Opel

Ampera-e

Prisliste modellår 2017 gjeldende fra 14. desember 2016

5-dørs
Ampera-e PREMIUM
Fullelektrisk 204 hk, 60 kWt batteri - A1

Kode

CO2

NOx

0

0

09D48 9BQ1

Prisene er inkludert vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo.
Opel Norge AS / www.opel.no
Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Miljøklasse

Vrakpant

Veil. utsalgspris

2 400

299 900

Opel Ampera-e
PREMIUM standardutstyr
Opel OnStar - din personlige rådgiver på veien *
Automatisk ulykkesvarsling
App til smarttelefon
Wi-Fi (lanseres i nær fremtid)
24-timers-telefon for øyeblikkelig hjelp, og Veihjelp
Assistanse ved stjålet bil
Bildiagnose

60 kWt batteri, over 500 km rekkevidde (iht. Europeisk standard NEDC)
Innebygd AC 7.2 kW on-board lader
Ladekabel mode 2 med vanlig stikkontakt (Schuko-plugg)
Komfortseter i Mana stoff, Dark Galvanized/Sky cool grey (TASW)
Oppvarming og høydejustering på begge forsetene
2-veis justerbare hodestøtter foran
17” lettmetallfelger, 5-eiket Bright Silver (215/50R17)

IntelliLink-e infotainmentsystem
DAB+ digitalradio
6 høyttalere
Bluetooth handsfree/streaming
2 stk USB foran for data og lading (2.1 Amp)
2 stk USB bak for lading (2.1 Amp)
1 stk AUX-kontakt foran
Mobiltlf.speiling via USB
(Apple CarPlay™/Android Auto™)
Elbil-tilpasset navi/apper for smarttelefon
Trådløs lading av mobiltelefon
10.2-tommers berøringsskjerm i farger
8-tommers digitalt førerinfodisplay, integrert infotainment
Velkomstanimasjon + Motorlyd ved start (take-off)
Haifinneantenne

Oppvarmet skinnratt
Multifunksjon med radio- og telefonkontroller
Tilt- og teleskopjustering
Elektronisk servostyring
Cruise Control med hastighetsbegrenser
Elektronisk klima + fjernstyrt varmer
Luftfuktighetssensor
Pollenfilter
3-punkts setebelter på alle 5 sitteplasser
Setebeltevarsling for forsetene
Setebeltestrammere på alle 5 sitteplasser
Hodestøtter på alle 5 sitteplasser
ISOFIX-fester for barnesete på ytre bakseter

Bi-Xenon hovedlys
LED kjørelys og baklys

6 kollisjonsputer
Front- og sidekollisjonsputer begge sider foran
Rullegardinputer full lengde for seterad 1 og 2
Deaktiveringsbryter for høyre kollisjonspute

Opel Eye frontkamera
Filholderassistent (60-180 km/t)
Automatisk fjernlysassistent (Smart Beam)
Automatisk frontkollisjonsbrems (8-80 km/t)
Fotgjengeroppdagelse
Front-kollisjonsvarsling med LED head-up i frontrute

Midtkonsoll foran med armlene, koppholdere og oppbevaring
Elektriske vinduer foran og bak
Leselys, interiørbelysning i instrumentpanel og bagasjerom
Solskjermer foran med sminkespeil, begge sider
Regnsensor
Nedblendbart innerspeil
Nedfellbar bakseterygg, delt 60/40
Elektronisk stabilitetskontroll ESP
Elektrisk håndbrekk

"Keyless" døråpning og start
Parkeringsassistent foran & bak
El.innfellbare sidespeil, oppvarmede, med LED blinklys
Lakkerte støtfangere foran og bak
Blanke utvendige lister
Blanke takrails

Tilleggsutstyr

Bestillingskode

Veil. pris

Komfortpakke med skinnseter og Bose® lydanlegg
Perforerte skinnseter i Athens, Dark Galvanized (TASV)
Midtarmlene bak med 2 koppholdere
Oppvarmede ytre bakseter
Bose® lydanlegg
17-tommers lettmetallfelger, Carbon Flash Metallic

TASV

16 900

Førerassistentpakke med ryggekamera
Automatisk trafikkskiltgjenkjenning
Avstandsindikator til bilen foran
Blindsone- og filskiftvarsling
Varsling for kryssende trafikk bak
Ryggekamera
Avansert lukeparkeringsassistent med automatisk styring (APA2)

CXE

12 900

Vanlig lakk

Summit White

GAZ

0

Brilliant lakk

Glory Red

GPJ

1 500

Metallic lakk

Mineral Black
Electric Blue
Sky Silver
Amber Orange
Quantum Grey

GB8
GD1
GGB
GGQ
G7Q

3 500
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Opel Ampera-e
Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner (i mm)
Akselavstand
Lengde
Overheng foran / bak
Sporvidde, foran / bak
Bredde, med / uten sidespeil
Høyde

2 600
4 166
827 / 698
1507 / 1512
2039 / 1765
1 594

Bagasjeromsvolum (i liter)
Fra bagasjeromsgulv og opp til bakseterygg (underkant hodestøtte)
Fra gulv og opp til forseterygg (underkant hodestøtte) med bakseteryggen nedfelt
Fra gulv og opp til taket, med bakseteryggen nedfelt

381
863
1 274

Vekter (i kg)
Egenvekt (minimumsvekt) uten fører
Maks. tillatt totalvekt
Maks. tillatt nyttelast
Maks. tillatt taklast
Lastestativ på taket
Motor og ytelse
Rekkevidde (NEDC)
Toppfart (elektronisk begrenset)
Maks. effekt
Maks. effekt
Maks. dreiemoment
Akselerasjon 0-50 km/t
Akselerasjon 80-120 km/t
Akselerasjon 0-100 km/t
Forbruk
Batteri og lading
Batterikapasitet
Batteri type
Antall battericeller
Innebygd lader, AC
Ladekapasitet
Type ladekontakt for AC normallading
Ladekabel mode 3 med Type2-kontakt
Ladekabel mode 2 med vanlig stikkontakt (Schuko-plugg)
Hurtiglading, DC
Hurtiglading DC, ladekapasitet
Type ladekontakt for DC hurtiglading
Ladekabel for DC hurtiglading med CCS kontakt
Garanti
Nybilgaranti
Elbil-komponenter og batteri

1 616
2 119
420
50
Under utvikling

km/t
km/t
Hk
kW
Nm
sekunder
sekunder
sekunder
kWh / 100km

>500
150
204
150
360
3,2
4,5
7,3
<13,6

kWt

60
Lithium-Ion
288
240V en-fase, inntil 32 Amp.
7,2
Vanlig stikkontakt (Schuko) eller Type2
Tilgjengelig som tilbehør
Standardutstyr

kW
kW

kW
kW
kW

50
CCS - Combined Charging System
Alltid integrert i offentlige hurtigladestasjoner

antall år / kilometer
antall år / kilometer

5 / 100 000
8 / 160 000

Alle tekniske data for Ampera-e er foreløpige tall. Vi tar forbehold om endringer når endelig typegodkjenning er klar.
Rekkevidden til Ampera-e er målt ved bruk av den standardiserte testmetoden for Europa, New European Driving Cycle (NEDC). I tillegg til NEDC-rekkevidden, har vi estimert
den kombinerte WLTP-rekkevidden til høyere enn 380 km. WLTP kjøresyklus er basert på virkelige kjøreprofiler og er derfor nærmere virkeligheten og daglig bruk, enn den
juridisk bindende NEDC. Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av
ulike faktorer: Kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold og temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l., ekstra last.
Tilhengerfeste vil ikke være mulig.
* OnStar-tjenestene krever aktivering og er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet. Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige i noen områder i utlandet, for din
bilmodell eller for ditt utstyrsnivå. Tjenesten Nedlasting av destinasjon krever en integrert navigasjonsenhet i bilen og er derfor ikke tilgjengelig for Opel Ampera-e. For en
oversikt over mulige restriksjoner, kan du gå til www.opel.no/onstar. Tjenesten Wi-Fi krever en konto hos spesifikk nettverksoperatør, og kostnader vil påløpe etter en gratis
prøveperiode. Wi-Fi i Norge er ikke tilgjengelig fra start, og lanseringstidspunkt vil kommuniseres senere. Sjekk www.opel.no/onstar for detaljer om tilgjengelighet, dekning og
kostnader, eller spør Opel-forhandleren. Betingelser gjelder.
Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner
som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.
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