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OPEL AMPERA

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)

Energie-
label

Bijtellings-
categorie

Prijs
excl. BTW/BPM BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

E-REV

Ampera 0YE68-GAQ1 111 (150) 27 A 7% € 28.564 € 337 € 34.900



STANDAARDUITRUSTING OPEL AMPERA

AMPERA

INTERIEUR Antiblokkeersysteem (ABS)
12V aansluiting, 2 vóór en 1 in kofferruimte Automatic Lighting Control (ALC)
Chromen instaplijsten vóór Automatische transmissie
Elektrisch bedienbare handrem Bandenspanningscontrole systeem (TPMS)
Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter Boordcomputer
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels Centrale vergrendeling met afstandsbediening en Keyless entry
Elektrisch verwarmbare voorstoelen Cruise Control
Gedeeld (40/40) neerklapbare achterbank Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met Traction Control
Lederen bekleding Laadkabel 230V met netstekker
Lederen stuurwiel incl. stuurwielbediening Laadkabel voor (publieke) Type 2 laadpunten1
Leeslampjes vóór en achter Lithium-ion accupakket met 16kWh capaciteit
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar INFOTAINMENT
BANDEN EN VELGEN 6 premium speakers
Bandenreparatieset 7-inch full-colour touchscreen
Lichtmetalen velgen 7J x 17-inch met 215/55 R17 banden Radio/CD 600 IntelliLink incl. MP3 USB, Bluetooth®, Voice Control, Audio Streaming
TECHNIEK EN VEILIGHEID
Airbags voor bestuurder en voorpassagier, knie-, zij- en gordijnairbags



OPTIEMOGELIJKHEDEN OPEL AMPERA

Code Ampera Prijs excl. BTW BTW
Consumentenprijs

incl. BTW

TECHNIEK EN VEILIGHEID

Opel Eye camera V7Y O € 988 € 207 € 1.195

Traffic sign detection systeem
Following distance indicator
Lane departure warning
Park pilot vóór en achter inclusief achteruitrijcamera

Auto Alarm UTT O € 289 € 61 € 350

INFOTAINMENT

Radio/Navi 950 Europa inclusief IntelliLink OEC O € 1.529 € 321 € 1.850

IntelliLink inclusief Bluetooth®, Voice Control en Audio Streaming
MP3 (Aux-in) en USB-aansluiting
Navigatie Europa
Bose soundsysteem met 6 high performance luidsprekers en subwoofer
Digital Audio Broadcast+ (DAB+)

EXTERIEUR

Black GBA S € 0 € 0 € 0

Summit White GAZ O € 244 € 51 € 295

Sovereign Silver of Subterranean GAN / GWX O € 434 € 91 € 525

Lithium White of Cardinal Red GBN / GBE O € 661 € 139 € 800

Prijzen

 - = niet beschikbaar    O = optie    S = standaard



Bestelnummer Prijs sxcl. BTW
Consumentenprijs

incl. BTW

COMFORT EN VERZORGING

Reflecterend zonnescherm 1732175 € 53,72 € 65
Zonneschermen op maat, voor achterste zijruiten 1732380 € 88,43 € 107
Zonneschermen op maat, voor achterruit 1732381 € 110,74 € 134
Laadkabel. Mode 3 - MENNEKES - Type 2/ J1772 - 6 meter. Geschikt voor laden openbare laadstations en
laadpalen

2400105 € 297,52 € 360

WINTERWIELEN

Michelin 205/60 R16 96 H XL - staal met wieldop en luchtdruksensor. Prijs voor 4 stuks 1750058 € 825,62 € 999

STYLING EN OPC LINE

Instaplijsten met Opel-opschrift 1711023 € 73,55 € 89

VEILIGHEID EN BESCHERMING

Bandenherstelkit 1716069 € 139,67 € 169
Lampenset 1718063 € 33,06 € 40
Opbergdoos voor laadkabel Ampera 1722040 € 48,76 € 59

VRIJE TIJD EN TRANSPORT

Beschermschaal met antislipmat voor bagageruimte 2221241 € 101,65 € 123
Opbergtas. Voor tussen de achterstoelen 1732204 € 73,55 € 89
Bagagenet voor kofferbak 1707013 € 26,45 € 32

Alle prijzen zijn advies consumentenprijzen in €, inclusief BTW en inclusief montage, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn geldig vanaf 1 oktober 2013.

De prijzen kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Raadpleeg uw Opel-dealer teneinde de meest recente gegevens te verkrijgen.

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.

ACCESSOIRES OPEL AMPERA
Prijzen



5 Deurs

BUITENAFMETINGEN in mm

Lengte 4.498
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.126 / 1.787
Hoogte (leeggewicht) 1.439
Wielbasis 2.685
Spoorbreedte, vooraan 1.546
Spoorbreedte, achteraan 1.573

DRAAICIRKEL in m

Stoeprand tot stoeprand 11

AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)

Lengte van de laadvloer tot de achterbank 818
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank 1.512
Breedte tussen de wielkasten 1.020
Hoogte opening 841

INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)

Tot bovenkant achterbankleuning 310
Tot bovenkant bestuurdersstoel 587
Tot onder het dak 1.005

GEWICHTEN & ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)

Leeggewicht, incl. bestuurder 1.732
Toegelaten totaalgewicht 2.000
Laadvermogen 268
Toegelaten asbelasting, vooraan 1.167
Toegelaten asbelasting, achteraan 996
Toegelaten daklast1 0

OVERIGE MATEN

Inhoud brandstoftank in liters 35
1 De Ampera heeft geen goedgekeurde daklast

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL AMPERA



TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL AMPERA

PRESTATIES

Volledig elektrische actieradius in km1 40-80
Volledig elektrische actieradius in km (gemeten volgens NEDC)² 83
Totale actieradius in km3 > 500
Topsnelheid in km/u 161
Acceleratie 0-100 km/u in seconden < 10
Brandstofverbruik in l/100 km, gecombineerd² 1,2
CO2-uitstoot in g/km, gecombineerd² 27

ELEKTROMOTOR

Aandrijftype Stroom
Max. vermogen in kW (pk) 111 (150)
Max. koppel in Nm 370

GENERATOR

Vermogen in kw 54

BENZINEMOTOR

Emissienorm Euro 5
Brandstof Euro loodvrij, geschikt voor E10
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud (in cm3) 1398
Max. vermogen in kW (pk) / bij tpm 63 (86) / 4800
Max. koppel in Nm / bij tpm 126 / 4250

LITHIUM-ION BATTERIJ

Capaciteit in kWh 16

1 De volledig elektrische actieradius wordt behaald in accumodus met volledig volgeladen accu, bij gematigd rijgedrag, normaal verkeer en gemiddelde temperatuur zonder ingeschakelde
elektriciteitsverbruikers. Rijgedrag heeft een belangrijke invloed op de volledig elektrische actieradius.

2 De berekening van het brandstofverbruik, CO2-emissie en volledig elektrische actieradius wordt gemeten volgens 2007/715/EU.

3 Het gecombineerde verbruik komt tot stand door de officiële elektrische actieradius in accumodus, aangevuld met het bereik op de Range Extender. Dit wordt vastgesteld volgens 2007/715/EU.

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaardtuitrusting. 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. Alle informatie was accuraat en up to date op het moment dat het is verstuurd naar de pers. General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in
motorspecificaties door te voeren,, wat invloed kan hebben op de weergegeven data. Druk-/zetfouten voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. Opel
Direct: 0800-1410 (gratis telefoonnummer). www.opel.nl



AFLEVERKOSTEN incl. BTW
Kosten rijklaar maken € 1.225,00
Recyclingbijdrage € 45,00
Recyclingbijdrage € 180,00
Inschrijving in het kentekenregister € 39,00
Kosten tenaamstelling € 9,83
Totaal € 1.498,83

Consumentenprijslijst Opel Ampera
Modeljaar 2014
Geldig vanaf 17 augustus 2015
Versie 2

SERVICE EN MOBILITEIT OPEL AMPERA

Onze servicebeloften
Vóór de onderhoudsbeurt inspecteren wij uw auto grondig en geven wij u een
betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt
vervolgens zelf wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op een
moment plaatsvindt dat het ú uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer u uw
auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning niet halen, krijgt u van ons een
vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden doorberekend. Wanneer
wij meer moeten repareren dan vooraf is afgesproken, voeren we dat alleen uit
nadat u toestemming hebt gegeven. Wij specificeren al het uitgevoerde werk
gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u door, op het
moment dat u uw auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde
blijkt te zijn, verhelpen wij het probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra
kosten. Maak een afspraak op opel.nl of telefonisch via 0800-1410 (gratis).

Service door heel Europa
Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa staan gekwalificeerde
vakmensen klaar om u direct persoonlijk van dienst te zijn.

Opel Assistance
Deze mobiliteitsgarantie is geldig voor iedere nieuwe Opel, gedurende 1 jaar na
registratie of aflevering (afhankelijk van welke datum eerder komt). Waar u ook
bent, Opel Assistance helpt u. In meer dan 40 landen in Europa, dag en nacht.
Met services als hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice,
hotelovernachting of vervolgen van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk van
de voorwaarden).

Levenslang mobiel met Opel Assistance Plus
Levenslang verzekerd blijven van mobiliteit? Dan hebben wij een unieke service:
Opel Assistance Plus. Altijd en overal gegarandeerd van mobiliteit. Het enige dat
u hoeft te doen, is uw Opel volgens het serviceboekje onderhouden bij de Opel
Erkend Reparateur. Opel Assistance Plus is onderdeel van het MijnOpel
loyaliteitsprogramma. Informeer ernaar bij uw Opel Distributeur.

Recycling
Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde
auto’s en onderdelen vindt u op www.opel.nl

Opel Verzekeringen
U wilt uw Opel zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter
van dienst zijn dan Opel Verzekeringen? U sluit als Opel rijder een
autoverzekering af die volledig aansluit bij uw behoeften, tegen het
gunstigste tarief. Opel Verzekeringen biedt u de mogelijkheid om tot
50 verschillende offertes met elkaar te vergelijken. Zo bent u altijd
verzekerd van de beste voorwaarden en premie voor uw persoonlijke
situatie. Direct een offerte aanvragen? Ga naar
www.opelverzekeringen.nl of bel 088-0209109 (lokaal tarief en
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur).

Uitgebreide garantieperiode
Uw nieuwe Opel wordt standaard geleverd met 2 jaar
fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van
deze garantie? Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de
garantie van uw auto te verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk
van het moment waarop u beslist om te verlengen.  Zo kunt u tot
maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Daarnaast geeft Opel u een
betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als
enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen
vocht beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat
uitvoeren bij de Opel Distributeur. Informeer ernaar bij de Opel Erkend
Reparateur.

Opel Direct
Opel Direct is telefonisch bereikbaar voor alle vragen over uw Opel.
Van het maken van een afspraak voor een onderhoudsbeurt tot het
huren van auto. Opel Direct helpt u direct! U belt GRATIS met Opel
Direct via nummer 0800-1410.

MYOPEL.NL
Opel heeft een exclusief programma voor Opelrijders: myOpel.nl. Hier
vindt u alles wat u moet weten over uw Opel handig bij elkaar, zoals
alle product- en onderhoudsgegevens,  maar  ook  praktische  tools
zoals  de  online  werkplaatsafspraak,  de  Service  Reminder,  en  mijn
Agenda.  U  ontvangt  bovendien mooie aanbiedingen en leuke
verrassingen van Opel en de Opel Dealer. Ga naar opel.nl en bekijk
alle informatie. Vervolgens kunt u in enkele klikken uw nieuwe Opel
aanmelden en van alle voordelen profiteren.

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl
Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en 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 kan aan een uitvoering en/of model kan 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 enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier altijd over informeren. Druk/zetfouten voor behouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten49-63, 4822NK BREDA, Opel Direct: 0800-
1410. Gratis informatienummer. www.opel.nl


