CONSUMENTENPRIJSLIJST

OPEL
GTC OPC.
Per 1 januari 2017

OPEL GTC
Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)

Energielabel

Bijtellingscategorie

Prijs
excl. BTW/BPM

206 (280)

184

G

25%

€ 23.909

BPM

Fiscale waarde*
incl BTW/BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

€ 21.065

€ 49.995

€ 50.920

BENZINE
0RX08-M6P2

2.0 Turbo Start/Stop 6 versnellingen OPC

OPTIEMOGELIJKHEDEN OPEL GTC
Prijzen
Prijs
excl. BTW/BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

O

€ 409

€ 495

UTT

O

€ 360

€ 435

B6U

O

€ 62

€ 75

UQA

O

€ 653

€ 790

Donker getinte achterste zijruiten en achterruit

AKO

O

€ 161

€ 195

Zwart dak en spiegels (Mineral Black)

CWH

O

€ 244

€ 295

Briljant lak

O

€ 326

€ 395

Metallic of Parel effect lak

O

€ 574

€ 695

Code

OPC

HME

TECHNIEK / VEILIGHEID
Opel Eye Camera
Traffic Sign Detection systeem
Lane Departure Warning
Following Distance Indicator
Stuurverwarming (Alleen i.c.m. OPC)
Auto alarm
Deadlock-functie
Interieursensor
Hellingshoeksensor

INTERIEUR
FlexFloor, dubbele laadvloer in bagageruimte

INFOTAINMENT
Infinity Sound systeem
FlexFloor, dubbele laadvloer in bagageruimte

EXTERIEUR

Alleen i.c.m. kleur Flaming Yellow (AJU), Summit White (GAZ), of
Absolute Red (GG7)

De consumentenprijs is inclusief afleverkosten, bestaande uit:
Kosten rijklaar maken
Ο Transport
Ο Afleverbeurt
Ο Kentekenplaten
Ο Reinigen & poetsen
Ο Volle brandstoftank

Afleverpakket
Ο Vloermatten
Ο Lifehammer
Ο Veiligheidshesjes

Wettelijke kosten
Ο Inschrijving in het kentekenregister (€39)
Ο Kosten tenaamstelling (€6,06)
Ο Recyclingsbijdrage (€42,50)
Totale waarde afleverkosten: €925,-

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

STANDAARDUITRUSTING OPEL GTC
OPC
INTERIEUR
12-volt aansluiting voorin
3-spaaks lederen OPC stuurwiel met afgeplatte onderzijde
Binnenverlichting met leeslampjes vóór
Cruise Control
Dorpelstrips vóór
Electronic Climate Control (ECC), dual zone met luchtvochtigheidsmeter
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen vóór
Gedeeld (60/40) neerklapbare achterbank
High Performance kuipstoelen (AGR-gecertificeerd)
Knop versnellingspook OPC design
Lendensteun, bestuurders -en passagierszijde (elektrisch verstelbaar)
Middenconsole 'Liquid Palladium & Piano Black'
Nappa lederen bekleding
Sfeerverlichting voorportieren
Sportieve aluminium pedalen
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Twee hoofdsteunen achter
Uitschuifbare zitting bestuurders- en passagiersstoel
Verstelbare middenarmsteun vóór met opbergvak en 12-volt aansluiting 2e zitrij
Zwarte hemelbekleding
Zwart instrumentenpaneel met lichtgevende ringen
EXTERIEUR
Matt Chrome en High Gloss Black omlijsting rondom de zijramen
Dagverlichting 'Wing'
Deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
Één inklapbare sleutel
Getinte ramen
Grote OPC dakspoiler
Hoogglans zwarte sierstrips aan onderzijde zijramen
LED achterlichtunits
LED dagverlichting 'Wing'
OPC zijskirts
Twee trapeziumvormige uitlaatpijpen
Voorbumper en achterbumper OPC design
INFOTAINMENT
6 speakers en externe ingang (aux-in en USB)
7 inch kleurenscherm
BeMobile TMC verkeersinformatie

Bluetooth® IntelliLink telefoon integratie en audio streaming
Digital Audio Broadcast (DAB/DAB+/DMB)
Navi 950 IntelliLink navigatiesysteem
Opel OnStar: Uw persoonlijke online & service-assistant
Automatic Crash Response, 24-uurs Noodoproep, Pechhulp, Wi-Fi Hotspot (4G),
Hulp bij gestolen voertuig, Voertuigdiagnose, Bestemming downloaden, Opel
OnStar, geïntegreerd in myOpel app
De eerste 12 maanden gratis kennismaken met Opel OnStar diensten
De eerste 3 maanden gratis kennismaken met de Wi-Fi Hotspot
BANDEN & VELGEN
245/35 R20-95Y HW4 banden
Bandenreparatieset
Lichtmetalen velgen 8,5Jx20" 'OPC'
TECHNIEK & VEILIGHEID
Actieve hoofdsteunen vóór
Adaptive Forward Lighting (AFL)
Automatic Light Control (ALC)
Automatisch dimmende binnenspiegel
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurders-en passagiersairbag
Boordcomputer met Check control-functie
Centrale portiervergrendeling op afstand
Elektrisch bedienbare handrem met Hill-start assist
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
FlexRide met Continuous Damping Control (CDC) incl. OPC set up
Geperforeerde Brembo remschijven
Gordelspanners vóór
Gordijnairbags vóór
HiPerStrut voorwielophanging
Installatievoorziening kinderzitje 2 buitenste zitplaatsen achter (ISOFIX)
Mechanisch sperdifferentieel (limited slip)
Parkeersensoren achter
Pedal release systeem
Regensensor
Safe-home verlichting
Schakelindicator
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Uitschakelbare passagiersairbag
Zijairbags vóór

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL GTC

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

4.466
2.020 / 1.840
1.482
2.695
1.584
1.588

DRAAICIRKEL in m
Stoeprand tot stoeprand

10,9

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

855
1.617
980
886
512

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

380
1.165

GEWICHTEN & ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)
Toegelaten totaalgewicht
1
Laadvermogen
Toegelaten asbelasting, vooraan
Toegelaten asbelasting, achteraan
1
Toegelaten daklast

2.040
490
1140
930
100

OVERIGE MATEN
Inhoud brandstoftank in liters

AFMETINGEN

alle afmetingen in mm

1

Rekening houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u aanbevolen met dakbelasting.

56

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL GTC
Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU
Topsnelheid
in km/u

Acceleratie
0-100 km/u in seconden

Binnen de stad

Buiten de stad

Gemiddeld

CO2 emissie
in gr/km

250

6,0

10,2

6,5

7,8

184

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
2.0 Turbo (206 kW) Start/Stop

2.0 Turbo (206 kW) Start/Stop

BENZINE MOTOR
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
3
Cilinderinhoud (in cm )
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm-1)
-1
Max. koppel (in Nm / bij tpm )

Euro 6
Euro loodvrij
4
1.998
206 (280) / 5.300
400 / 2.400 - 4.800

GEWICHTEN IN KG
Kentekengewicht (handgeschakeld / automaat)
Aanhangwagengewicht geremd
Aanhangwagengewicht ongeremd

1.450
-

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. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. www.opel.nl

SERVICE & MOBILITEIT OPEL GTC
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 ASSISTANCE
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel wordt daarom
standaard geleverd met twee jaar mobiliteitsgarantie door middel van Opel Assistance.
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 Assistance 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 ASSISTANCE PLUS
Om te zorgen dat u na afloop van de twee jaar Opel Assistance 24 uur per dag mobiel
blijft, verlengt Opel uw mobiliteitsgarantie met Opel Assistance Plus tot de volgende
onderhoudsbeurt of met maximaal één jaar. Indien u het jaarlijkse onderhoud laat
uitvoeren door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel in een levenslange mobiliteit.
Informeer ernaar bij uw Opel Distributeur.

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 Erkend Reparateur.
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 Erkend
Reparateur.

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. General Motors Nederland B.V.,
Lage Mosten49-63, 4822NK BREDA, www.opel.nl

