KARL

compact en
waanzinnig
compleet!
De Opel KARL trekt overal bewonderende blikken. Dat is geen
wonder, want hij biedt alles wat u maar kunt wensen voor een
aantrekkelijke prijs. Eerst zien, dan geloven? Maak dan snel
een proefrit om de geweldige eigenschappen van de KARL zelf
te ervaren.
3 sterke punten van de KARL:
// Bijzonder praktisch, met 5 deuren en 5 zitplaatsen
// Geavanceerde veiligheidssystemen
// Toonaangevende integratie van uw smartphone
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MEER DAN
U HAD DURVEN
DROMEN.
Opvallende pluspunten

1. 5 deuren, 5 zitplaatsen. De Opel KARL is krankzinnig verstandig.
Zijn ruime interieur en de in delen (40/60) neerklapbare achterbank1
maken hem flexibel inzetbaar voor alles wat u wilt ondernemen.
2. Lane Departure Warning. 2 Dit systeem waarschuwt u als u op
het punt staat om uw rijstrook te verlaten zonder eerst richting
aan te geven. En dat is maar één voorbeeld van de geavanceerde
veiligheidssystemen die voor de KARL beschikbaar zijn.
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3. Assistentiesystemen. Het rijden wordt een stuk leuker en minder
vermoeiend, dankzij innovatieve assistentiesystemen. Park Pilot
achteraan2 waarschuwt u voor obstakels achter uw wagen.
4. Premium interieur. Waarom zou u genoegen nemen met minder
als al uw wensen kunnen uitkomen? Het interieur van de KARL gaat
héél ver om het u naar de zin te maken.
5. Hoogwaardige infotainmentsystemen. Het Navi 4.0 IntelliLink
multimedia-systeem2 maakt het mogelijk uw smartphone via het
touchscreen en de knoppen aan het stuurwiel te bedienen.
6. 24/7 ondersteuning van OnStar. 3 Uw persoonlijke assistent in
connectiviteit en dienstverlening, die 24/7, 365 dagen per jaar voor
u klaarstaat.

1

Standaard voor ROCKS, optie voor Enjoy.

2

Optie.

3

Zie voor meer informatie over OnStar blz. 16–19.

2

3

5

6
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STIJLVOL EN
PRAKTISCH.
Aantrekkelijk 5-deurs design

Het karaktervolle design van de KARL biedt alles wat u verlangt van
een moderne, compacte wagen: een schitterend design én het
dagelijks gemak van vijf deuren en vijf comfortabele zitplaatsen.
// In ongelijke delen (40/60) neerklapbare achterbank om lange bagage
mee te nemen.1
// Stijlvol zonnedak voor nog meer licht en sfeer in het interieur.2
// LED-dagrijverlichting voor extra veiligheid én elegantie.3

1
3

Standaard in ROCKS, optioneel voor Enjoy. 2 Optioneel voor Enjoy, niet beschikbaar voor ROCKS.
Optioneel verkrijgbaar op ROCKS in combinatie met Park Pilot.
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GOED
OP KOERS.
LANE DEPARTURE WARNING

Eén van de geavanceerde veiligheidsopties die voor de KARL
beschikbaar zijn, is Lane Departure Warning1, dat u waarschuwt
als u per ongeluk uw rijstrook verlaat.
// Lane Departure Warning waarschuwt u met een lampje en een
piepsignaal als u de rijstrookmarkering nadert zonder richting
aan te geven1
// Veiliger afslaan dankzij mistlampen met bochtverlichting2
// Uitgebreide standaard veiligheidssystemen met onder meer
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) en Hill Start Assist
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1

Optioneel voor Enjoy en ROCKS.

2

Optioneel voor Enjoy, niet beschikbaar voor ROCKS.
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VEEL GEMAK
IN DE STAD.
CITY-MODUS en PARK PILOT

De stuurbekrachtiging met City-modus, die u met een druk op
de knop kunt activeren, maakt het extra licht om in de stad te
manoeuvreren. En met sensoren in de achterbumper maakt de
Park Pilot1 ook het parkeren gemakkelijker.
// Ontspannen parkeren, zonder schade op te lopen1
// Een geluidssignaal waarschuwt u voor obstakels achter
de wagen1
// De City-modus staat garant voor superieure wendbaarheid
// Hill Start Assist helpt u om op een helling te starten zonder
achteruit te rijden

10 | City-modus en Park Pilot

1

Optioneel voor Enjoy en ROCKS.
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MAAK HET
U GEMAKKELIJK.
HOOGWAARDIG INTERIEUR

De Opel KARL is ontworpen volgens één simpele regel: hoe meer, hoe
beter. Daarom kunt u elke dag opnieuw genieten van unieke extra’s
die het rijden ontspannen maken.
1. Verwarmde zetels vooraan.1 Vooral zeer prettig bij koud weer.
2. In delen neerklapbare achterbank. 2 Maximale flexibiliteit, wat
u ook mee wilt nemen.
3. Electronic Climate Control.1 Altijd het ideale klimaat in de wagen.
4. Bekerhouders. Geniet onderweg zonder morsen van een kop koffie
of thee.

1

Optioneel voor Enjoy en ROCKS.

2

Standaard in ROCKS, optioneel voor Enjoy.

1

2

3

4

STREAM TEAM.
PERFECTE AANSLUITING

Van een hoogwaardige radio met externe stereo-aansluiting tot
een geavanceerd navigatiesysteem met een groot touchscreen en
integratie van uw smartphone: het infotainment-aanbod voor de
KARL biedt precies wat u zoekt.
// De R300 AM/FM-radio1 is voorzien van de essentiële functies,
zoals een aux-in aansluiting voor mobiele apparatuur, en
4 luidsprekers.
// R300 BT2 gaat een stap verder, met stuurwielbediening, Bluetooth®3
en USB, voor handsfree bellen, muziek streamen en toegang tot
de contactenlijst op uw smartphone.4 DAB+ digitale radio is optioneel beschikbaar.
// R 4.0 IntelliLink5 is voorzien van een groot 7-duims kleurentouchscreen en biedt u de mogelijkheid uw smartphone aan te
sluiten en gebruik te maken van de innovatieve functies van
Apple CarPlay™ 6 en Android Auto™ 7.
// Navi 4.0 IntelliLink5 voegt hier een gebruiksvriendelijk navigatiesysteem met uitgebreide verkeersinformatie en DAB+ digitale
radio aan toe. Als u het adres van uw bestemming niet weet, kunt
u het door de OnStar adviseur laten opzoeken en direct naar uw
navigatiesysteem laten sturen.8

1
Standaard in Enjoy. 2 Standaard in ROCKS, optioneel voor Enjoy. 3 Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk
van Bluetooth SIG Inc. 4 Controleer de compatibiliteit van uw apparatuur op www.opel.be 5 Optioneel
voor Enjoy en ROCKS. 6 Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en
andere landen. Apple CarPlayTM wordt in het G. H. Luxemburg nog niet ondersteund; raadpleeg de website
van Apple voor informatie over de beschikbaarheid. 7 Android is een handelsmerk van Google Inc. De vrijgave
van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet bevestigd
door Google; raadpleeg de website van Google voor informatie over de beschikbaarheid. 8 Zie voor meer
informatie over Opel OnStar blz. 16–19.
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Uw 24/7 assistent
in connectiviteit
en dienstverlening.
OnStar1 biedt u revolutionaire diensten, om uw connectiviteit, veiligheid
en gemak te vergroten – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bijna overal
in Europa. Zoals 24/7 hulp bij noodgevallen, persoonlijke assistentie en in
de toekomst een snelle Wi-Fi Hotspot2 in uw wagen. Maak kennis met dienstverlening van de hoogste klasse.

De OnStar diensten vereisen activering van uw OnStar account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van mobiele
netwerken. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. De inhoud van de OnStar abonnementen kan verschillen
van het aanbod tijdens de gratis proefperiode. Kijk op www.opel.be voor meer informatie over de beschikbaarheid, dekking en kosten.
De diensten van OnStar worden verzorgd door OnStar Europe Limited, een dochteronderneming van General Motors. Opel is niet
verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten van OnStar. 2 Wanneer de Wi-Fi Hotspot diensten beschikbaar zijn, is hiervoor
een OnStar account vereist. De gratis proefperiode van de Wi-Fi Hotspot eindigt na de vastgestelde tijd of na het verbruik van de
maximale beschikbare dataruimte. Daarna worden kosten in rekening gebracht. Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking en
beschikbaarheid van het mobiele netwerk. 3 Het is mogelijk dat sommige onderdelen van de Smartphone-app, Bestemming
downloaden en Voertuigdiagnose voor bepaalde modellen/uitrustingsniveaus niet beschikbaar zijn. Voor Bestemming downloaden
zijn een geïntegreerd Opel navigatiesysteem en actuele kaartgegevens vereist. Kijk op www.opel.be voor beperkingen en kosten.
1
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VEILIGHEID
ALTIJD
VERBONDEN
Connectiviteit is vandaag het sleutelwoord. Opel zorgt dat het
u op dat gebied aan niets ontbreekt.
• Wi-Fi Hotspot1,2: Binnenkort kunnen u en uw passagiers onderweg
gebruik maken van een snelle, stabiele internetverbinding, om
te werken, over het internet te surfen of muziek te streamen. De
Hotspot ondersteunt tot 7 toestellen, via de krachtige OnStar
dakantenne.

In een noodgeval staan wij voor u klaar! De deskundige adviseurs van OnStar zijn dag en
nacht direct bereikbaar.
• Automatic Crash Response1,4: Bij een ongeval maken de sensoren in de wagen automatisch
contact met de OnStar adviseur. Indien nodig schakelt deze direct de noodhulpdiensten
in en geeft de juiste locatie en essentiële gegevens over de wagen en de inzittenden door.
• 24-uurs Noodoproep Dienst1: Wanneer u, één van uw passagiers of iemand buiten uw
wagen medische zorg nodig heeft, kan u op de rode SOS-knop drukken om contact te
maken met onze adviseur, die direct de juiste hulp zal sturen.
• Pechhulp1,5: Een lekke band of een waarschuwingslampje in het dashboard dat blijft
branden? Met één druk op de knop maakt u contact met de OnStar adviseur, die als het
nodig is de pechhulpdienst naar u toe stuurt.
• Voertuigdiagnose1: Twijfelt u over een lampje op het dashboard? U kan de adviseur vragen
om vanop afstand de belangrijkste systemen van de wagen te controleren, zodat u weet
waar u aan toe bent.

• Afstandsbediening1,3: Dankzij de myOpel Smartphone-app kan
u diverse functies van uw wagen vanaf een afstand bedienen,
zoals de deuren afsluiten of ontgrendelen.
• Uw wagen vinden1,3: Bent u vergeten waar u geparkeerd heeft?
U vindt de exacte plaats snel op de kaart via de app. Bent u in
de buurt en ziet u hem nog niet? Dan kan u de richtingaanwijzers
laten knipperen en de claxon bedienen om hem terug te vinden.

ASSISTENTIE
Een persoonlijke assistent kan in veel situaties goed van pas komen. Met één druk op de
knop maakt u contact met de Onstar adviseur, die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar tot
uw dienst staat.
• Hotel Boeken1,6: Plotse wijziging in de plannen? Of te moe om verder te rijden? Onze
adviseur boekt graag een hotel voor u, via booking.com. U hoeft alleen op de blauwe
Service-knop te drukken.

OnStar verzorgt uitsluitend de verbinding met bestaande hulpdiensten. Het is mogelijk dat bepaalde voertuigen niet alle gegevens van een aanrijding doorgeven. 5 OnStar stuurt een professionele pechhulpdienst naar
uw locatie. Wordt uw wagen gedekt door Opel Assistance, dan komt deze dienst u kosteloos te hulp, afhankelijk
van de voorwaarden van Opel Assistance. In andere gevallen kan de pechhulpdienst kosten voor de geleverde
diensten in rekening brengen. 6 De OnStar adviseur kan een hotel voor u boeken via booking.com, volgens de
voorwaarden en het privacybeleid van booking.com, die op de website van booking.com gevonden kunnen
worden, eventueel aangevuld met de voorwaarden van het geboekte hotel. OnStar assisteert enkel bij het maken van de boeking en is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening door booking.com of het geboekte hotel. Een e-mailadres en creditcard zijn vereist. 7 Alleen voor parkeerterreinen en -garages die zijn opgenomen
in Parkopedia.com. Informatie over beschikbare plaatsen geldt enkel wanneer er contact is met OnStar.
4

• Bestemming downloaden1,3: Een adres typen is niet meer nodig! Onze adviseur helpt
u om een alternatieve route, een restaurant of een tankstation te vinden. Het adres wordt
vervolgens automatisch naar uw ingebouwde navigatiesysteem gestuurd.
• Parking Service1,7: Nooit meer een parkeerplaats zoeken. Via Parkopedia.com brengt OnStar
u naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats en geeft u ineens ook het parkeertarief.
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HOE KRIJG IK
ONSTAR?
OnStar is als optie verkrijgbaar op elke nieuwe KARL.
Zo profiteert u van alle voordelen van OnStar:
1. Vraag bij het bestellen van uw nieuwe KARL direct OnStar aan.

2. U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw nieuwe OnStar account te activeren.

3. Rond uw registratie online af en stel uw persoonlijke voorkeuren in.

4. OnStar is nu klaar voor gebruik!


Na de gratis kennismaking van 12 maanden1 kan u uw abonnement op OnStar
verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Kijk op www.opel.be voor nog meer informatie.

Uw privacy, uw beslissing. U beslist zelf welke informatie u wil delen met OnStar.
Alleen in een noodsituatie zal OnStar deze voorkeur negeren.
18 | OnStar

Afbeelding ter illustratie.

MYOPEL.
ALTIJD MEE.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, waar u alles vindt dat met uw Opel te maken
heeft – van uw OnStar account tot het maken van een afspraak voor onderhoud, de gegevens van uw
wagen en persoonlijke aanbiedingen.
Wanneer u zich op OnStar heeft geabonneerd, heeft u automatisch toegang tot alle voordelen van
myOpel. Maakt u nog geen gebruik van OnStar, dan kan u zich eenvoudig voor myOpel aanmelden:
1.  

Wanneer u uw wagen bestelt, kan de Opel Verdeler in een paar eenvoudige stappen uw registratie

samen met u voorbereiden.


3. Rond uw registratie online af.

4. myOpel is nu klaar voor gebruik!


2. U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw myOpel account te activeren.

Om ook op uw smartphone eenvoudig
toegang te hebben tot myOpel kunt u de
myOpel app downloaden uit de Google
Play Store of via iTunes.

1
De gratis proefperiode gaat in bij de registratie van de wagen of de aflevering door de Opel Verdeler, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder
plaats vindt, en is onafhankelijk van de activering door de klant.
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Enjoy

ROYAAL
UITGERUST.
KARL Enjoy

de KARL is beschikbaar in twee versies, met elk hun eigen karakter.
De stijlvolle, comfortabele Enjoy en de stoere, avontuurlijke ROCKS.
In beide uitvoeringen combineert de KARL een praktische uitrusting
met hoogwaardige technologie en een veelzijdig interieur.
DE ENJOY BIEDT STANDAARD ONDER MEER:
// Stuurbekrachting met City-modus
// Stuurwielbediening van radio R300
// Buitenspiegels, deurgrepen en bumpers in koetswerkkleur
// Elektrisch bedienbare ramen vooraan
// Centrale vergrendeling met afstandsbediening
// Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

Kijk op www.opel.be voor een compleet overzicht van zijn uitrusting.

Op de foto's zijn mogelijk opties afgebeeld.

DE stoere
KARL.
Karl Rocks

Eigenzinnig, avontuurlijk ingesteld en ruim
voorzien van high-tech: de KARL ROCKS
combineert een gespierde uitstraling met
stijlvolle details en innovaties. Het enige
dat bescheiden is aan deze uitvoering van
de KARL, is zijn prijs.
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ONGETEMD.
KARL ROCKS UITRUSTINGSDETAILS

Stap in de KARL ROCKS en ontdek zijn bijzondere karakter:
// Extra stevige bumpers, dorpelbeschermers en wielkasten
// Extra hoge zitpositie
// Exclusief KARL ROCKS design van voor- en achterkant
// Exclusief voor de KARL ROCKS ontworpen dakrails, dorpels
en 15-duims zilverkleurige lichtmetalen velgen
// Mistlampen
// Stijlvolle zetels met exclusieve “Favo”-bekleding
// Radio R300 met Bluetooth® en AM/FM-radio
// Manuele klimaatregeling
// Extra donker getinte ruiten achteraan
// Elektrische ramen vooraan
// Elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
Kijk voor de volledige uitrusting van de KARL ROCKS op
www.opel.be

1

2

KIES UW
COMBINATIE.
Koetswerkkleuren en velgen
3

Sportief, elegant of opvallend – de KARL biedt
koetswerkkleuren, velgen en interieurkleuren voor
iedere smaak,
1. 14-duims stalen velg // Silver
2. 15-duims lichtmetalen velg // Silver Bi-colour
(enkel KARL ROCKS)
3. 16-duims lichtmetalen velg // Silver

Absolute red // Briljant

sovereign silver // metallic

quantum grey // metallic

mineral black // metallic

pastel green // Premium Metallic

LIMELIGHT GREEN // Briljant

SUMMIT WHITE // Basis

APRICOT PINK // Premium Metallic

creamy beige // Premium Metallic

sparkling blue // metallic

1

2

3

MAAK HEM
UNIEK!
Opties en accessoires

De KARL is standaard al zeer compleet uitgerust. Wilt u nog meer, dan
heeft u de keuze uit een groot assortiment extra’s om hem helemaal
op uw persoonlijke wensen af te stemmen.
// De kwaliteit en betrouwbaarheid van originele Opel-accessoires
// Opties die speciaal voor de KARL ontworpen zijn

1. Gemakkelijk en flexibel. Aan het FlexConnect-systeem bevestigt
u eenvoudig diverse accessoires, zoals een tablet-houder, een haak
voor een boodschappentas of een kledinghanger.

4

2. Zwarte B-stijlen. Geef de B-stijlen een extra sportief accent met
duurzame decoratiefolie.1
3. Pasvorm-vloermatten. Gemakkelijk te bevestigen en duurzaam.
Ze helpen om de originele vloerbedekking schoon te houden.
4. Mooie bescherming. Bescherm de lak van uw KARL tegen kleine
beschadigingen bij het parkeren, met beschermstrips in de koetswerk
keur. De strips zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

Kijk voor meer accessoires voor de KARL op www.opel.be

1

Optioneel voor Enjoy; standaard op ROCKS.
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Verbruik en uitstoot
Motor

1.0 benzine
(55 kW/75 pk)

1.0 ECOTEC
(55 kW/75 pk) met
Start/Stop-systeem

1.0 benzine
(55 kW/75 pk)

KARL

KARL Rocks KARL

Versnellingsbak

MT-5

MT-5

KARL Rocks KARL
MTA-5

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

sprekende
cijfers.

KARL Rocks

De in onderstaande tabel weergegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de
prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel Verdeler.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

Verbruik en uitstoot

Brandstofverbruik in l/100 km

1

In de stad

5,6–5,42

5,6

5,2–5,12

5,2

5,6–5,52

5,6

Buiten de stad

4,0–3,72

4,2

3,9–3,72

4,0

3,9–3,62

4,1

Gemiddeld

4,6–4,32

4,7

4,3–4,12

4,4

4,5–4,32

4,6

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1

104–992

106

99–942

101

103–992

105

De KARL is voorzien van betrouwbare Duitse techniek. Met
zijn soepele rijeigenschappen en uitstekende wegligging
staat hij aan de top van zijn klasse. De innovatieve motoren,
die gekenmerkt worden door een hoge efficiëntie en een
lage uitstoot, passen uitstekend bij zijn karakter.

MT-5 = manuele 5-versnellingsbak, MTA-5 = 5-traps Easytronic versnellingsbak
1
Volgens de richtlijnen R (EU) nr. 715/2007 en R (EU) nr. 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).
®

Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier
gegeven cijfers kunnen wijzigen. Uw Opel Verdeler geeft u graag de meest recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De
gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing
zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets
hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van
een aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen verschillende voertuigen mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik onder
dagelijkse omstandigheden, dat in grote mate beïnvloed wordt door de rijstijl en de situatie waarin gereden wordt. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het
leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en dat de toelaatbare aanhangerlast afneemt. Hierdoor
kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

// De compacte 1-liter benzinemotor met Start/Stopsysteem heeft een CO2-uitstoot van slechts 94 g/km2
// Zijn vermogen van 55 kW (75 pk) voelt in de wendbare
KARL als veel krachtiger
// De soepel schakelende 5-versnellingsbak staat garant
voor ontspannen rijden
// De 5-traps Easytronic® automatische transmissie maakt
rijden in de stad nóg gemakkelijker
// Het lage brandstofverbruik van de KARL is goed nieuws
voor uw portemonnee

EU-bandenlabels
Bandenmaat

165/65 R 14

185/55 R 15

195/45 R 16

Brandstof-efficiëntieklasse

C

C–B

C

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

70

71

72

Geluidsklasse

2

Deze waarde wordt enkel bereikt met de optionele ECOTEC® motor.
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in één woord
subliem.
VIJF STERKE ARGUMENTEN

Er zijn veel redenen waarom de KARL één van de beste in zijn klasse is.
Om het in vijf punten samen te vatten:
1. Hoogwaardig design en veelzijdig interieur
2. Veiligheidssystemen met betrouwbare Duitse techniek
3. Gebruiksvriendelijke en innovatieve digitale mogelijkheden
4. Uitstekende wegligging voor maximaal rijplezier
5. Zeer scherpe prijs voor een zo royaal uitgeruste wagen

Wilt u zelf ervaren wat de KARL zo geweldig maakt? Maak dan snel
een proefrit:
// Maak op opel.be een afspraak voor een proefrit bij de dichtst
bijzijnde Opel Verdeler
// Met de configurator op opel.be kunt u precies zien hoe uw
favoriete KARL eruit gaat zien

30 | 5 sterke argumenten
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BE-nl/MY18.5

De toekomst is voor iedereen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet verkrijgbaar zijn.
De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen van Opel of buitenshuis
vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via GMAC Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease.
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