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Hel juiste gevoel van de stoelen.
Het instrumentarium duidelijk afleesbaar.

De besturing direct en uiterst precies.
Het geruststellende gf/Voeldat alles op elkaar

af8estemd is.
De dynamiek van Tigra.

Slimme, ejJiàenft ECOTEC-
Irr/mie/.:.. Het big!J4eclJ lmrt
1JlW de Tigra mei respect voor

b" milif!tI. De motorvan de
I(NNOmst. Ne.
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Optimisatio

Het resultaat

tie. Of je nu Kiest voor de

beide zijn uit erust

meest geavan eerde elektro-

NU'

De economische Tigra.

Tigra u een persoonlijkheid. Net als jij.

Met de Slot/til ac/Hu neer-

grklllPI, bw:hikje O'lH!r425

liter prrfrcllOtgn11kdijke
taadmimtc. Dl' bagligt-
rllimtr /Juji m:rgms uil-
sukl'l1t11' delen, die de
bagage zonden kunnen
br.scJJtldigrll, Ook nis d,
achterstoeten gewoon
rechtop SlIUIJI, kali de
Tigrfl een ollgdoojlijke
bot1)rellm'd blli/Jgt
meemmm. De
praktische Tigra.

De Tigra is een nieuw soort auto. Fan-

tastisch om in gezien te worden. Geweldig

om te bezitten. Te gek om in te rijden. Maar

ook verrassend praktisch. Opel's betrokken-

heid bij het milieu heeft ertoe geleid dat de

Tigra voor een groot deel recyclebaar is en

de motoren aan de zwaarste eisen voldoen.

En wat een ervaring om in te rijden!

De Tigra beschikt over de optimale balans

in de gewichtsverdeling over voor- en achter-

wielen; gecombineerd met een geavanceerd

onderstel, staat dit garant voor onvervalst

rijplezier. De Tigra is overal in z'n element.

Maar dat begrijp je pas .echt als je er zèlf in

rijdt.

Gatroomlijnde 'relmitk
vrnnt:rk, totfimr./ionde
schoonbeid. De. stijlvollt'
Tigra.
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Opel-techniek houdt meer in dan een

geweldige motor. Hoogwaardige techniek en

perfectionisme zijn in ieder onderdeel van de

Tigra terug te vinden, hetgeen veiligheid en

duurzaamheid roeveegt aan puur rijplezier. De

vormgeving is bijzonder fraai; het natuurlijke

resultaat van grondige methoden om kracht en

structuur steeds opnieuw te bezien. Het resultaat

ziet er niet alleen goed uit, maar biedt ook

optimale bescherming bij een aanrijding, zonder

dat de auto onnodig zwaar is geworden. Saai?

Niet als je het ooit nodig hebt! Datzelfde geldt

voor de standaard Opel Full-Size Airbag, ABS op

ABS op -aicr uuden -

'VOorslipvrijr, Irifzekm
remkmdst.

In boogie f)Ustt!-
bart. vtilightidsgordels
met gordt!spllmurs.

De rowfortabldr manier
om hht 'lJ(ilig

uÛttm.

(@))
alle vier de wielen (optie op de 1.4), veiligheids-

profielen in de stoel bodems, een "positive

acrion't-veiligheidsstuurkolom die bij een frontale

aanrijding niet in de bestuurdersruimte

doordringt, en beschermingsbalken in de

portieren, die verder verstevigd zijn door een

revolutionaire nieuwe

kunstsrofvulling, dat

de kracht van een

aanrijding

absorbeert. Verder

zijn de B-stijlen,

dorpels en

bovenranden van de portieren versterkt,

en is de Tigra uitgerust met extra robuuste

scharnieren, kreukelzones, elektrisch bedienbare

ramen met beveiliging tegen inklemmen, een

veiligheidsbrandstofsysteem .. Moeten we nog

verder gaan? Of misschien wil je meer weten over

de actieve veiligheidssystemen van de Tigra? De

standaard stuurbekrachtiging die onder alle

omstandigheden zorgt voor meer controle, en de

T'igra gemakkelijk besruurbaar maakt bij moeilijke

manoeuvres bij lage snelheid. Het geavanceerde

onderstel met gasdrukschokdempers, dat ook in

penibele situaties volkomen voorspelbaar

reageert. De lichtmetalen velgen (standaard op

1.4-16V "Optie'" en 1.6-16V), voor een lager

ortgeveerd gewicht (en ze zien er ook fantastisch

uit!). De "low-end-torque'ï-karakteristiek waarmee de

Tigra probleemloos optrekt. Of de uitgebalanceerde

gewichtsverdeling over voor- en achterkant, die de

Tigra prettig bestuurbaar maakt. Ook hierover

kunnen we nog wel even doorgaan. Oké, het belang-

rijkste weet je nu. Je weet ook dat het een Opel is, met

zo'n uitgebreid service-netwerk, dat je overal verzekerd

bent van de geruststellende service van een Opel

dealer. Hoe ver je ook rijdt. Wil je meer informatie?

Dan staal de Opel dealer altijd voor je klaar.

Sommige in deze catalogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke
uitvoering. De mformaue m deze cnalcgus isgebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment VJn het ter perse
gaan. Uw Opel dealer zal u gaarne informeren over eventuele predukrwiieigingen. DI.'gedrukte kleuren kunnen slechts
een gemiddelde mdruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra's zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opet
Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde constroene en unvcering van haar prodokreu te WIJzigen,zonder
verphchung eerder geleverde produkten dienovereenkomstig te veranderen. orEl FINANCIERING. Uw partner in
geldzaken. De dealer verstrekt u gaarne mbchnngen. S.E.&.O.
Opd Nederland B.V., Baanhoek 188,3361 GN Sliedrecht. Postbus 1100,3360 BC Sliedrecht .. OPELB
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