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Tilbehørspakker 
## Startpakke: Måttesæt gummi, Sikkerhedspakke, Elektronisk P-skive, Trådløs Carplay adapter 300 kr. 50 kr. Flere varenumre 1.999 kr.
## Startpakke med træk: Måttesæt gummi, Sikkerhedspakke, Elektronisk P-skive, Trådløs Carplay adapter, Fast 

anhængertræk
1.425 kr. 240 kr. Flere varenumre 9.499 kr.

## Tyverisikringspakke: Tyverialarm, Forstærkede låse i bagdøre og skydedør, Beskyttelsesgitre til bagdørsruderne 1.395 kr. 235 kr. Flere varenumre 9.299 kr.
## Taglastpakke: Tagbøjlesæt, 4 styk laststop 450 kr. 76 kr. Flere varenumre 2.999 kr.
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## Trådløs Apple Carplay og Android Auto adapter 192 kr. 10 kr. LLTG999701 959 kr.
## Elektronisk Opel P-skive                                             60 kr. 10 kr. OLPNG281OPEL 399 kr.
## Sikkerhedspakke 38 kr. 6 kr. 1662697980 250 kr.
## Gummimåtter, foran 65 kr. 11 kr. 1685019880 434 kr.
## Stænklapper, bag 166 kr. 28 kr. 1629076080 1.106 kr.
## Formstøbt måttesæt, foran 84 kr. 14 kr. 1664473380 559 kr.
## Måttesæt, nålefilt 93 kr. 16 kr. 1664473080 620 kr.
## Sædeovertræk. Plast-coated stof., manuel betjening 213 kr. 36 kr. 1631060580 1.418 kr.
## Sædeovertræk. Plast-coated stof., el betjening 217 kr. 37 kr. 1631060780 1.446 kr.
## Sædebetræk i stof, manuel betjening 196 kr. 33 kr. 1631060880 1.306 kr.
## Sædebetræk i stof, el betjening 198 kr. 33 kr. 1631060980 1.317 kr.
## Parkeringshjælp, for 549 kr. 92 kr. 1610279180 3.657 kr.
## Parkeringshjælp foran, 4 følere 364 kr. 61 kr. 1610279180 2.425 kr.
## Anhængertræk, fast til kort model inkl. kugle, ledningsnet og 13/7 adapter 1.190 kr. 200 kr. 1685578580 7.932 kr.
## Anhængertræk, fast til lang model inkl. kugle, ledningsnet og 13/7 adapter 1.133 kr. 191 kr. 1623241280 7.555 kr.
## 13-polet ledningsnet, løst 492 kr. 83 kr. 1688059680 3.282 kr.
## Styreboks til kørsel med anhænger med LED lygter 198 kr. 33 kr. 1675595980 1.318 kr.
## Adapterstik fra 13 polet stikdåse til 7 polet stikdåse 42 kr. 7 kr. 1623561780 280 kr.
## Kugle til anhængertræk i enkeltblok 51 kr. 9 kr. 9627G1 339 kr.
## Laststop - sæt med 2 stk 71 kr. 12 kr. 1617146580 473 kr.
## Rørboks 765 kr. 129 kr. 1638464180 5.099 kr.
## Indvendig rørboks 82 kr. 14 kr. 1638464280 545 kr.
## Stigeholder med vippe funktion 834 kr. 140 kr. 1638464380 5.560 kr.
## Sæt med to tværgående tagbøjler i aluminium 323 kr. 54 kr. 1620328680 2.156 kr.
## Tværgående tagbøjle aluminium (enkeltvis) 225 kr. 38 kr. 1620328780 1.498 kr.
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## Glat bund i standard trækvalitet. Passer til lang model 322 kr. 54 kr. 1638399080 2.149 kr.
## Glat bund i standard trækvalitet. Passer til kort model 279 kr. 47 kr. 1638398680 1.859 kr.
## Gulv af behandlet træ i høj kvalitet. Passer til kort kassevogn 358 kr. 60 kr. 1638419580 2.389 kr.
## Gulv af behandlet træ i høj kvalitet. Passer til kort kassevogn 431 kr. 73 kr. 1638419980 2.874 kr.
## Gulv af polypropylen. Passer til lang kassevogn 466 kr. 78 kr. 1638399780 3.106 kr.
## Gulv af polypropylen. Passer til kort kassevogn 332 kr. 56 kr. 1638399380 2.214 kr.
## Sidebeklædning af polypropylen. Passer til korte kassevogne med 1 skydedør 591 kr. 99 kr. 1638399580 3.939 kr.
## Sidebeklædning af polypropylen. Passer til Lang kassevogne med 1 skydedør 701 kr. 118 kr. 1638399880 4.670 kr.
## Sidebeklædning af polypropylen. Passer til korte kassevogne med 2 skydedøre 591 kr. 99 kr. 1638399680 3.939 kr.
## Sidebeklædning af polypropylen. Passer til lange kassevogn med skydedøre i højre og venstre side. 678 kr. 114 kr. 1638399980 4.521 kr.
## Sidebeklædning af polypropylen. Passer til korte kassevogne version L1 uden skydedør. 593 kr. 100 kr. 1638399480 3.956 kr.
## Sidebeklædning af træ i høj kvalitet. Passer til kort kassevogn med 2 skydedøre højre og venstre 596 kr. 100 kr. 1638419880 3.975 kr.
## Sidebeklædning af træ i høj kvalitet. Passer til lang kassevogn med 1 skydedør 663 kr. 112 kr. 1638420080 4.421 kr.
## Sidebeklædning af træ i høj kvalitet. Passer til kort kassevogn med 1 skydedør 581 kr. 98 kr. 1638419780 3.875 kr.
## Sidebeklædning af træ i høj kvalitet. Passer til lang kassevogn med 2 skydedøre højre og venstre 662 kr. 111 kr. 1638420180 4.410 kr.
## Sidebeklædning af træ i høj kvalitet. Passer til korte kassevogne uden skydedøre. 581 kr. 98 kr. 1638419680 3.875 kr.
## Sidebeklædning af træ i standard kvalitet. Passer til kort kassevogn med 1 skydedør D OG G 477 kr. 80 kr. 1638398880 3.181 kr.
## Sidebeklædning af træ i standard kvalitet. Passer til kort kassevogn med 2 skydedøre D OG G 483 kr. 81 kr. 1638398980 3.221 kr.
## Sidebeklædning af træ i standard kvalitet. Passer til korte kassevogne uden skydedøre. 479 kr. 81 kr. 1638398780 3.191 kr.
## Sidebeklædning af træ i standard kvalitet. Passer til LANG kassevogn med 2 skydedøre 499 kr. 84 kr. 1638399280 3.326 kr.
## Sidebeklædning af træ i standard kvalitet. Passer til LANG kassevogn med 1 skydedør D 511 kr. 86 kr. 1638399180 3.406 kr.
## Tyverialarm 592 kr. 100 kr. 1667847980 3.947 kr.
## Forstærket lås i bagdøre til kassevogn sidehængslede bagdøre 295 kr. 50 kr. 1619228880 1.963 kr.
## Forstærket lås i bagdøre til kassevogn sidehængslede bagdøre 1.018 kr. 171 kr. 1638447980 6.784 kr.
## Forstærket Låsesæt til kassevogn med sidehængslede bagdøre og 1 skydedør 605 kr. 102 kr. 1619228980 4.033 kr.
## Fortstærket Låsesæt til kassevogn med sidehængslede bagdøre og 2 skydedøre 2.062 kr. 347 kr. 1638448180 13.749 kr.
## Forstærket Låsesæt til kassevogn med skydedør i højre side 1.590 kr. 268 kr. 1638448080 10.598 kr.
## Beskyttelsesgitter til bagdøre 247 kr. 42 kr. 39176005 1.649 kr.
## Brandslukker 30 kr. 5 kr. 1637300380 199 kr.

Prislisten er gældende med omgående virkning og annullerer alle tidligere udsendte. Alle priser er vejledende inkl. moms og montering (hvor ikke andet er angivet) og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for priserne, hvis bilen 
ikke er forberedt for montering af udstyret. *Finansieringsydelserne er betinget af at bilen samtidigt finansieres via Opel Finans. De opgivne beløb er den ekstra udbetaling og månedlige merydelse der skal betales, ved finansiering af 
udstyret. Ydelsen er baseret på et lån med 20% i udbetaling, en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på 3,95%. Finansieringseksempel på køb af bil til 199.990 kr. plus nummerplader og levering til i alt 3.780 kr. Debitorrente 
4,02%. ÅOP: 7,37%. Udbetaling 40.754,- kr.. Løbetid 96 mdr. Samlet kreditbeløb 163.016,- kr. Samlede kreditomkostninger 52.023,- kr. Samlet beløb der skal betales tilbage: 215.039,- kr. Raternes størrelse 2.237,- kr. pr. måned. 
Kaskoforsikring påkrævet samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering samt renteændringer. Da der er tale om internationale billeder, kan der være variationer i forhold til de leverede varer. På tilbehør ydes 24 
måneders reklamationsret. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, udsolgte varer og forlængede leveringstider.
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