
OPEL

Alle zijn vrijblijvend en kunnen VE,CTRArecht zijn produkten
te wijzigen, zonder verplichtingen van
eenkomstig te veranderen.
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PRTJZE,N
ModeljaaÍ 1992

General Motors Nederland B.V.,
Baanhoek 188,
3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100, 3360 BC Sliedrecht
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f-*l Rilt tuu.priis (incl. B.T.W.) f_l Adui"..rtalogusprijs (incl. I3. f.W.)

Motor

Milieunorm

Vennogen

1.6i

U9

55 kW

1.8i*

U9

66 kW

2.0i*

U9

85 kW

2.0i-t6-v*

U9

110kw

1.tD

US'87

42 kW

1.7TD*

US'IJ7+

60 kw
Í1.GL

3,1500 36700 3917 5 37680 .109-50

GT

39200 ,1120t)

4(X)80 43350

GLS

371(X) 393(X) 42075

CD

,19400 5 l.+00 -5 3:150

2000

62125

GL4x4
.19075

2000 4x4
71205

GL

35500 37700 ,t0r+75 386t0 :11950

GT

.102(X) .12200

GLS

38r00 40300 .+307-5 ,11 080 ,t-+350

CD

50:100 -5 2.+00 5.t,1-50

VECTRA

SEDAN

5-deurs

*incl. stuurbekrachtiging

Alle genoemcle prijzcn zijn inclusief B.-I'.W

Aclvies catalo-eusprijzen zijn'af irnporteur'
Rijklaarprijzen zijn inclusicf:
transportkosten. ontvetten, poctscn. kcrrtckcnplatcn.
leges kcrrtckcnbcwijs. NL trirnsfer. matten. lakstift.
mitcsproeiervloeistof en ccn vollc tank briurclstof.

Brilliantkleur
Metallic/Mica lak

fl.285,-
fl.730,- (CD en 2000 standaard)

Techniek

l.6i .55 kW '75 mct

1.8i 66 kW 90 mct

2.0i 85 kW ll5 met

2.0i-16V il0 kw 150

1.7D Dieselmotor 42 kW 7

1.7TD Turbo Dieselmotor 60 kW 2

5-
ABS

Banden

NB: 4 x 4 en 2000: noodreservewiel

5jJx1.l

''2000" cn 4 x zl: close ratio

1.8i. l.7TD cn 2.0i - en4x

-5 x l4 lichtmetanl

GL GT CD 2000

6J x l-5 lichtmetaal

('r 20i : 195/60R 1-1-85V)

35275 4025A 38455 t,: 
ii a,:'4t:1.:X:,,,25:: t',..' 

I

39975 4t915

37875 40075 428§0 40855 44125

50175 §r1"§ 54225

62900

49850

71980

36X75 38475 4t250 3S,t55 42725

4097s 42915

388?5 4r075 43850 4t 85s 45125

51 175 531?5 55225

GLS

a 0

0 0

0 0

0 i)

0 0

a

.1x 4
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Interieur

Aansteker. verlicht

Airnjagcr,,l snclheden

Achterbank neerklapbaar

Achterbank asymrnctrisch gedeclcl necrklaphaar (.1x:l en 2(XX) alleen leuning)

Binncnspiegel met dimstand

Bergvakken aan voorpoft ieren

Boarclcomputer (nict 1.7TD)

Check-control s)'stcem

Claxon. dubbeltonige

Dagteller

Deurpanelen, bekleed met stof

Electrisch te bedienen zijruiten: roor cn achtcr

Hanclgrcpcrr, voor en achtcr (achtcr mct kleclinshaak I

Hiurclschocncnkastje. met slot

Hoofdsleunen voor

Hoofclsteunen irchtcr

I ntericun crlichtins mct tijdschakcling

Klok, quaÍz (arrakxrg)

Koffermimte. bcklcccl * vcrlicht

l-eesliunpjcs vo«rr

Makc-Up spicgcl rechts

Makc-Up spicgcl links

Middenarmsteun achtcr neerklapbaar

Opbergnet aan rug r oorstoclcrr

Opbergruimte voor gevarendriehoek en E.H.B.O.-doos

in kofferruimte

Radio inbouw voorziening (stereo) met 6 speakers * antenne

Sporlstoelen vriór

Stoelbeklecling stof

Stoelbcklccling vcl«rurs

Stuurwiel. in hoostc'n'erstclbaar

Stuurwiel. 3-spaaks comtirrt

Stuunviel. lecleren ranrl

Tapijt vloerbedekking

Toerentcllcr. incl. rvaarsch.lampjc voor lagc tiurkinhourl

Tunnelconsole met opbcrsak

Vciligheidsriemen voor en achler met hoogtcvcrstellinu

Verlichting hanclschoenenkastje en ko1'lcr/hagagcruinrte

Vcrlichting motorruimte

Verrvarmingsuitstroomkanalcn iichter

Voorstoelen. traploos verstelbarc mg

Bestuurdersstoel verstelbaar in hoogte

Voorstoelen. verstelbare lendesteun

GL GT GLS CD 2000
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Exterieur

Centrale deur-

Getint

Metallic,/mica lak
Mistachterlicht

2

Bestelnr. T

22-6 Elektronisch

in kleur carrossedc

links en rechts van binnen verstelbaar
links en rechts elektrisch bediend met

kunststof in carrosseriekleur

met

incl. anti-dicfstalstancl

voorr-uit met blauwe schaduwband

met

electrisch bediend
in kleur carrosseric

afsluitbaar

levcrba:rr

in

l.lJi en
automaat, 4-traps

niet 4 x:l
46-5 Airconditioning

2.Oi-motoren en 55 Ah
5l-2 Boardcomputer (niet bij Diesels) '" alleen

in combinatie51-3 Check Control
51-9 ABS Anti
52-9 I .8- 1 .7TD-2.0i-motoren4x;l
65-1 Handbediende 4x
70-7 Toerenteller, incl. signaal laag lrrandstofniveau

zlx;ien l.t.

[n hoogtc verstelbaar

54-5 Electrisch te bedienen zijruiten voor en achter
54-6 Electrisch te bedienen voor
57-9 Hoofdsteunenachter

s8-3 Asymmetrisch gedecld neerklapbare achterhank
met ccntr. amsteun

60-3 Voorstoel

60-4 hr verstclbare bestuurdersstoel

69-6

49-l EÍra
50-9 Electrisch verstelbare en verwarmbare
53-9 Electrischbcdiendestaafantennc

56-2 voor in
56-9 Electrisch in verstelbare

58-5 Centraledeur-/tankdopvcrgrcndeling,
incl. anti-diefstalstand en

6t-2 schuif-,/kanteldak, electrisch bediend
6t-4 schuif-,/kanteldak, handbediend
62-C 20-5/-5-5 Rl5-87V biurden NB: sneeuwketr. nict
62-K 195/60 R 14-85Vbanden cnzl x ,1

63-C Lichtmetalen velgen 5 x 14 met 62-

Over verdere optiemogelijkheden informeert de Opel Dealer U gaarne.
Bij het bestellen van automobielen dienen altijd de bestelspecificaties te worden geraadpleegdl

s.E. & o.

GL GT GLS CD 2000

GL GT GLS CD 2000
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