
TIG RA





Onbeschrijfelijke momenten van plezier en vrijheid.

De permanente schoonheid van een zuivere lijnvoering.

Details wellicht, maar van essentieel belang

voor de rijkdom van het leven.
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Visie is de dynamische drijf-
kracht achter Opel. Met de crea-
tiviteit en de ervaring om die visie
te realiseren, zijn we een van de
grootste autoproducenten van
Europa geworden. Eén blik op
de weg is dan ook voldoende om
te zien waartoe dit heeft geleid.
Het succes van Opel is gebaseerd
op een eenvoudige filosofie: de
laatste ontwikkelingen in de auto-
mobiel techniek horen thuis in
iedere nieuwe Opel. Niet om
snellere, grotere auto's te produ-
ceren. Maar juist om u als Opel
rijd(st)er altijd het beste te bieden
op het gebied van rijplezier en
veiligheid. In ultramoderne onder-
zoekscentra en fabrieken worden
Opeis geproduceerd die de norm
stellen op het gebied van techno-
logie, kwaliteit, veiligheid en
milieubewustzijn. De norm voor
vandaag èn morgen.

OPELB

Interieur /2 veiligbeid /4 lidmiek 16 Moloren 18 Milim .20 Uitrusting .22



Maak kennis met Tigra, de
2+2-coupé voor de veeleisende
generatie. Individualiteit, schoon-
heid, waarde en techniek perfect
gemixt tot onvervalst rijplezier.
Techniek van het hoogste niveau.
Dynamisch vormgegeven, zodat
hij gestroomlijnd over de weg
glijdt. Compact, maar ook ver-
bazingwekkend praktisch. Met
een keuze uit twee 16-kleppen-
ECOTEC-motoren: een 1.4-liter-
en een 1.6-liter-motor. Perfect
aansluitend bij de huidige, snelle
manier van leven. Kortom, serieus
rijplezier van Opell

ACUHO;rtS .24 ftchnük van A tol 2 26 Kiel/mi en btkled;l1gen .28 Ksoalitat In !(chmt!t m serviet 30



PUUR RIJPLEZIER.





DE DYNAMIEK VAN BEWEGING.



Meteen herkenbaar, dyna-

misch en stijlvol. De eigenzinnige

Tigra neemt een loopje met de

wind. Nieuwe glasproduktie-tech-

nieken en een nieuwe kijk op

design geven de Tigra een heel

eigen karakter. Jong en vooruit-

strevend.

Sommige mensen voelen zich

onderweg pas echt thuis. Voor

hen biedt het onberispelijke weg-

gedrag en de aan perfectie gren-

zende balans van de Tigra de

ideale mogelijkheid om erop uit

te trekken. Puur om het rijplezier.

Om te genieten van het vrije
gevoel.
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STIJLVOLLE RUIMTE.



verrassend praktisch. Ha

flexibele interieur uan de
Tigra.
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Welkom in de wereld van
Tigra. Geniet van de perfectie van
de stoelen, sportief en toch com-
fortabel, ondersteunend en veilig,
De Tigra is bovendien een prak-
tische auto, De achterbankleuning
is neerklapbaar, waardoor een ge-
makkelijk toegankelijke laadruimte
ontstaat van maar liefst 425 liter.
Ook wanneer de achterbank op
z'n plaats blijft, kunt u in de Tigra
opvallend veel bagage kwijt. Dank-
zij het innovatieve ontwerp van
het interieur zijn er geen hinder-
lijke obstakels die uw bagage
kunnen beschadigen,
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WELKOM AAN BOORD.

De overzichtelijkheid van
het dashboard. Alles op het be-
dieningspaneel precies daar waar
u het verwacht. Het geruststellen-
de gevoel dat alles op elkaar afge-
stemd is. Glij achter het stuur van
de Tigra. Zet de sportstoel en de
spiegels in de juiste stand, werp
een blik op het instrumentarium.
U bevindt zich in het unieke be-
stuurderscompartiment van de
Tigra. Ergonomisch ontworpen,
zodat u alles onder controle hebt.

l-iet interieur ~Itmde

Tigra standaard uit{,l'-

rustnut een CAR400-

radiocasseucspeler en

6-speakenysteem.

(Lederen stuurwiel in

"Oplic"-pakke/ en op

de 1.6.)
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"Dne-toucb" elektrisch

bedienbare ramen met

bel geavanceerde inklem-

beveiligingssysteem van

Gpel zijl/uiteraard

standaard.
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Dl' tas aan de mg~

leuning uan de redner

noorstod biedt extra

opbergruimte.



OPTIMALE VEILIGHEID.

De prach tige, ronde vormen

van de Tigra vloeien als vanzelf-

sprekend voort uit een ingrijpend

nieuwe benadering van vorm en

structuur. Dankzij deze vormge-

ving oogt de Tigra niet alleen

mooi, maar biedt hij, doordat hij

is uitgerust met het uitgebreide

Opel-veiligheidspakket, ook opti-

male bescherming. Een gerust-

stellende gedachte, nietwaar? De

Opel Full-Size Airbag met een

extra grote inhoud van 67 liter

voor de bestuurder (standaard)

en 100 liter voor de passagier

(optie op 1.4) voor nog betere

bescherming. Gordelspanners op

de voorstoelen, in hoogte verstel-

bare veiligheidsgordels, veilig-

heidsprofielen in de stoelbodems.

Een "Positive action" -veiligheids-

stuurkolom, die bij een frontale

DI! Opel Full-Size Air-
bag: met een extra grole

inhoud van 67 liter
voor de bestuurder en

100 lirer-uoor de passa-
gier voor nog belere

tescberming.

aanrijding niet in de bestuurders-

ruimte doordringt, stalen balken

in de portieren die verder verste-

vigd zijn door een nieuw opvul-

systeem, dat de energie van een

aanrijding absorbeert. Verstevigings-
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profielen in de dorpels, het dak

en de B-stijlen, portierophanging

en natuurlijk kreukelzones. Of

misschien wilt u meer weten over

het actieve veiligheidssysteem

De portin-en zijn voor-
zien van stalen balken

el/ nieuwe kunststof

vulling, betgeen bij-
draagt tOL optimale vei-

ligheid.

van de Tigra? ABS op alle wielen

(standaard op 1.6, optie op 1.4).

Zeer exacte stuurbekrachtiging,

(9) waarmee u

onder alle om-

standigheden controle blijft

houden en ook bij lage snelheden

probleemloos stuurt. Of het ge-

avanceerde veersysteem met gas-

drukschokdempers, waardoor u

ook onder moeilijke omstandig-

heden de auto volledig onder

controle hebt. Het hoge koppel

van uw motor, ook in de lagere

toerentallen, waarborgt een snelle

acceleratie en zorgt samen met

de evenwichtige asbelasting voor

een uiterst zekere besturing.

De linker buitenspiegel

is asferisch.





INTELLIGENTE ELEKTRONICA.



Zekerheid geeft rust. Daarom

is elke Tigra standaard uitgerust

met elektronische startblokke-

ring (.) en centrale deurvergren-

deling met "safe-loek" (e). De

startblokkering, die benzinepomp

en ontsteking via het motorman-

agementsysteem afsluit en zo

starten onmogelijk maakt, wordt

geactiveerd door simpelweg de

sleutel uit het contactslot te

nemen. Het hart van dit systeem

is een geavanceerde elektronische

unit die maximaal 7200 miljoen

verschillende codemogelijkheden

biedt, met in de sleutel een voor-

geprogrammeerde transponder.

Het ontstekingsslot controleert

het signaal en vervolgens geeft

het motormanagement "vrij" om
te starten. Omdat het slot niet

reageert op signalen op afstand,

kan de code niet door een poten-

tiële dief worden gekopieerd. En

omdat de antwoordzender voor-

geprogrammeerd is, wordt een

valse identiteit onmiddellijk

herkend: na tien pogingen met

een verkeerde sleutel wordt het

afsluitmechanisme geactiveerd,

waardoor de motor volledig wordt

afgesloten. Naast de startblokke-

ring is de 1.6 bovendien voorzien

van een alarmsysteem (T) dat

wordt geactiveerd door het af-

sluiten van de auto. Het systeem

werkt met een "herkenningstoon"

via een microfoon in de binnen-

verlichting. Hiermee wordt het

ongemerkt binnendringen via de

portieren, de ramen, de achter-

klep en de motorkap onmogelijk.

Het geluid van "de indringer"

wordt vergeleken met het geluid

dat digitaal in het geheugen van

het systeem is opgeslagen. Bij

een onrechtmatige poging tot

binnendringen, gaat het alarm af.

Alleen uw sleutel opent de por-

tieren van uw Tigra. Dat is toch

een geruststellend gevoel)
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ECOTEC (Emission Con-
sumption Optimization Tech-
nology) is het inspirerende resultaat
van de voortdurende zoektocht
naar optimale verbrandingstech-
nieken. Nieuwe laser-gecontro-
leerde technieken staan garant
voor precisie en consistentie. De
geavanceerde elektronica waarmee
de ECOTEC-16-kleppen-motoren
van de Tigra zijn uitgerust, zorgt
voor hoge trekkracht ook in de
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lage versnellingen
en probleemloos
weggedrag. In
combinatie met
de ultralage lucht-
weerstands-
coëfficiënt van
0,31 koppelt 'oo,~"""(m,"-'l

ECOTEC uitstekende prestaties
aan een zeer laag brandstofver-
bruik. Vergeleken met sommige
concurrenten verbruikt de Tigra
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TOEPASSING VAN

MILIEUBEWUSTE

TECHNIEKEN.

e Een geregelde 3-weg-katalysator

is standaard op alle modellen.

e Innovatieve motortechnologie:

een optimaal koppel, laag

brandstofverbruik en daarmee

drastische beperking van de uit-

stoot van schadelijke stoffen.

Het nieuwste voorbeeld:

motoren van de ECOTEC-

MET HET OOG OP HET MILIEU.

Een auto bestaat uit zo'n

tienduizend onderdelen. Aan elk

onderdeel moet aandacht worden

geschonken om ervoor te zorgen

dat het eindprodukt ook uit milieu-

oogpunt zo verantwoord mogelijk

is. Opel heeft daar vaak eerder dan

andere autoproducenten aan ge-

dacht. Voor produktie en recycling

werden nieuwe technologieën

ontwikkeld, die vandaag de dag

in ieder Opel-rnodel terug te vin-

den zijn.

ZO MIN MOGELIJK

SCHADELIJKE

MATERIAlEN GEBRUIKEN.

• Opel gebruikt lakken op water-

basis, waardoor het percentage

organische oplosmiddelen in de

grondlak is teruggebracht tot

5% en in metallic-lak tot 12%.

e Het cadmiumgehalte in alle

onderdelen tezamen is terug-

gebracht van 500 tot slechts

7 gram per voertuig.

e Koppeling- en remvoeringen

zijn asbestvrij, terwijl ook de

pakkingen van motor en

uitlaatsysteem geen asbest

meer bevatten.

In stoelen, dashboard,

airconditioning, bekleding en

hoofdsteunen worden alleen

nog CFK-vrije kunststoffen

verwerkt.

generatie.

De automatische versnellings-

bak van Opel: een economi-

sche, elektronisch geregelde

4-traps automaat met 3 pro-

gramma's.

EEN LOGISCHE RECYCLING-

STRATEGIE.

• Alle panelen, bekledingsstof-

fen en beschermlijsten zijn van

recyclebare materialen gemaakt.

e Het aantal verschillende mate-

rialen is beperkt, zodat deze

achteraf gemakkelijker te

scheiden zijn.

e Alle kunststof delen zijn voor-

zien van een internationaal

gestandaardiseerde codering,

zodat ze bij het demonteren

sneller herkenbaar en dus

eenvoudiger te recyclen zijn.
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KIES DE TIGRA DIE BIJ U PAST!

Tigra is leverbaar in drie verschillende uitvoe-
ringen: de 1.4, de 1.4 met "Optic"-pakket en de 1.6.
Alhoewel iedere Tigra voorzien is van een buiten-
gewoon complete uitrusting, benadrukken juist de
verschillen tussen deze drie versies uw stijl. In de
separate specificaties treft u alle details.

Al/es onder controle.

He! illfo-display grift
in één oogopslag alle

informatie.

De gekozenfrequentie
van dl' CAR40fJ..ratüa-
cassettespeler wordt via

hel inJa-diJpli1.y weer-

g!'gcvm.

He! praktische comfort
val! de in hoogte ver-

stelbare bestuurdersstoel.



De geïntl'greerde

mistlampen v6ór

zorgen voor brtcr zicht

en dus voor nog meer

và/igbàd.

Het elektronisch gm:-

gtldl' Anti-Blokkeer-

Systum (ABS) toordt

bij de 1.6 standaard

geleverd.

De lidnmaalm velgm

onderstrepen lut spor-

lieve karakter van de

Tigm (I.4 "Optie" en
1.6).
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DE PERSOONLIJKE NOOT.



De Tigra is een zeer complete

auto. Toch kunt u nog kiezen uit

verschillende opties en accessoi res

om uw eigen smaak te onder-

strepen.

• Opel 4-traps automaat (op 1.4)

• ABS (standaard op de 1.6)
• In hoogte verstelbare passagiers-

stoei vóór

• Elektrisch verwarmde spiegels
(standaard op de 1.6)

• CFK-vrije airconditioning

• Elektrisch bedienbaar schuif-

dak, met spoilerwerking

<!lI Diverse lichtmetalen velgen

(standaard op de 1.4 "Optie"

en 1.6)

Tigra mr.1 optioneel

sdmi[dak: laat dl' zon
maar sdiijnm.

OptIJ a-traps automaat

(in combinatie mrt 1.4-

1110ror): ontspannen en

sponief

Uw Dpel dmkr irfor-
meert u graag ouer de
diuerse radiocassette-

en CD-combinaties dit
lruerbaar zijn.

Dankzij bet dakdmger-

systeem neem! ti pro-
blccmloos mofiasen,

ski's ofsmfplanken ma.

Optimale vtiligheid ook
voor de kleinf passagier
Hef Ope/-kindcrveilig-

bcidssysteem op maal
grmnakt voor de arhter-

stoelen van de Tigm.

Sportieve lidumetalm

vrlgen in ii- "Softtine".

design geven uw Tigm
11('( dat extra cadsa.

••1/
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TECHNIEK VAN A TOT Z.

ABS: Elektronisch gestuurd Anti-

Blokkeer-Systeem. Voorkomt dat

de wielen blokkeren; de auto

blijft ook bij plotseling remmen

volledig bestuurbaar.

Actief veiligheidsgordelsysteem:

Onderdeel van het Tigra-SYNPRO-

veiligheidssysteem voor optimale

bescherming van de inzittenden:

in hoogte verstelbare automatische

veiligheidsgordels met gordelspan-

ners vóór en in hoogte verstelbare

automatische gordels achter.

AIR: "Air Injection Reactor". Bij

koude start blaast een aanjager

verse lucht naar het uitlaat-

spruitstuk, zodat overmatige

koolwaterstoffen worden naver-

brand. Daardoor verhoogt het

AIR-systeem de temperatuur van

de uitlaatgassen, zodat de kata-

lysator sneller geactiveerd wordt.

Automatische versnellingsbak: De

elektronisch gestuurde 4-traps

automaat (als optie leverbaar op

de 1.4-16V-ECOTEC-motor) be-

s'chikt over vier versnellingen en

drie rijprogramma's: Economy,

Sport en Winter. U kunt dus kie-

zen voor een bij uitstek econo-

mische of sportieve rijstijl, met

als extra een speciaal programma

voor gemakkelijker optrekken in

de winter.

ECOTEC-motoren: De nieuwe

generatie uiterst efficiënte Opel-

motoren. Technische details:

l ó-kleppen-rechniek, optimale
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verbranding met automatische

aanpassing aan de brandstof-

kwaliteit, elektronisch geregelde

uitlaatgasrecirculatie (EGR) en

AIR-systeem.

EGR: Elektronisch geregelde

uitlaatgasrecirculatie, waardoor,

afhankelijk van de motor-

belasting, maximaal 15% van de

uitlaatgassen wordt teruggeleid

naar de verbrandingskamers om

opnieuw gebruikt te worden.

EGR vermindert het brand-

stofverbruik en de uitstoot

van schadelijke stoffen door

beheersing van een ideale

ve rb ra n dingstem pera tu u r.

Elektronisch motorbesturingssys-

teem: De beide Tigra-benzine-

motoren hebben een elek-

tronisch besturingssysteem, dat

uiterst nauwgezet over alle

motorfuncties waakt. Dankzij

deze geavanceerde techniek wordt

de optimale combinatie bereikt

van hoge prestaties, een laag ver-

bruik en een optimaal func-

tionerende katalysator.

Elektronische startblokkering:
Wordt bij het verwijderen van de

sleutel uit het contactslot in wer-

king gesteld. De elektriciteit voor

de ontsteking en brandstofpomp

wordt verbroken. De startblokke-

ring kan alleen worden opgehe-

ven met de zendersleutel.

Full-Size Airbag: Opel Full-Size

Airbags zijn groter dan de gang-

bare Eurobag, met een inhoud

van 67 liter (bestuurderskant)

resp. 100 liter (passagierskant).

Samen bedekken ze het gehele

dashboard. Ze zijn onderdeel van

het Tigra-SYNPRO-veiligheids-

systeem.

Gasdrukschokdempers: Alle Tigra-

modellen zijn standaard uitgerust

met gasdrukschokdempers.

Naast de voordelen voor de

actieve veiligheid, zorgen deze

schokdempers ook voor nog

comfortabeler rijplezier.

Info-display: Dit standaard digitale



display geeft tijd, datum en

buitentemperatuur weer.

In combinatie met de speciaal

leverbare radio wordt ook de

radiofrequentie weergegeven.

InJdembeveiliging: Alle elektrisch

bedienbare ramen en elektrisch

bedienbare schuifdaken zijn

voorzien van een extra

elektronische bescherming. Het

sluiten stopt direct wanneer dit

door een voorwerp (bijvoorbeeld

vingers) geblokkeerd wordt en

voorkomt zo verwondingen bij

onjuist gebruik (wanneer bijvoor-

beeld kinderen ermee spelen).

LET: "Low End Torque": een

karakteristiek die alle Opel-

benzinemotoren gemeen

hebben. Een hoog koppel ook

bij lage toerentallen betekent

meer soepelheid en sneller

optrekken zonder veel te

schakelen. Bovendien zijn LET-

motoren bijzonder efficiënt.

Luchtzuiveringssysteem:

Ventilatiesysteem met een elektro-

statisch geladen microfilter dat de

buitenlucht zuivert van stof en

kleine deeltjes, waaronder stuif-

meel. Het systeem bevat tevens de

mogelijkheid tot interieur-lucht-

recirculatie, waarbij de buitenlucht

- bijvoorbeeld in de file - helemaal

buiten wordt gehouden.

Rondom beveiligingssysteem:

Geavanceerde constructies voor

optimale passieve veiligheid.

Een zeer solide, versterkte kooi-

constructie, stalen balken in de

van kunststof vulling voorziene

portieren en door de computer

berekende kreukelzones voor en

achter.

Schoksensoren: De Tigra is voor-

zien van een aantal schoksenso-

ren, die bij een aanrijding een

belangrijke bijdrage aan de veilig-

heid leveren. Eén sensor regelt de

activering van het airbag-systeem,

terwijl ook sensoren zijn aange-

bracht in de gordelspanners.

Een aparte sensor ontgrendelt

bij een aanrijding de centrale

deurvergrendeling.

TEeH 1: Het in Opel dealerbedrij-

ven gebruikte diagnose-hulp-

middel om belangrijke functies

snel en tegen lage kosten te

testen. Het merendeel van de

elektronische systemen in de Tigra

is voorzien van zelftests. die met

behulp van TECH 1 kunnen

worden afgelezen. Dit geldt

ondermeer voor het mororbesru-

ringssysteem, ABS, de elektrisch

bedienbare ramen, de autornati-

sche versnellingsbak, centrale

deurvergrendeling en het airbag-

systeem. Zelfs codes van defecten

die slechts kortstondig zijn opge-

treden, kunnen door de TECH 1

worden uitgelezen.

Alarminstallatie: Controleert de

auto via ultrasone sensoren in

het passagierscompartiment en

contactpunten in alle portieren,

de motorkap, de kofferbak en de

radio. Bij een poging tot binnen-

dringen activeert het systeem de
akoestische en visuele alarm-

signalen.

Zendersleutel: Schakelt de

elektronische startblokkering van

de Tigra in en uit. Wanneer de

sleutel in het contact wordt ge-

stoken, wordt de code in de sleu-

tel afgelezen en bij goedvinden

het startcircuit weer in werking

gesteld. De elektronische start-

blokkering wordt automatisch

ingeschakeld wanneer de sleutel

uit het contact wordt getrokken.
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KLEUREN EN BEKLEDINGEN.

80 ZW(Jr! (unikleur)

79 Magma-rood (brilliant-lak)

29 Cenunic-blama (tueelaags micalak)
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61 Apache (twee/aags mica/ak)

57 Pinefippfe-geel (unikleur)

96 Smoke-grijs (l1oedaags meta/he-Iak)
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KWALITEIT IN TECHNIEK EN SERVICE.
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De kwaliteit van Opel is spreek-

woordelijk. Wij leveren niet alleen een

perfect produkt, maar bieden ook een

vakkundig advies en vlotte service. Bij de

ruim 7000 Opel dealers in heel Europa

staan gekwalificeerde vakmensen klaar om

u persoonlijk van dienst te zijn.

I JAAR GARANTIE OP

IEDERE NIEUWE OpEL

Opel heeft een garantietermijn van

een vol jaar, zonder kilometerlimiet. Maar

natuurlijk biedt Opel nog meer: de garantie
dat u voor een zéér betrouwbare auto met

een lange levensduur hebt gekozen.

I JAAR GARANTIE OP

ORIGINELE OI'EL-

ONDERDELEN EN

-ACCESSOIRES.

Voor de kwaliteit van de originele

Opel-onderdelen en -accessoires staan wij

in. Daarom geeft uw Opel dealer op alle

originele Opel-onderdelcn en -accessoires

een vol jaar garantie. Voor ingebouwde

onderdelen of accessoires zijn in geval van

garantie zelfs de kosten van (de)montage

inbegrepen, voor zover deze werkzaam-

heden door de Opel dealer zijn verricht.

En ook zonder kilometerlimiet.

3JAAR GARANTIE OP DE
OpEL FREEDOM-ACCU.

Wij geven 3 jaar garantie op iedere

nieuwe Opel Freedoru-accu. Daarmee zijn

alle problemen uitgesloten - zelfs in de

strengste wuuer.

6 JAAR GARANTIE OP

DOORROESTEN.

Opel geeft u een betrouwbare, lange

garantie op doorroesten vanbinnen uit.
Met als voorwaarde dat u uw auto volgens

de aanwijzingen legen vocht beschermt en

de voorgeschreven onderhoudsbeurten laat
uitvoeren.

DRIE MAANDEN

BOVAG-GARANTIE Ol'

ONDERHOUD EN REPARATIE.

Opel dealerbedrijven staan bekend

om hun vakwerk. Daarom hebt ti na een

onderhoudsbeurt of reparatie drie

maanden werkplaatsgarantie volgens

BOVAG-voorwaarden. Voor alle zekerheid.

OpEL DIRECT SERVICE/

MASTERFIT.

Uw Opel dealer staat altijd direct

voor u klaar en repareert kleine defecten

onmiddellijk. Tegen van tevoren

afgesproken prijzen.

OPEL-ACCESSOIRES-

SERVICE.

Om uw Opel een nàg individueler

karakter te geven, biedt Opel in aanvulling

op de standaarduitrusting een enorme

reeks comfortabele accessoires. De Opel

dealer monteert deze graag en vakkundig

voor u. En geeft uiteraard ook hierop een

vol jaar garantie.

OPEL EUROSERVICE.

Een dicht, internationaal netwerk

van ruim 7000 Ope! dealers dat garandeert

dat u ook in het buitenland kunt rekenen

op snelle service door geschoolde

werkplaatstechnici. En waar ook de

originele Opel-onderdelen en -accessoires

verkrijgbaar zijn.

DE OPEL DEALER GEEFT U

VOLLEDIGE INFORMATIE.

Ook dat hoort bij een goede service:

onze medewerkers leggen u graag alles uit.

Wat er precies gerepareerd is, waarom en

wat het heeft gekost.

DE OPEL DEALER IS

PUNCTUEEL

Een belangrijk punt: op onze service-

afspraken kunt u rekenen. En mocht er

toch iets veranderen, dan brengen we ti

direct op de hoogte.

OpEL FINANCIERING.

Als II een auto wilt laten financieren,

kunnen wij u een op maat gesneden.

financiering aanbieden, rekening houdend

met uw persoonlijke omstandigheden. Het

aanbieden van deze financiering via uw

Opel dealer is al jaren de specialiteit van

Opel Financiering.

LEASING.

Leasing is maarwerk. Daarom is uw

Opel dealer gaarne bereid u volledig te

informeren over alle mogelijke vormen van

leasing.

DE OpEL DEALER REGELT

UW SCHADEREPARATIE.

Schadegevallen worden snel en vak-

kundig door de Opel dealer afgehandeld.

Zodat u iedere dag opnieuw zonder zorgen

kunt rijden.

OpEL BIEDT HULP BIJ PECH

ONDERWEG.

Alle kopers en koopsters van een

nieuwe Opel kunnen rekenen op een jaar

lang gratis hulp bij pech onderweg,

ingaande de afleveringsdatum. Eén

telefoontje naar Opel Assistance en het

serviceteam staat met raad en daad voor u

klaar. 24 uur per dag, in 31 Europese

landen.

OPEL DEALER

ONDERHOUDSPLAN

Het Opel Dealer Onderhoudsplan
verzekert u tegen vrijwel alle onderhouds-

en reparatiekosten. Informeer bij uw Opel

dealer naar de voorwaarden van dit

programma.

OpEL DEALER NON-STOP

GARANTIE.

Met de Opel Dealer Non-Stop

Garantie kuur u de garantie op uw Opel

met 24 maanden verlengen. Informeer bij

uw Opel dealer naar de voorwaarden van

dit programma.
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Sommige 1!1 deze catalogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering.
De informatie in clone catalogus IS gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van hel lef perse gaan. Uw Opel
dealer zal u gaarne informeren over eventuele produktwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk
geven van de werkelukheid. Afgebeelde extra's ZIJn alleen legen meerprijs leverbaar. Opel Nederland behoudt zich het recht
voor te allen tijde constructie en UItvoering van haar prodokren te wiizrgcn. zonder verplichting eerder geleverde produkten
dienovereenkomstig te veranderen. OPEL F1NANCI ERING. Uw partner in geldzaken. De dealer verstrekt u gaarne
inlichtingen. S.E.&O. Ope! Nederland B.Y., Baanhoek 188, 3361 GN Sliedrecht. Postbus 1100,3360 Be Sliedrecht. OPEL€t


