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Tilbehørspakker

# Startpakke: Måttesæt nålefilt 1. række, Bagagerumsbakke hård, Sikkerhedspakke medium, Ladekabel, Taske til 
ladekabel

860 kr. 43 kr. Flere varenumre 4.299 kr.

# Startpakke Plus: Måttesæt nålefilt 1. række, Bagagerumsbakke hård, Sikkerhedspakke medium, Ladekabel, 
Taske til ladekabel, Elektronisk P-skive, Trådløs Carplay adapter

1.160 kr. 58 kr. Flere varenumre 5.799 kr.

# Startpakke Plus med fast træk: Måttesæt nålefilt 1. række, Bagagerumsbakke hård, Sikkerhedspakke medium, 
Ladekabel, Taske til ladekabel, Elektronisk P-skive, Trådløs Carplay adapter, Fast træk inkl. 13/7 adapter

3.340 kr. 167 kr. Flere varenumre 16.699 kr.

# Startpakke Plus med aftageligt træk: Måttesæt nålefilt 1. række, Bagagerumsbakke hård, Sikkerhedspakke 
medium, Ladekabel, Taske til ladekabel, Elektronisk P-skive, Trådløs Carplay adapter, Aftageligt træk inkl. 13/7 
adapter

3.900 kr. 195 kr. Flere varenumre 19.499 kr.
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## Måttesæt i nålefilt, 1. række 168 kr. 8 kr. 1662446980 839 kr.
## Måttesæt i gummi, 1. række 192 kr. 10 kr. 1662447180 959 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 2. række - (til biler med: 1 passagersæde i række 1, og fast bænk i række 2) 152 kr. 8 kr. 1614084880 759 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 2. række - (til biler med: 1 passagersæde i række 1, og 1/3 & 2/3 bænk i række 2) 152 kr. 8 kr. 1614085280 759 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 2. række - (til biler med: 2 passagerpladser i række 1, og fast bænk i række 2) 136 kr. 7 kr. 1614085080 679 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 2. række - (til biler med: 2 passagerpladser i række 1, og 1/3 & 2/3 bænk i række 2) 154 kr. 8 kr. 1614085480 769 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 3. række - (til biler med: 1/3 & 2/3 bænk i række 2, og fast bænk i række 3) 136 kr. 7 kr. 1614085780 679 kr.
## Måttesæt i nålefilt, 3. række - (til biler med: 1/3 & 2/3 bænk i række 2, og 1/3 & 2/3 bænk i række 3) 154 kr. 8 kr. 1614085680 769 kr.
## Måttesæt i velour, 3. række - (til biler med: 2 vendbare sæder i række 2, og 2 separate sæder i række 3 - uden bord) 248 kr. 12 kr. 1632603680 1.239 kr.
## Måttesæt i velour, 3. række - (til biler med: 2 vendbare sæder i række 2, og bænk i række 3 - uden bord) 248 kr. 12 kr. 1632603780 1.239 kr.
## Måttesæt i velour, 3. række - (til biler med: 2 vendbare sæder i række 2, og 2 separate sæder i række 3 - med bord) 248 kr. 12 kr. 1632603880 1.239 kr.
## Måttesæt i velour, 3. række - (til biler med: 2 vendbare sæder i række 2, og bænk i række 3 - med bord) 248 kr. 12 kr. 1632603980 1.239 kr.
## Undermåtte (med arbejdsbord) 370 kr. 18 kr. 1632603580 1.849 kr.
## Undermåtte (uden arbejdsbord) 370 kr. 18 kr. 1632603480 1.849 kr.
## Beskyttelsesovertræk til indendørs parkering 322 kr. 16 kr. 1681343980 1.609 kr.
## Stænklapper, for 152 kr. 8 kr. 1613407880 759 kr.
## Stænklapper, bag 162 kr. 8 kr. 1613407980 809 kr.
## Zaptec Chill kabelholder 60 kr. 3 kr. LLZM000777 299 kr.
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## Tværgående tagbøjle (enkeltvis) 310 kr. 15 kr. 1612491580 1.549 kr.
## Halvlang tagboks 400 liter, L: 196 cm B: 78 cm 874 kr. 44 kr. 1662444080 4.369 kr.
## Skiholder til 4 par ski eller 2 snowboards - THULE 324 kr. 16 kr. 1629426080 1.619 kr.
## Cykelholder til tagbøjler, alu 150 kr. 7 kr. 1607798780 749 kr.
## Thule cykelholder til anhænger (2 cykler) 718 kr. 36 kr. 1662443680 3.589 kr.
## Anhængertræk med kugle der kan afmonteres uden værktøj 2.808 kr. 140 kr. 1685539980 14.039 kr.
## Anhængertræk fast, inkl. 13 polet ledningsnet 2.254 kr. 113 kr. 1685539880 11.269 kr.
## 13-polet ledningsnet, løst 1.028 kr. 51 kr. 1680088880 5.139 kr.
## Styreboks til kørsel med anhænger med LED lygter 230 kr. 11 kr. 1675595980 1.149 kr.
## Adapterstik fra 13 polet stik til 7 polet stikdåse 70 kr. 3 kr. 1623561780 349 kr.
## Ladekabel 3 faset 11 KW 400 kr. 20 kr. 9844681280 1.999 kr.
## Taske til Ladekabler 80 kr. 4 kr. 9837851280 399 kr.
## Bagagenet 50 kr. 2 kr. 7568FT 249 kr.
## Bagagerumsbakke i hård plast 170 kr. 8 kr. 1662447680 849 kr.
## Beskyttelsesfolie til læssekant 76 kr. 4 kr. 1614304980 379 kr.
## klodser til bagagerum 38 kr. 2 kr. 9414EE 189 kr.
## Vindafvisere 168 kr. 8 kr. 1685061080 839 kr.
## Køleboks 21 liter 234 kr. 12 kr. 1606666780 1.169 kr.
## Læselampe med LED 88 kr. 4 kr. 1610747180 439 kr.
## Navkapsler i grå 156 kr. 8 kr. YQ00268480 779 kr.
## Indstigningslister for, rustfrit stål 96 kr. 5 kr. 13466724 479 kr.
## Alufælge 17" - sætpris* 1.740 kr. 87 kr. 9833355980 8.699 kr.
## Låsebolte til alufælge 94 kr. 5 kr. 1612616480 469 kr.
## Parkeringssensor, bag, ekskl. Lakering. OBS: Vil kun advare om en genstand i form af et lyd signal 426 kr. 21 kr. 1623344680 2.129 kr.
## Parkeringssensor, front, ekskl. Lakering. OBS: Vil kun advare om en genstand i form af et lyd signal 478 kr. 24 kr. 1610279180 2.389 kr.
## Alarm (betjenes med bilens originale nøgle. Ekstra nøgle med fjernbetjening kan tilkøbes separat) 470 kr. 23 kr. 1667847980 2.349 kr.
## Hundegitter 388 kr. 19 kr. 1658058380 1.939 kr.
## Sikkerhedspakke med advarselstrekant, refleksvest og førstehjælpstaske 64 kr. 3 kr. 1662697980 319 kr.
## Tyverisikring til rat 226 kr. 11 kr. 1617982780 1.129 kr.
## Trådløs Apple Carplay og Android Auto adapter 240 kr. 12 kr. LLTG999701 1.199 kr.
## 2x2 USB oplader 46 kr. 2 kr. 1643195380 229 kr.
## Elektronisk Opel P-skive 100 kr. 5 kr. OLPNG281OPEL 499 kr.
## PAVA ® - Undervognsbehandling 899 kr. 45 kr. Gruppe 2 4.495 kr.
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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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