
Àle 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 dierr'
overeenkomstig aan te passen.

Druk/zetf outen voorbehouden

GIPELE
Opel Nederland B.V.,
Baanhoek 188,
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht
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CALIB RA
PRIJZEN
Modeljaar 1996l12

0296 24 januari 1996
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CALIBRA
1996 januari

3 DEURS COUPÉ

CONSUMENTEN PRIJSLIJST

Nlg \dvies Consumenten prijs t Ntg I Advies Rijklaar prijs

20i
85 kW

20i-l6v
100 kw

20iTurbo
150 kw

25i-V6
125 kw

CALIBRA ;+.650

CATIBRA AUT )7.755
59.950 62.950 67.750CAilBRA Airco

70.855CALIBRA Airco AUT 63.055 66.055

TURBO 83.250

íi2.650 65.650 84.950 70.450BLACK MAGIC

65.755 68.755 73.555BLACK MAGIC AUT

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM.
Advies consumentenprijzen zijn "af importeur"; incl. Opel Assistance-hulpdienst (1 jaar); excl. Verwijderingsbijdrage

Advies rijklaarprijzen zijn incl.: Transport, reinigen, poetsen. kentekenplaten, leges kentekenbewijs, NL transfer, matten,
lakstift, ruitesproeivloeistof el volle tank brandstof.
Eveneens inbegrepen is cle Vt'rrvijcleringsbijdrage ad Nlg 250 (incl. BT\\f)
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OPTIEMOGELIJKHEDEN
Zie voor de standaarduitvoering de laatste bladzijde.

MEERPRIJS (advies c0nsumentenprijs incl. BTW en BPM)

Omschrijving

INTERIEUR

Alarminstallatie
Boardcomputer; ALLEEN 20i

Cassettehouder 0

3.500

Lederen bekleding (zitdelen), ook op portieren en zijpanelen:

incl. lederen rand stuurwiel;
incl. Voorstoelen met verwarming

20i
Overiqe 3.200

Passagiersstoelvóór in hooqte te verstellen; ALLEE\ 20i20i 16\

Voorstoelen met venivarming 685
Telefoon voorbereidinq (GSM, handy); ALLEEN in comb. met radio SC 303 D of CD i:t00 RDS 395
Radio/Cassette SC 303-D

Radio/CD speler CD 300 RDS 800

EXTERIEUR

Britjant lak (0 op modellen met Àirco) 0
Koplampen electrisch te verstellen, ÀLLEEN 20i20i 16\'
Koplampreinigingsinstallatie; ALLEEN 20i

Metallic/Mica lak (standaard op modellen met .{irco)
Mistlampen vóór, ellipsoïd type, ALLEEN 20i20i 16\

Reservewiel, normaal formaat 0
extra Richtingaanwijzers 85
stalen Schuifdak, spoilertype, electrisch te bedienen:
ALLEEN in comb. met Pass. stoel in hooqte te verstellen 2.375

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

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

Calibral Turbo Black
Calibra- Magic
Airco

765 765 765
950 950

225

650 650 650
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Calibra
Airco

UITRUSTINGSOVERZICHT Black

Achterbankleuni in delen a o

Aircondition CFK-vri

a
a

nietReservewiel Tl25185R *N.8.

Banden: 195/60 R 14-85 H

205/55 R 15-87 V

205/50 R 16 *

Bestuurdersstoel in te verstellen o a
l6V+V6
+Turbo

Boardcomputer I6V+VG o

BuitenspieAels electrisch te verstellen en verwarmen a a o a
Buitenspiegelhuizen in kleur carrosserie a a a a
Bumperdelen in kleur carrosserie o o o o

Centrale vergrendeling, ook op achterklep en tankdopklep;

met safe-lock o a
Check-control

e met slotDash

, voorruit van met schaduwbandGetint
o

Instrumenten-en verlichti a o
Interieurverlichti met ul en a o
Koplampen met ellipsoid groot licht
Koplampen electrisch te verstellen V6+Turbo

Lichtmetalen a a
Make-up spiegels met verlichting oaao
MetallidMica lak
Middenconsole met berqvak f , O ' t a
Mistlampen vóór, ellipsoid type V6 . V6+Turbo

OpberÉvakken in baqaqeruimte o o a
Parkeerlichtschakeling aaa
Passaqiersstoel in hooqte te verstellen V6 O V6+Turbo

Ruitewissers vóór met 2 snelheden en interval 1.: O a' a

6-Speakersysteem, 4 speakers vóór, 2- achter;
incl. dakantenne; 6xl5 Watt.
Sportstoelen vóór

nstrumenten: Toerenteller Volt-0liedrukmeter o a
Startblokkeri oaa
Stoelbekleding:

Stuurwiel met lederen rand (niet op 20i)
o
a

a
a

Tractie Controle Systeem v6 V6
Uitvoerinq met speciale lak (2-laaes zwart) en sportbadAes; verlaagde ',rering o
Veiligheidsbalken in portieren o a o
Veilisheidssordels vóór in hooqte te verstellen aa o o
Ventilatiesysteem met microfilter; 4-traps aanjager a a a
Verlichting in dashboardkastie en bagageruimte oao
6-Versnellingsbak met permanente 4x4 aandrijving a Turbo

Voorstoelen met hoofdsteun en verstelbare rugleuning ooo

Achterruitwisser/-sproeier met intervalstand a aa a
Achteruitriilampen en mistachterlicht oaaa
Airbaq bestuurder en voorpassaqier a ao o

aoa
Anti-Blokkeer-Systeem (ABS) a a a a

a

Berqvak aan Dortieren aaaa
Beschermstrip op flanken o o o o

aaoa
a a a

Dorpelliisten aa a a
L_l aöa

Gordelspanner in voorstoelen aa a
Info-display met tiid-en buitentemperatuur weerqave oaaa

o a
aoaa

aa

a

a o a a
aaaa

a
Chequers/ Chequers/ Chequersl Chequers

Lens Lens lens

Stuurbekrachtiqinq

o

o

a
Zijramen vóór electrisch te bedienen aoao
Zoemer voor a o C o
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