSLIJST IN NLG
CONSUMENTENPITIJSLIJST IN €URO.

Deze benzine mataren konen in aanmerking voor een averheidssubsidie van NLG 716.
* Niet van toepassing op de 18-76v in combinatie met een autamaat.

,,i

18-16v

92 kIY/125 pk

22-l6t
108 kW147 pk

20 DTi-l6v

74 kW/100 pk

COMFORT

20.611.71 22.006.07 11.i67.4 I

COMFORT,4ut.

ELEGANCE

22.9r l.ól )1 )r1 07 25.616.1 I 25.863.10

t5.749.76 27.1 I l.l0

ELEGANCE,4UI.

Koplampreinigingsinstallatie

Voorstoelen met vcrwarming

[Jitstroonropeningen op de vloer bij de 3e zitrij

(\ltl' i.c.m. spoltstoelen)

\IINTER

€uro 153.78 101,10

Sportstoelen*

Donker getint glas, incl.. warnterverende voorruit

Chrome dorpelstrips voordeuren

Chroomkleurige radiatorgrille

Indien gewenst witte rvijzerplaten

Lederen stuuru,iel

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x I 5; 5-spaaks design

N{istlampen vóór

SPORT

€uro 1.111.45 ll0.l1

0.00

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

Chrome dorpelstrips voordeuren

- Chroomkleurigeradiatorgrille

- Witte wijzerplaten

Lederen stuurwiel

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

€uro

\00r

SEI,ECTION

(NIET i.c.m. sportpakket) 910.15

* Let op. Bij de optie Sportstoelcn vervalt de middenarmsteun vóór, neerklapbare pii\iagiersstocl cn opberglade onder voorstoeleli.

.{lle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I €uro= 2.20371 Nlg (Gebaseerd op de vastgestclde wisselhoers per 3l december 1998)

Advies-consumentenprijzen zijn"al importeur"; incl.OpelAssistance-hLrlpdienst (l tLurr)l

cxcl. vcrrvijderingsbijdrage, leges & tenaamstellen hentekenbeuijs.

1ó-16v

74 kW100 pk

48.495 51.495 5r.995
)t iq4 t0

51.74s 54.745

23.180.rJ6 24 ti42 20

53.495 56.495 s6.995

56.745 59.745

COMFORT ELEGANCE

1 00n 4§0

2 §00 75ít

2-050 0NIs

Nls €uro

Kosten rijklaarmaken

Verwijderingsbijdrage

Leges kentekenbewíjs

Kosten tenaamstellen kentekenbewiis

t.025"00

99,17

70,00

21.50

465,12

45.00

i 1.76

9.76

Totaal 1.215"67 5.51.64

Kosten rijklaarmaken omvatten: Transport, reinigen, poetsen, kentekenplaten, NL-transfer,

lakstift, ruitensproeieryloeistol en volle tank brandstof.
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()PTIE \I()GELIJKHEDE\
..,itvoer - .. :-

,': ::r'' r:,icsconsumcrirntr-i. in\lg
. J(ln)'l'' . €

A.f:onlerlíjAe optíes

TECHNIEK/ YEILIGHEID

Elektronisch stabiljteits programma (ESP) 1.200

i.c.m. l8 en 22

1.200

511.51

Zij-airbags
€uro 4l 1.09

950

1l r.09

I\TERIEUR

Àlalm installatie

SC\4/TN0 klasse 2 €ultr l6l,0l

Airconditioning, incl. warmtewerende voorruit / evt. sterltere a.-cu,!--r:.- trils I z.soO

€r.-f ",r"Len uitstroonooeninsen achtcrcomDartinlent

\rmsteun bestuurdersstoel

Bekletling Vivaldi/Wagner

rood ol
Donker getint glas op achterportieren, achterramen en achterlilep:

incl- warmtewerende voorruit 1 11.15

100

15.18

550

149.58

300

o I 116.rl

{00 400

I l8l.il
{00
l8l,5t

400

181.5l

installatievoorziening kinderzitjesysteen

Sportstoelen* incl. Vivaldi/Wagner bekleding (anthraciet. rood. blauq r

i.c.m. selection en

Stuurrvicl met lederen rand

lelelbon voorbereidin g (GSM)

llt met CDR 500 of CCR

Ïciligheidsnet voor bagageruirnte

Ziiruiten vóór en achter elektrisch te bedienen

GEI,UID/NÀVICATIE

€uro

€uro

1l 1.09

650

191.96

2.500

Radio/(iD-speler CDR 500:

€uro

aau het stuurrviel en ll

€uro
lllilio/casscttespeler CCR 6001

Radio/cassettespeler CCRT 700; incl. geïntegreerde Ielefoon
1.114.45

5.600

l.i.l l. r 7

Radio/CD*peler NCDR I I 00; incl. navigatiesysteem met monochrome displ.r]
l-

5.600

en aan het stuurrviel ert 8

650

191.96i.c.m. CCR 600, CCRT 700 of NCDR I100): \lET i.c.m. €LrrLr 191.96

( D+visselaar (4 CD\) onder passagiersstoel

EXTT,RITUR

\'listlampen vóór'

€rrrLr

Schuif-/kanteldak van getint glas, "spoiler type": elektrisch bediend
701.16

T\leede zonnedah:

incl. schuil'-/hanteldak en achter L r . l 11.15

Trekhaak met alneembare kogel
€uro ,i8 ,l-51.i8

Brilliant lak
€uro :26.E9

Metallic-/Nlica lak
€uro .7tt 453,78

BÀNDEN/YEI,GEN

Lichtmetalen velgen (4x) 6J x 15: 6-spaaks design Nrs I l.5oo
€uro 680.ó7

* Let op. Bij de optie Sportsloelen vervalt de middenarmsteun vóór. neerklapbare passagiersstoel en opberglade onder voorstoelen

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

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.

I Euro = 2,2037 I Nlg (Gebaseerd op de vastgeÍelde wisselkoers per 3 I december I 998)

De 0pel dealer inlormeert U graag over alle optie- en accessoiremogelijkheden.

Raadplccg altijd de laatste bestelspcciÍicaties bij de Opel dealer.

COMFORT

800

250

r00

li 13

s5íl

950 950

650

I {{0

2.5{t0

1.000

500

1 000
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UITRUSTINGSOVERZICHT
Techniekl Veilighcid

voor bestuurder en

Airconditioning incl. warmtewerende voorruit / evt. sterkere accu/dynamo;

en

ook en incl. safe-lock en afstaodr",:ienCenÍrale

Cruise-control

Stuur

Tiactiecontrol 18 en 22 mo

Interíeur

COMFORT ELEGÀNCE

a
a
a

o
o
a

a

a
o
a
a

o
a
o
o

oo

Afdekscherm

Armsteun bestuurdersstoel

aan achterkant voorstoelen

Bekerhouders vóór en derde

voor

Bestuurdersstoel in te verstellen

ExÍeríaur

en EHB0-set

Frisco

o
o

o
o

o o
o

a
a
o

Flex 7 systeem (ln één handomdraai van een 7-persoons auto naar een 2-persoons :-
met een vlakke laadvloer met I 700 liter

vooÍstoelen

in achterbank met skiluik en bekerhouders

a
o
o

o
a
aMulti-inlo

onder o

te verstellen a o
oStuurwiel met lederen rand

Stuurrviel in

vóór en achter " oel tweedevoor ln te verstellen;

Toerenteller
vaste a

o
a

met microfrlter en 5- oa

voor voetruimte o
Waarschuwi voor brandende o a

elektrisch te bedienen vóór vóór * achter

Banden: 195/65 R l5 o

elektrisch te verstellen en te yerwarmeli o o

in kleur carrosserie o

Bumperdelen in kleur carrossene a o
a a

Getint a o

Grille met chroomrand a

Lichtmetalen 6Jx 15 a

voor o

Ruitenwissers vóór met 2 snelheden en interval o a

Ruitenwisser/- sproeier achter a o

Actieve hoofdsteunen vóór

Antiblokkeer-remsyÍeem (ÀBS)

Startblokkerin essysteem (elektronisch)

n)

o

stoelopstelling derde zitrii o
a
a
o

a
binnen o o

Dashboardkastie o a

o
o

Hoofdsteunen op tweede en derde zitrii o

lnlodisplav rnet tiid- en buitentemperatuurweersave; bii speciale Opel-radio ook ze: - :;r'eilv€ o o
Make-up spiegel in rechter zonneklep

a
Opbergvakken in voorportieren en achterin a a

met o a

Radiovoorbereidine (incl. dakantenne) o o

Speakersysteem (6 stuks) o a
a a

en

a

VeiliÍrheidsnet basaseruimte a

o o

Voorstoelen met lendensteunverstelling a o
a

a

a

Dakrelins
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