CONSUMENTENPRIJSLIJST

OPEL
ADAM.
1 januari 2019

OPEL ADAM BLITZ
Vermogen
kW/(pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)

Bijtellingscategorie

Energielabel

Netto
catalogusprijs
excl. BTW/BPM

BPM

Consumentenadviesprijs
Fiscale waarde*
incl. BTW/BPM incl. afleverkosten

BENZINE
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen
ADAM BlitZ

0UD08-CC6B

66 / (90)

111

22%

D

€ 12,117

€ 4,038

€ 18,700

€ 19,499

ADAM ROCKS BlitZ

0UU98-CC6B

66 / (90)

111

22%

D

€ 14,349

€ 4,038

€ 21,400

€ 22,199

De consumentenadviesprijs is inclusief afleverkosten, bestaande uit:
Kosten rijklaar maken
 Transport
 Afleverbeurt
 Kentekenplaten
 Reinigen
 Veiligheidsdriehoek

 Veiligheidshesje
 Vloermatten (set)
 Verbanddoos
 Ruitensproeiervloeistof
 Lifehammer

Wettelijke kosten
 Inschrijving in het kentekenregister (€39)
 Kosten tenaamstelling (€6,10)
 Recyclingsbijdrage (€37,50)
Totale waarde afleverkosten: €799,-

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

STANDAARDUITRUSTING OPEL ADAM FAVOURITES
ADAM BLITZ
INTERIEUR
Airconditioning
Drie-spaaks lederen stuurwiel incl. stuurwielbediening
Elektrisch bedienbare ramen vóór
In twee delen neerklapbare achterbank, 50:50
Instrumentenpaneel zwart met chromen ringen
Stuurwiel in hoogte- en diepte verstelbaar
Viervoudig verstelbare bestuurders- en passagiersstoel
Zonneklep met verlichte make-up spiegel aan bestuurders- en passagierszijde
EXTERIEUR
Dak en buitenspiegels in contrasterende carrosseriekleur
Chromen sierstrips rond zijramen en langs daklijn

Elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur
Halogeenverlichting vóór
BANDEN EN VELGEN
Bandenreparatieset
Lichtmetalen velgen 16-inch 'Horns'

TECHNIEK EN VEILIGHEID
Automatisch dimmende binnenspiegel
Bandenspanningscontrolesysteem
Cruise Control
City Mode Driving Button
Centrale deurvergrendeling met sleutel in carrosseriekleur
Electronic Stability Program (ESP®)
Hill Start Assist
ISOFIX installatievoorziening buitenste zitplaatsen achterbank
Licht- en regensensoren
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachting
Twee hoofdsteunen achter
Uitschakelbare passagiersairbag
Zij- en gordijnairbags aan bestuurders- en passagierszijde
INFOTAINMENT
Boordcomputer
Radio 4.0 IntelliLink met Apple Carplay ondersteuning

ADAM ROCKS BLITZ (meeruitrusting t.o.v. ADAM BLITZ)
INTERIEUR
Dorpelstrips 'Opel'
Electronic Climate Control
Ocio-bekleding, Morocanna in Black
BANDEN EN VELGEN
Lichtmetalen velgen 17-inch 'Swiss Blade'

EXTERIEUR
15 millimeter verhoogd chassis
Canvas Swing-Top 'Black'
Halogeenverlichting vóór met LED dagrijverlichting
Portiergrepen in carrosseriekleur met chroomaccent
Zichtbare uitlaat

OPTIEMOGELIJKHEDEN OPEL ADAM BLITZ
Uitvoeringen

Prijzen

ADAM BlitZ

ADAM ROCKS BlitZ

Prijs
excl. BTW

Consumentenadviesprijs
incl. BTW

LP6D

O

O

€ 743

€ 899

93T / 27T

S

S

€0

€0

RU5

O

-

€ 82

€ 99

O

O

€ 288

€ 349

O

O

€ 495

€ 599

O

O

€ 660

€ 799

OPTIEMOGELIJKHEDEN OPEL ADAM BLITZ
BlitZ+ pakket
Geïntegreerd navigatiesysteem "Navi 4.0 - IntelliLink"
Parkeersensoren achter
Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbaar stuurwiel
Donker getinte ramen achter
LED dagrijverlichting
Contrasterende dakkleur in Black Jack of White My Fire
Dak in de carrosseriekleur Black Jack of White My Fire
Buitenspiegel-behuizing in Black Jack of White My Fire
Verwarmbare buitenspiegels
Ruimtebesparend reservewiel, 16-inch
Nood gereedschapskit

EXTERIEUR KLEUR
Briljant lak
White my Fire (GY9)
Red 'n' Roll (GXM)

Metallic lak
Black Jack (GB9)
Shades of Grey (GF6)
Heavy Metal (GK3)
Purple Fiction (GWL)
Pump up the Blue (GYG)

Trend lak
Orange Alert (GDJ)
Let it Blue (GBM)

TOP-10 ACCESSOIRES OPEL ADAM
Prijzen

1

Winterwielen - set van 4

Code

Prijs
excl. BTW

Consumentenadviesprijs incl. BTW

13481343

€ 806

€ 975

95518793

€ 421

€ 510

13448292

€ 139

€ 168

13440008

€ 106

€ 128

39046849

€ 122

€ 148

13369147

€ 50

€ 60

13372104

€ 162

€ 196

13379778

€ 172

€ 208

13365633

€ 161

€ 195

13365024

€ 173

€ 210

Winterwielen met aluminium velgen (16 inch)
Inclusief bandenspanningssensoren
Extra veilig bij temperaturen onder de 7 graden
2

Motorsport Folie set
Folie voor motorkap, deuren en achterspatbord
Toepasbaar op elke carrosseriekleur
Kleurstelling Geel Zwart

3

Instaplijsten Motorsport - set van 2
Glanzend zwart met gladde afwerking
Met Opel Motorsport logo
Beschermt tegen vuil en krassen

4

Motorsport roestvrijstalen pedaalbekleding
Stijlvol en sportief
Voor auto's met handmatige versnellingsbak
Geborsteld, gepolijst metaal

5

Armsteun
Voor extra comfort
Inclusief opbergbox
Let op: bekerhouder vervalt

6

Harde kofferbekleding
Past precies in de kofferbak
Ideaal tegen vuil en vocht
Beschermt tegen vuil

7

Bagagebox met deksel (strepen)
Houdt je bagegeruimte opgeruimd
Waardevolle spullen uit het zicht opbergen
Keuze uit drie verschillende afwerkingen

8

Stootstrips - portieren (grondlaag)
Stijlvolle stootlijsten
Beschermd uw portieren tegen deukjes en krasjes
Prijs exclusief spuitkosten

9

Dakdragers - set van 2
Aerodynamisch ontwerp
Eenvoudig te installeren
Max. lading incl. basis: 50 kg

10

FlexFix Fietsendrager
Eenvoudig te bevestigen aan FlexFix fietsendrager
Mogelijkheid om 2 fietsen te vervoeren i.p.v. 1
Kleur zwart

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 ADAM
ADAM

ADAM ROCKS

Lengte

3,698

3,747

Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels

1.966

1.966

Hoogte (leeggewicht)

1,484

1,493

Wielbasis

2,311

2,311

Spoorbreedte, vooraan

1,472

1,472

Spoorbreedte, achteraan

1,464

1,464

9.8

9.8

BUITENAFMETINGEN in mm

DRAAICIRKEL in m
Stoeprand tot stoeprand

AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)
Lengte van de laadvloer tot de achterbank

462

462

1,041

1,041

Breedte tussen de wielkasten

954

954

Maximale breedte

963

963

Hoogte opening

493

493

170

170

Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank

INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)
Tot hoedenplank

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

1

1

Laadvermogen

452

495

Toegelaten asbelasting, vooraan

800

800

Toegelaten asbelasting, achteraan

680

680

AFMETINGEN
alle afmetingen in mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ADAM
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*

180

11.9

5.0

5.0

5.0

112-111

Topsnelheid
in km/u

Acceleratie
0-100 km/u in seconden

Binnen de stad*

Buiten de stad*

Gemiddeld*

CO2 emissie
in gr/km*

180

11.9

5.0

5.0

5.0

112-111

ADAM
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen 66kW (90pk)

ADAM ROCKS
1.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen (90 pk)

* in combinatie met 18" velgen neemt het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot toe

**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 ADAM

ADAM

1.0 Turbo Start/Stop
6-bak

BENZINE MOTOREN
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (in cm3)

Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)
Max. koppel (in Nm / bij tpm-1)

Euro 6d-Temp
Euro loodvrij
3
999

66 (90) / 3.700-6.000
170 / 1.800-3.700

GEWICHTEN IN KG
Kentekengewicht

ADAM ROCKS

1,041

1.0 Turbo Start/Stop
6-bak

BENZINE MOTOREN
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (in cm3)

Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)
Max. koppel (in Nm / bij tpm-1)

Euro 6d-Temp
Euro loodvrij
3
999

66 (90) / 3.700-6.000
170 / 1.800-4.700

GEWICHTEN IN KG
Kentekengewicht

1,041

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. 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. Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54 - 62, 4817 HW Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. www.opel.nl

SERVICE & MOBILITEIT OPEL ADAM

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 kwaliteits- en
veiligheidsnormen. Voor meer informatie contacteer uw Opel dealer of kijk op opel.nl.
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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

