CONSUMENTENPRIJSLIJST

OPEL
KARL.
Per 1 juli 2018

OPEL KARL
Vermogen
kW/(pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)

Bijtellingscategorie

Energielabel

Netto
catalogusprijs
excl. BTW/BPM

BPM

Fiscale waarde*
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. afleverkosten

BENZINE
1.0 Start/Stop 5 versnellingen
Selection

0HD48-C75C

55 (75)

110

22%

B

€ 7,565

€ 3,745

€ 12,899

€ 13,699

Edition

0HD48-C751

55 (75)

110

22%

B

€ 8,722

€ 3,745

€ 14,299

€ 15,099

Innovation

0HE48-C751

55 (75)

110

22%

B

€ 9,962

€ 3,745

€ 15,799

€ 16,599

0HA48-C751

55 (75)

115

22%

C

€ 9,718

€ 4,440

€ 16,199

€ 16,999

ROCKS
1.0 Start/Stop 5 versnellingen
Online Edition

De consumentenadviesprijs is inclusief afleverkosten, bestaande uit:
Kosten rijklaar maken
 Transport
 Afleverbeurt
 Kentekenplaten
 Reinigen
 €40,- brandstof (incl. BTW)
 Veiligheidsdriehoek

 Veiligheidshesje
 Vloermatten (set)
 Verbanddoos
 Ruitensproeiervloeistof
 Lifehammer

Wettelijke kosten
 Inschrijving in het kentekenregister (€39)
 Kosten tenaamstelling (€6,10)
 Recyclingsbijdrage (€40)
Totale waarde afleverkosten: €800,-

* De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor de zakelijke rijder wordt berekend.

STANDAARDUITRUSTING OPEL KARL
SELECTION
INTERIEUR
Elektrisch bedienbare ramen vóór
5 volwaardige zitplaatsen, inclusief 3 hoofdsteunen achter
Achterbank in delen neerklapbaar (60/40)
In lengterichting verstelbare bestuurdersstoel
In lengterichting verstelbare passagiersstoel
Zonneklep met make-up spiegel aan passagierszijde
BANDEN EN VELGEN
14" stalen velgen met wieldoppen
Bandenreparatieset

EXTERIEUR
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur
TECHNIEK EN VEILIGHEID
Bandenspanningscontrolesysteem
Boordcomputer
Centrale deurvergrendeling
Hill Start Assist
Hoofd-, zij- en gordijnairbags voor bestuurder en passagier
In hoogte verstelbaar stuurwiel
ISOFIX bevestigingspunten buitenste zitplaatsen achterbank
'Wing' Dagrijverlichting, halogeen

EDITION (meeruitrusting t.o.v. SELECTION)
INTERIEUR
Airconditioning
TECHNIEK EN VEILIGHEID
Cruise Control
Stuurbekrachtiging met 'City modus'
Elektrisch verstelbare buitenspiegels

INFOTAINMENT
Geïntegreerde radio met stuurwielbediening, 4 luidsprekers en USB aansluiting
Telefoonvoorbereiding met Bluetooth®

INNOVATION (meeruitrusting t.o.v. EDITION)
INTERIEUR
Chromen deurgrepen binnenzijde
Electronic Climate Control (ECC)
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbaar lederen stuurwiel
TECHNIEK EN VEILIGHEID
Parkeersensoren achter
BANDEN EN VELGEN
15" lichtmetalen velgen

EXTERIEUR
B-pilaar in zwart
Donker getinte achterste zijruiten en achterruit
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Mistlampen vóór met chromen rand en geïntegreerde bochtverlichting
INFOTAINMENT
7" kleuren touchscreen
Multimedia - geïntegreerde radio met Audio streaming en Bluetooth telefoonverbinding, Apple Carplay
ondersteuning en Digitale radio DAB/DAB+DMB

ROCKS (meeruitrusting t.o.v. EDITION)
INTERIEUR
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Verhoogde zitpositie
Zilverkleurige instaplijsten
EXTERIEUR
Bumpers en side skirts met SUV looks
Donker getinte achterste zijruiten en achterruit
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Mistlampen vóór
LED dagrijverlichting
Zilverkleurige dakrails

BANDEN EN VELGEN
15" lichtmetalen velgen "Bi-Color"
TECHNIEK EN VEILIGHEID
Parkeersensoren achter
INFOTAINMENT
7" kleuren touchscreen
Multimedia - geïntegreerde radio met Audio streaming en Bluetooth telefoonverbinding, Apple Carplay
ondersteuning en Digitale radio DAB/DAB+DMB

OPTIEMOGELIJKHEDEN OPEL KARL
Uitvoeringen

Prijzen
Consumentenadviesprijs
incl. BTW

Code

Selection

Edition

Innovation

ROCKS Online
Edition

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

LPFF

-

O

-

-

€ 495

€ 599

CR08

-

O
-

O

O

€ 660
€ 412

€ 799
€ 499

AH3

-

O

S

S

€ 24

€ 29

O

O

O

O

€0

€0

O

O

O

O

€ 164

€ 199

O

O

O

O

€ 412

€ 499

O

O

O

O

€ 578

€ 699

-

O

O

O

€ 412

€ 499

-

O

O

O

€ 82

€ 99

OPTIEPAKKETTEN
Edition+ pakket
15" design velgen
Mistlampen vóór
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Parkeersensoren achter
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Navi 4.0 IntelliLink pakket
Geïntegreerd navigatiesysteem met Europese kaarten op interne harddisk
7 " kleuren touchscreen
Apple CarPlay* ondersteuning, Bluetooth telefoonintegratie en audiostreaming
Digital Audio Broadcast type DAB/DAB+/DMB-R
USB -aansluiting
Stuurwielbediening
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

INTERIEUR
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

EXTERIEUR
Basis lak
Summit White (GAZ)

Briljant lak
Absolute Red (GG2)

Metallic lak
Sovereign Silver (GAN)
Mineral Black (GB0)
Quantum Grey (GK2)
Petrol Blue (GZ0)

Trend lak
Creamy Beige (GV8) - Metallic
Cherry Red (GHN) - Metallic

INFOTAINMENT
Opel OnStar **

UE1

Uw persoonlijke online & service-assistent
Automatic Crash Response
24-uurs Noodoproep
Pechhulp
Wi-Fi Hotspot (4G)
Hulp bij gestolen voertuig
Destination Download
Voertuigdiagnose
Opel OnStar geïntegreerd in myOpel app
De eerste 12 maanden gratis kennismaken met Opel OnStar diensten
De eerste 3 maanden gratis kennismaken met de mogelijkheden van de Wi-Fi Hotspot (met max. 3GB aan data)

BANDEN EN VELGEN
Ruimtebesparend reservewiel (14")

SHN

*AndroidAuto kent op dit moment geen officiële ondersteuning in Nederland. Houdt voor de laatste status de Nederlandse Google Play store in de gaten.
**Alle diensten van OnStar, inclusief de Wi-Fi Hotspot, zullen na 31 december 2020 niet meer beschikbaar zijn. U kunt na die datum geen gebruik meer maken van uw proefperiode of betaalde abonnement. Ook de noodoproep-diensten zijn
niet meer beschikbaar.

TOP-10 ACCESSOIRES OPEL KARL

1

Winterwielen - set van 4

Prijzen
Consumentenadviesprijs incl. BTW

Code

Prijs
excl. BTW

39022479

€ 409

€ 495

42506002 &
42506005

€ 150

€ 181

95333631

€ 167

€ 202

42338932

€ 66

€ 80

95224529

€ 82

€ 99

95483420

€ 80

€ 97

13442005 &
13447400

€ 85

€ 103

42402540

€ 17

€ 20

42354740

€ 33

€ 40

39030192

€ 58

€ 70

Winterwielen met stalen velgen (14 inch)
Inclusief bandenspanningssensoren
Extra veilig bij temperaturen onder de 7 graden
2

Spatlappen vóór- en achterzijde
Doeltreffende bescherming voor de lak
Slijtvast zwart kunstof
Beschermt tegen opspattende steentjes

3

Stootstrip - portieren (grondlaag)
Beschermd uw portieren tegen deukjes en krasjes
Standaard geleverd met primerlaag
Tegen meerprijs leverbaar in carroseriekleur

4

Koffermat - rubber
Past precies in de kofferbak
Ideaal tegen vuil en vocht
Beschermd tegen beschadiging

5

Bagagenet - verticaal
Houdt lichte voorwerpen op zijn plaats
Vermindert stoot- en breukschade
Ideaal om uw kofferbak te organiseren

6

Kofferbak indeling
Ideaal om uw kofferbak te organiseren
Handig in gebruik
Maakt optimaal gebruik van de bagageruimte

7

FlexConnect systeem met iPad mini houder
Montage aan hoofdsteun voorstoelen
Positioneerbaar
Eenvoudig in gebruik

8

Inlegstuk dashboard - rubber
Rubber inlegstuk dashboard
Anti-slipmat
Veilig opbergen kleine items

9

B-stijl folie kit
Voor op de deurstijlen tussen zijruiten
Geeft uw Karl een unieke uitstaling
Mat zwart

10

Privacy schermen - achterste zijruiten
100% pasvorm en veilige bevestiging
Zorgt voor schaduw op de achterbank
Gemakkelijk aan te brengen

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl
Alle prijzen zijn inclusief montage, tenzij anders aangegeven. De hierboven genoemde accessoires zijn slechts een selectie uit het assortiment.
Informeer bij uw dealer of kijk op www.opel.nl voor het volledige aanbod aan accessoires.

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL
KARL

KARL ROCKS

3,675
1.876 / 1.698
1,476
2,385
1,410
1,418

3,674
1.876 / 1.698
1,495
2,385
1,410
1,418

9.5
9.9

10.3
10.6

484
1,107
950
960
608

484
1,107
950
960
608

215
1,013

215
1,013

1,353
514
740
710

1,353
514
740
710

32

32

BUITENAFMETINGEN in mm
Lengte
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels
Hoogte (leeggewicht)
Wielbasis
Spoorbreedte, vooraan
Spoorbreedte, achteraan

DRAAICIRKEL in m
Stoeprand tot stoeprand
Muur tot muur

AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)
Lengte van de laadvloer tot de achterbank
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank
Breedte tussen de wielkasten
Maximale breedte
Hoogte opening

INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)
Tot bovenkant achterbankleuning
Tot onder het dak

GEWICHTEN & ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)
Toegelaten totaalgewicht
Laadvermogen
Toegelaten asbelasting, vooraan
Toegelaten asbelasting, achteraan

OVERIGE MATEN
Inhoud brandstoftank in liters

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Breedte is 1.698 mm met ingeklapte buitenspiegels

Breedte is 1.698 mm met ingeklapte buitenspiegels

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL
Brandstofverbruik in liters*
Topsnelheid
in km/u

Acceleratie
0-100 km/u in seconden

Binnen de stad

Buiten de stad

Gemiddeld

CO2 emissie
in gr/km

170

13.9

5.8

4.3

4.9

110

168

14.0

6

4.5

5.1

115

KARL
1.0 Start/Stop (55 kW / 75 pk)

KARL ROCKS
1.0 Start/Stop (55 kW / 75 pk)

*De gegevens over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zullen de betreffende
cijfers hier worden omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151.

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL KARL
1.0 Start/Stop
(55 kW / 75 PK)

BENZINE MOTOREN (KARL & KARL ROCKS)
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
3
Cilinderinhoud (in cm )
1
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm- )
1
Max. koppel (in Nm / bij tpm- )
Compressieverhouding

Euro 6d-TEMP
Euro loodvrij
3
999
55 (75) / 6.500
95 / 4.500
10,5 : 1

GEWICHTEN IN KG
Aanhangwagengewicht Geremd
Aanhangwagengewicht Ongeremd
Kentekengewicht

0
0
839

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaarduitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra uitrusting kunnen het
verbruik en de CO2-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als
gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Druk-/zetfouten voorbehouden.
Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54 - 62, 4817 HW Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. www.opel.nl

SERVICE & MOBILITEIT OPEL KARL
OPEL SERVICE
Bij Opel komt u altijd op de eerste plaats. Daarom ontwikkelen en produceren we méér dan
alleen innovatieve auto's van hoge kwaliteit. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat wij u
een uitgebreide en veelzijdige service kunnen bieden om ervoor te zorgen dat u ná de
aflevering van uw Opel ook te allen tijde 100% tevreden bent en blijft met uw Opel. Dit is de
reden dat wij u ook na uw aankoop graag terugzien in onze werkplaats voor professioneel
onderhoud tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Uitgevoerd door ons vakkundig getraind
personeel en –voor uw veiligheid en comfort gebruikmakend van originele onderdelen. Met
onze originele accessoires kunt u uw Opel een persoonlijk accent geven. Ons enthousiaste
team van medewerkers staat op elk gebied altijd voor u klaar.
OPEL PECHHULP
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel wordt daarom
standaard geleverd met een jaar mobiliteitsgarantie door middel van Opel Pechhulp. Hiermee
bent u in meer dan 40 landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één
telefoontje naar het alarmnummer verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening
van Opel Pechhulp houdt o.a. hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice,
hotelovernachting of vervolgen van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk van de
voorwaarden) in.
LEVENSLANG MOBIEL MET OPEL PECHHULP
Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Opel Pechhulp 24 uur per dag mobiel blijft,
verlengt Opel uw Opel Pechhulp tot de eerstvolgende voorgeschreven onderhoudsbeurt
(voorschrift op basis van kilometers en/of tijd). Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren
door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel hierdoor in een levenslange mobiliteit.
Informeer ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur.

DE OPEL AUTOVERZEKERING
U wilt uw Opel zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter van dienst zijn dan Opel?
U sluit als Opel rijder een autoverzekering af die volledig aansluit bij uw behoeften, tegen het
gunstigste tarief en een optimale dekking. Zo bent u altijd verzekerd van de beste
voorwaarden en premie voor uw persoonlijke situatie. Direct een offerte aanvragen? Ga naar
www.opel.nl of informeer ernaar bij uw Opel dealer.
UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Op Opel kunt u vertrouwen. Opel staat immers voor kwaliteit, veiligheid en het hoogste niveau
van (rij)comfort. Zo wordt iedere nieuwe Opel geleverd met twee jaar volledige
fabrieksgarantie. Wilt u langer profiteren van deze garantie? Dat kan! Tegen zeer
aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen met één, twee of zelfs drie
jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist om te verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5
jaar genieten van zekerheid. Informeer ernaar bij uw Opel dealer.
MYOPEL.NL
De Opel werkplaats is het beste adres voor onderhoud en reparatie van uw Opel. Hier krijgt u
gegarandeerd de beste service! Om het u nóg gemakkelijker te maken van deze uitgebreide
service te profiteren, vindt u alles wat u en uw Opel nodig hebben overzichtelijke bij elkaar op
myOpel.nl! myOpel biedt u snel en gemakkelijk toegang tot de unieke service van Opel. Hier
vindt u alle informatie over uw Opel handig bij elkaar, heeft u toegang tot de
onderhoudsgeschiedenis van uw Opel, kunt u een online werkplaatsafspraak inplannen, en
blijft u op de hoogte van alle productgegevens. Bovendien profiteert u van myOpel
ledenvoordeel en mooie aanbiedingen. Meld u aan op myOpel.nl en profiteer nóg meer van
de unieke service van Opel.

OPEL ORIGINELE ACCESSOIRES
Dankzij de Opel Originele Accessoires is het nu nog gemakkelijker om uw Opel te
personaliseren. Wij bieden originele accessoires aan die speciaal ontwikkeld zijn voor uw Opel.
Daarnaast zijn alle accessoires van Opel uitvoerig getest en voldoen aan alle strenge kwaliteitsen veiligheidsnormen. Voor meer informatie contacteer uw Opel dealer of kijk op opel.nl.

Voorraadprijslijst
Modeljaar 2019.0
Geldig vanaf 1 juli 2018
Versie 1

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl
Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder
geleverde producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op
www.opel.nl, of vraag uw Opel distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende energielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier altijd over informeren. Meer informatie over de initiatieven die
Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Druk/zetfouten voorbehouden.
Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54 - 62, 4817 HW Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. www.opel.nl

