Opel Insignia & Opel Insignia Sports Tourer

Ontdek de Opel Insignia.
Ontdek een gewaagde synergie van dynamisch design,
ergonomische intuïtie en een adembenemende
rij-ervaring. Ontdek de wagen die vooruit kan denken.
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De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (11/2012). Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen.
Uw Opel Verdeler geeft u graag de meest recente informatie.

Vastberaden profiel.
Design is van grote invloed op de rij-ervaring. De Opel Insignia
straalt kracht en zelfvertrouwen uit, maar is tegelijk elegant en
wendbaar. In alle opzichten een wagen die perfect in evenwicht is.

Mooi in al zijn facetten.
Design heeft meer dimensies dan wat direct
voor het oog zichtbaar is. Bij het ontwerpen
van de Opel Insignia is aan letterlijk ieder detail
de grootst mogelijke zorg besteed. Zelfs het
onderstel is aerodynamisch geoptimaliseerd,
zodat de Opel Insignia één van de laagste
weerstandscoëfficiënten in zijn klasse heeft.

Vooruitgang is kunst.
De gestroomlijnde Sports Tourer is – net als alle
andere versies van de Opel Insignia – een staaltje
van geavanceerde technologie. Zijn onderstel
reageert met intuïtieve precisie op elke situatie.
Daar is zelfs de meest veeleisende bestuurder
van onder de indruk.

Het charisma van een leider.
Een knap staaltje van ergonomische functionaliteit met duidelijke
en logische informatieweergave. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Oog voor detail.
Het interieur van de Opel Insignia werd met vakmanschap
vervaardigd en kreeg een gesofisticeerde afwerking. Een echte
streling voor het oog.

Ruimte om te kiezen.
De Opel Insignia is verkrijgbaar als 4-deurs, 5-deurs of Sports Tourer en in vier stijlvolle uitrustingen:
Comfort, Edition, Sport en Cosmo. Elk model heeft zijn eigen identiteit en sfeer en maakt tegelijkertijd
perfect deel uit van de intrinsieke Opel Insignia-filosofie.

Opel Insignia Comfort
Start uw werkdag op de beste plek met de
Insignia Comfort.
Standaarduitrusting op de Comfort:
5DGLR&'PHW03IXQFWLHHQDX[LQ
0DQXHOHNOLPDDWUHJHOLQJ
=LMHQJRUGLMQDLUEDJV
8LWVFKDNHOEDUHSDVVDJLHUVDLUEDJ
,62),;EHYHVWLJLQJVSXQWHQRSGHEXLWHQVWH
]LWSODDWVHQDFKWHULQ
%RRUGFRPSXWHU
$%6HQ(63®
$XWRPDWLVFKHNRSODPSHQ
(OHNWULVFKUHJHOEDUHHQYHUZDUPEDUH
buitenspiegels
(OHNWULVFKEHGLHQGHUXLWHQYRRUDDQ
/HHVODPSMHVYRRUHQDFKWHUDDQ
$FKWHU]HWHOQHHUNODSEDDULQWZHHGHOHQ

%HVWXXUGHUV]HWHOHOHNWULVFKLQGHKRRJWH
regelbaar
YRXGLJHSQHXPDWLVFKHOHQGHQVWHXQ
bestuurder
GXLPVVWDOHQYHOJHQPHW
5EDQGHQ
2SGHIRWR¶V]LMQGHHOVRSWLHVDIJHEHHOG
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Comfort

Edition
Opel Insignia Edition
De sportieve elegantie van de Insignia komt
volledig tot zijn recht in de Edition.
Standaard bovenop de Comfort onder meer:
&UXLVHFRQWURO
(OHNWULVFKEHGLHQEDUHUXLWHQYRRU
en achteraan
(OHNWURQLVFKHNOLPDDWUHJHOLQJ (&& 
$FWLHYHKRRIGVWHXQHQYRRUDDQ
2SEHUJWDVVHQDDQUXJOHXQLQJYRRUVWRHOHQ
$UPOHXQLQJDFKWHUDDQPHWVNLOXLN
EHNHUKRXGHUHQRSEHUJYDN
,QWHULRU/LJKW3DFN
,QVWDSOLMVWHQ
/HGHUHQVWXXUZLHOPHWFKURPHQGHFRUDWLH
en bediening voor het infotainmentsysteem
9HUFKURRPGHUDDPRPOLMVWLQJ
=LOYHUNOHXULJHGDNUDLOV 6SRUWV7RXUHU
GHOLJHODDGYORHUPHWH[WUDFRPSDUWLPHQW
ERYHQEHKXL]LQJYRRUUHVHUYHZLHO
6SRUWV7RXUHU
GXLPVVWDOHQGHVLJQYHOJHQPHW
5EDQGHQ
2SGHIRWR¶V]LMQGHHOVRSWLHVDIJHEHHOG
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Opel Insignia Sport
Dynamiek in topvorm voor liefhebbers van
een sportieve rijstijl.
Standaard bovenop de Edition-uitrusting:
)OH[5LGHFKDVVLV
9HUODDJGVSRUWFKDVVLV
/HGHUHQPXOWLIXQFWLRQHHOVSRUWVWXXU
6QHOKHLGVDIKDQNHOLMNHVWXXUEHNUDFKWLJLQJ
(UJRQRPLVFKHVSRUW]HWHOV
%HVWXXUGHUV]HWHOPHWGXEEHOH
hoogteregeling
/LFKWPHWDOHQSHGDOHQ
2QERDUGFRPSXWHUPHW&KHFN&RQWURO
GXLPVOLFKWPHWDOHQVSRUWYHOJHQPHW
EDQGHQ5 RSWLH]RQGHUPHHUSULMV

Sport en Cosmo
Opel Insignia Cosmo
De Cosmo is de meest complete Insignia,
voor wie de allerhoogste eisen stelt.
Standaard bovenop de Edition-uitrusting:
'XDO]RQHHOHNWURQLVFKHNOLPDDWUHJHOLQJ
(ECC) met vochtigheidssensor
+LWWHZHUHQGHYRRUUXLW
(OHNWULVFKLQNODSEDUHEXLWHQVSLHJHOV
(OHNWULVFKHSDUNHHUUHP
$XWRPDWLF/LJKWLQJ&RQWUROPHWWXQQHO
detectie
5HJHQVHQVRU
YRXGLJHSQHXPDWLVFKHOHQGHQVWHXQ
(bestuurder en passagier)
=HWHOVYRRUDDQPHWGXEEHOHKRRJWHUHJHOLQJ
=HOIGLPPHQGHELQQHQHQOLQNHUEXLWHQVSLHJHO
GXLPVOLFKWPHWDOHQYHOJHQPHWEDQGHQ
5 RSWLH]RQGHUPHHUSULMV
2SGHIRWR]LMQGHHOVRSWLHVDIJHEHHOG
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Royal Blue

Summit White

Silver Lake

Magnetic Silver

Carbon Flash

Mercure Red

Dark Mahogany

Waterworld

Kleuren
Power Red

Sovereign Silver

Asteroid Grey
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Luxor

Labyrinth/Atlantis, zwart
Afwerking: Rapid Cool

Ribbon/Atlantis, zwart
Afwerking: Rapid Cool, Piano Black

Bekledingen
Dune/Atlantis, zwart
Afwerking: Rapid Cool

Dune/Atlantis, beige
Afwerking: Rapid Warm

Ribbon/Morrocana, zwart
Afwerking: Piano Black

Ribbon/Morrocana, beige
Afwerking: Kibo Wood
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Bekledingen
Leder Siena, zwart
Afwerking: Rapid Cool, Piano Black

Leder Siena, zwart (geperforeerd)
Afwerking: Rapid Cool, Piano Black

Leder Siena, beige
Afwerking: Rapid Warm, Kibo Wood

Leder Siena, beige (geperforeerd)
Afwerking: Rapid Warm, Kibo Wood
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Premium Leder, Indian Summer
Afwerking: Piano Black

Premium Leder, Indian Night
Afwerking: Piano Black

Bekledingen
Model

Business

Edition

Naam bekleding

Labyrinth/
Atlantis

Kleur bekleding

Zwart

Zwart

Dune/
Atlantis

Sport

Cosmo

Ribbon/
Atlantis1

Leder
Siena1,2,7

Leder
Siena1,2,7

Ribbon/
Atlantis

Leder
Siena1,3,7

Beige6

Zwart

Zwart

Beige6

Zwart

Zwart

Indian
Summer

Indian
Night

Zwart

Premium
leder1,8,9

Ribbon/
Morrocana4

Leder
Siena1,5,7

Leder
Siena1,2,7

Premium
leder1,8,9

Beige6

Zwart

Beige6

Indian
Summer

Indian
Night
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Metallic koetswerkkleuren1

Mica metallic koetswerkkleuren1

Afwerkingen
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Kibo Wood

– = Niet beschikbaar Optie. Beschikbaar op comfort- en sportzetels (sportzetels met geperforeerd leder). Beschikbaar op sportzetels en OPC Recaro-zetels. Lederlook.
Beschikbaar op comfortzetels, sportzetels met geperforeerd leder en OPC Recaro-zetels met geperforeerd leder. 6 Met “TopTec”-bekleding/beschermende coating. 7 Contactvlakken in leder.
8
Volledige bekleding in Premium leder. 9 Beschikbaar als sportzetels en als sportzetels met geperforeerd leder (enkel in combinatie met Premium Climate Pack).
• = Beschikbaar
5

1

2

3

4
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Stalen velg met wieldop, 6,5 J x 16,
5 spaken, bandenmaat 215/60 R 16 (QB5).

Stalen velg met wieldop, 7 J x 17,
10 spaken, bandenmaat 225/55 R 17 (QR4).

Stalen designvelg, 7 J x 17,
5 spaken, bandenmaat 225/55 R 17 (QR8).

Lichtmetalen velg, 7 J x 17,
7 spaken, bandenmaat 225/55 R 17 (Q00).

Lichtmetalen velg, 8 J x 18, 5 spaken,
Sport Design, bandenmaat 245/45 R 18 (PXR).

Lichtmetalen velg, 8 J x 18, 5 dubbele
spaken, bandenmaat 245/45 R 18 (Q02).

Lichtmetalen velg, 8 J x 18, 10 dubbele
spaken, bandenmaat 245/45 R 18 (RT4).

Lichtmetalen velg, 8 J x 18, 5 dubbele
spaken, bandenmaat 245/45 R 18 (Q7B).

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 19, 5 spaken,
bandenmaat 245/40 R 19. Gegoten aluminium,
afgewerkt met hoogwaardige multicoat-lak
(Q93).

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 19, 10 spaken,
bandenmaat 245/40 R 19. Gegoten
aluminium, glanzend gepolijst (Q9S).

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 19, 6 spaken,
bandenmaat 245/40 R 19 (Q7P).

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 5 dubbele
spaken, bandenmaat 245/35 R 20. Gegoten
aluminium, afgewerkt met hoogwaardige
multicoat-lak (Q9U).

Velgen
Velgen en banden

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 10 dubbele
spaken, bandenmaat 245/35 R 20 (RQ9).

QB5

QR4

QR8

Q00
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Q02
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○
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○

○
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○

○

○

○

● = Standaard
1

○ = Optie

●

– = Niet beschikbaar

Niet op Sports Tourer. 2 Alleen voor Sports Tourer Diesel.

3

Enkel standaard op Sports Tourer met Adaptive 4x4.

4

Niet op Sports Tourer met Adaptive 4x4.

EU-bandenlabel
Bandenmaat

215/60 R16

225/50 R171

225/55 R17

245/45 R18

245/35 R20

Brandstof-efficiëntieklasse

E

C

E–C

E–C

E

F

Klasse grip op nat wegdek

B

C

B

B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

71

71

76–68

68

71

Geluidsklasse
1

Lichtmetalen designvelg, 8,5 J x 20,
7 spaken, bandenmaat 245/35 R 20 (Q7R).

245/40 R19

–

All-weather banden beschikbaar in combinate met QR4, QR8 en Q00.
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Werken aan de toekomst.
De wereld is van ons allemaal. Daarom zouden we er ook
allemaal de verantwoordelijkheid voor moeten dragen.
Opel wil een actieve bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgassen, door onze bestaande modellen
steeds te verbeteren en nieuwe modellen te voorzien van
schonere, efficiëntere motoren. Nieuwe krachtbronnen,
zoals de geavanceerde brandstofceltechnologie, zullen
het uiteindelijk mogelijk maken auto’s zonder enige
schadelijke uitstoot te produceren. Maar onze inspanningen inzake milieubehoud gaan veel verder dan dat.
Ook de productie van onze auto’s is véél milieubewuster
dan voorheen en we hebben overal in Europa recyclagecentra opgericht. Op deze manier respecteren wij het
milieu in elke fase van de levenscyclus van onze auto’s.

Verbruik en uitstoot 5-en4-deurs (Sports Tourer)-met voorwielaandrijving
met Start/Stop Systeem and ecoFLEX Technology Pack
Diesel
2.0 CDTI ecoFLEX
(81 kW/110 pk)

Diesel
2.0 CDTI ecoFLEX
(96 kW/130 pk)

Diesel
2.0 CDTI ecoFLEX
(118 kW/160 pk)

Diesel
2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX
(143 kW/195 pk)

Diesel
2.0 CDTI ECOTEC®
(81 kW/110 pk)

Emissienorm

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Transmissie

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6/AT-6

MT-6/AT-6

Motoren

Diesel
2.0 CDTI ECOTEC®
(96 kW/130 pk)

Diesel
2.0 CDTI ECOTEC®
(118 kW/160 pk)

Brandstofverbruik in l/100 km1
Stad

5,1 (5,3)

5,1 (5,3)

5,1 (5,3)

6,1 (6,4)

6,0 (6,2)

6,0 (6,2)/7,3 (7,5)

6,3 (6,5)/7,9 (8,0)

Buiten de stad

3,8 (4,0)

3,8 (4,0)

3,8 (4,0)

4,2 (4,3)

3,9 (4,1)

3,9 (4,1)/4,4 (4,6)

3,9 (4,2)/4,3 (4,6)

Gemiddeld

4,3 (4,5)

4,3 (4,5)

4,3 (4,5)

4,9 (5,1)

4,7 (4,9)

4,7 (4,9)/5,4 (5,6)

4,8 (5,1)/5,7 (5,9)

Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km1

114 (119)

114 (119)

114 (119)

129 (134)

124 (129)

124 (129)/144 (149)

127 (134)/149 (155)

Verbruik en uitstoot 5- en 4-deurs (Sports Tourer) met voorwielaandrijving
met Start/Stop Systeem and ecoFLEX Technology Pack
Diesel
2.0 BiTurbo CDTI ECOTEC®
(143 kW/195 pk)

Benzine
1.4 Turbo ecoFLEX
(103 kW/140 pk)

LPG/Benzine
1.4 LPG Turbo ecoFLEX
(103 kW/140 pk)

Benzine
1.6 Turbo ECOTEC®
(132 kW/180 pk)

Emissienorm

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Transmissie

AT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6/AT-6
11,6 (11,9)/13,1–13,0 (13,2)

Motoren

Benzine
2.0 Turbo ECOTEC®
(162 kW/220 pk)

Brandstofverbruik in l/100 km1
Stad

7,9 (8,0)

7,0 (7,3)

10,1 (10,4)/7,9 (7,9)

9,7 (9,8)

Buiten de stad

4,7 (4,8)

4,6 (4,8)

6,2 (6,5)/4,8 (5,0)

5,4 (5,7)

6,0 (6,1)/6,3–6,2 (6,4)

Gemiddeld

5,9 (6,0)

5,5 (5,7)

7,6 (7,9)/5,9 (6,1)

7,0 (7,2)

8,1 (8,3)/8,8–8,7 (8,9)

Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km1

155 (158)

129 (134)

124 (129)/139 (143)

164 (169)

189 (194)/206–204 (209)

Verbruik en uitstoot 5- en 4 deurs (Sports Tourer) met Adaptive 4x4
met Start/Stop Systeem and ecoFLEX Technology Pack
Diesel
2.0 CDTI ECOTEC®
(118 kW/160 pk)

Diesel
2.0 BiTurbo CDTI ECOTEC®
(143 kW/195 pk)

Diesel
2.0 CDTI ECOTEC®
(118 kW/160 pk)

Diesel
2.0 BiTurbo CDTI ECOTEC®
(143 kW/195 pk)

Emissienorm

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Transmissie

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6/AT-6

Motoren

Benzine
2.0 Turbo ECOTEC®
(184 kW/250 pk)

Brandstofverbruik in l/100 km1
Stad
Buiten de stad
Gemiddeld
Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km1

7,0 (6,9)

6,7–6,6 (6,9)

8,7 (8,8)

8,4 (8,6)

12,1 (12,3)/13,3 (13,6)

4,8–4,7 (4,9)

4,8 (4,9)

5,0 (5,3)

5,2 (5,4)

6,4 (6,6)/6,7 (6,9)

5,6 (5,6)

5,5–5,4 (5,6)

6,4 (6,6)

6,4 (6,6)

8,5 (8,7)/9,1 (9,3)

149–147 (149)

146–144 (149)

169 (175)

169 (174)

199 (204)/214 (219)

MT-6 = Manuele transmissie met 6 versnellingen AT-6 = Automatische transmissie met 6 versnellingen

1

Volgens R (EU) No. 715/2007 (in de versies zoals die respectievelijk toepasbaar zijn).

Alle specificaties hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De meting van het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra
uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO2 -uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen

ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast
afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij
leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopig gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Motoren en transmissie

De ECOTEC® benzine- en dieselmotoren voor de Opel Insignia combineren krachtige prestaties
met efficiënt verbruik. De motoren voldoen stuk voor stuk aan de Euro 5-emissienorm en gaan
samen met een manuele 6-versnellingsbak of 6-trapsautomaat. Met een keuze uit de ECOTEC®
motoren hebt u alle mogelijkheden om uw Opel Insignia perfect af te stemmen op uw rijstijl.

De ecoFLEX-motoren beantwoorden volledig aan de Euro
5-emissienorm en maken allemaal gebruik van geavanceerde
en zeer efficiënte turbo’s. Het Opel Start/Stop-systeem zorgt er bovendien voor dat de motor
wordt uitgeschakeld als u moet wachten in de file of voor een rood licht. Zo worden de CO2-uitstoot
en het brandstofverbruik in belangrijke mate teruggedrongen.
De ecoFLEX-dieselmotoren zijn uitgerust met het Opel CleanTech-systeem: druksensoren in de
cilinders meten continu de optimale omstandigheden voor verbranding, zodat de motorbesturingsmodule (ECU) de brandstoftoevoer hier direct en precies op kan afstemmen. Zo ontstaat een
gesloten kringloop die de uitstoot en het geluid tot een minimum herleid en tegelijk borg staat
voor maximale efficiëntie gedurende de lange levensduur van de motor.
BiTurbo. Turbotechnologie voor de grootste efficiëntie: twee sequentieel
geplaatste turboladers zorgen dat het fenomeen “turbogat” in de kiem
gesmoord wordt. Ze combineren een hoger vermogen met een lagere
CO2-uitstoot.
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Een lichtend voorbeeld.
Stel u voor dat uw koplampen zich zouden aanpassen aan uw omgeving, het weer, de richting waarin
u rijdt en uw snelheid. Dat ze zelfs om de hoek zouden schijnen en automatisch zouden dimmen om
te voorkomen dat u andere bestuurders verblindt … Dat is geen fantasie meer, maar werkelijkheid:
in de Opel Insignia!

Voetgangersverlichting (3–30 km/u). Bredere
lichtbundels (8 graden meer naar links en
naar rechts) verlichten mogelijke hindernissen.

Stadsverlichting (30–55 km/u). Bredere en
lagere lichtbundels worden geactiveerd door de
snelheid van de wagen en de straatverlichting.

Plattelandsverlichting (55–115 km/u). Bredere
en helderdere belichting dan de normale,
lage lichtbundels. Reikt 70 meter ver zonder
andere automobilisten te verblinden.

Snelwegverlichting (meer dan 115 km/u).
140 meter bereik, hoger en helderder dan de
normale, lage lichtbundels, zonder andere
automobilisten te verblinden.

Slecht-weer-verlichting (tot 70 km/u). Het
licht levert een betere zichtbaarheid bij slechte
weersomstandigheden en wordt geactiveerd
wanneer de ruitenwissers ingeschakeld worden
of de regensensor regen waarneemt.

Grootlichtassistent (boven 40km/u). Schakelt
automatisch tussen hoge en lage lichtbundels
door naderende (al dan niet tegenliggende)
wagens te detecteren. Functie vervalt in combinatie met Opel Eye.

Dynamische bochtverlichting (elke snelheid).
Volgens de stuurhoek en de snelheid zwenken
de lampen in de bocht tot 15 graden naar
links of rechts.

Statische bochtenverlichting (tot 40 km/u,
ook bij het omkeren). Verlicht een ruimte links
of rechts van de wagen volgens een hoek
van 90 graden voor een betere zichtbaarheid.

LED-dagrijverlichting. Trekt de aandacht van
andere weggebruikers zonder meer brandstof
te verbruiken (niet zoals de lage lichtbundel).

Veiligheid

Bi-Xenon Adaptive Forward Lighting (AFL). ’s Nachts rijden leidt vaak
tot stress. Het ingenieuze Bi-Xenon AFL-systeem van de Opel Insignia
selecteert uit negen verschillende lichtfuncties, ontworpen om in elke
situatie de weg optimaal te verlichten zonder andere automobilisten
te verblinden.
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Vooruitkijken.
Niet in de verre toekomst, maar in het hier en nu. De Opel Insignia
beschikt over een uniek camerasysteem: Opel Eye. Dit systeem
detecteert borden met een snelheidsbeperking of inhaalverbod
en geeft deze weer op het display. Het waarschuwt u zelfs bij
het onopzettelijk verlaten van een rijstrook. Maak kennis met
de wagen die kan zien!

Opel Eye. Het Opel Eye is een geavanceerde camera die verkeersborden met
een snelheidsbeperking of inhaalverbod detecteert en onthoudt. Het laatst
opgemerkte bord wordt op het instrumentenpaneel weergegeven. Het systeem
waarschuwt de bestuurder ook bij het ongemerkt verlaten van de rijstrook.

De Traffic Sign Assistant houdt de bestuurder in realtime op de hoogte van verbodsborden
en vertelt hem of ze nog geldig zijn.

Opel Eye registreert rijstrookmarkeringen voor
het Lane Departure Warning-systeem (LDW).
Dit systeem wordt geactiveerd zodra de wagen
een lijn overschrijdt zonder eerst het knipperlicht te gebruiken. Een geluidssignaal en een
pictogram op het instrumentenpaneel waarschuwen de bestuurder onmiddellijk.

Following Distance Indication (FDI) toont
op het instrumentenpaneel continu de afstand
tussen de Insignia en zijn voorligger, waardoor kop-staartaanrijdingen vermeden kunnen
worden. Front Collision Alert (FCA) wordt
geactiveerd als de wagen sneller dan 30 km/u
rijdt en waarschuwt de bestuurder visueel
en auditief als een frontale aanrijding dreigt.

Park Expert. Terwijl de Opel Insignia er voorbijrijdt,
herkennen strategisch ingebouwde sensoren de beschikbare parkeerplaatsen (bij snelheden tot 30 km/u).
Bij het inparkeren kan de bestuurder daarna precieze
stuurinstructies volgen via het centrale display.

In eerste instantie definieert en identificeert het systeem de beschikbare
parkeerruimte. Daarna helpt het u bij het inparkeren door middel
van exacte stuurinstructies.

Adaptive Cruise Control (ACC). Via het stuurwiel stelt u de gewenste
afstand in tot de wagen die voor u rijdt. Een radarsensor monitort
uw voorligger voortdurend, terwijl ACC de afstand handhaaft via het
gaspedaal en de remmen. Om aanrijdingen te voorkomen, waarschuwt het systeem u met een geluidssignaal en een lampje, zodra
u met te grote snelheid langzamer rijdend verkeer nadert. Het systeem
activeert de remmen van de wagen en zorgt er ook voor dat die sneller
reageren als u zelf hard moet remmen. De snelheid wordt automatisch
tot 15 km/u teruggebracht.

Veiligheid
Perfect parkeren. De sensoren van de Park Expert aan de voorzijde van de Opel Insignia
detecteren mogelijke parkeerruimtes tussen geparkeerde wagens. Van zodra een geschikte
parkeerplaats gevonden is, krijgt u een melding op het centrale display. Met behulp van visuele
instructies op het display begeleidt het het systeem u veilig en precies bij het inparkeren.
De Park Expert wordt geactiveerd met een druk op de knop en functioneert bij snelheden
tot 30 km/u, bij afstanden tot 1,80 m. Het systeem wordt gestuurd door de boordcomputer
en detecteert tijdens het inparkeren ook mogelijke obstakels.
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Een investering in veiligheid. De Opel Insignia is niet enkel voorzien
van geavanceerde actieve veiligheidssystemen, maar beschermt
de inzittenden ook met tal van passieve veiligheidsmaatregelen.
Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS). Dit systeem
meet continu de spanning van de banden.
Zodra de spanning in
één van de banden
afneemt, geeft het
systeem een melding
op het display.

Actieve hoofdsteunen
vooraan. Bij een aanrijding van achteren
bewegen de actieve
hoofdsteunen in
een fractie van een
seconde omhoog en
naar voren, om de
nek extra bescherming
te bieden. Een effectieve manier om de
veiligheid te vergroten
en om letsels te
voorkomen.

De stijve passagierskooi van hoogwaardig staal met kreukelzones en
strategisch geplaatste crashboxes die de energie van een aanrijding
opvangen en wegleiden, werken perfect samen, zodat de Opel Insignia
over een veiligheidsstructuur beschikt die tot de beste in zijn klasse
behoort. De airbags voor bestuurder en voorpassagier ontvouwen zich
in twee fasen, om letsel door te snel vullen te voorkomen. De passagiersairbag kan met een knop worden uitgeschakeld. Zijairbags bieden
bescherming bij een aanrijding van opzij. Daarnaast zijn gordijnairbags
en zijairbags voor achterin beschikbaar.
De veiligheidsgordels met dubbele gordelspanners voorin zijn een
belangrijke innovatie op het gebied van veiligheidsgordeltechnologie.
De eerste spant de heupgordel aan, de tweede spant de gordel aan
in de bevestiging. In samenwerking met de airbags en het veiligheidsprofiel in de zetelzitting houden ze de onderste helft van de romp
steviger op zijn plaats, terwijl het bovenlichaam nog voldoende kan
bewegen, zodat de airbag des te effectiever kan werken.
Het standaard Pedal Release System is een gepatenteerd systeem
van Opel. Het zorgt ervoor dat koppelings- en rempedaal bij een
harde frontale aanrijding automatisch loskomen uit hun bevestiging,
zodat het risico van letsel aan voeten en onderbenen beperkt blijft.
Als optie is een geavanceerd antidiefstalsysteem beschikbaar, dat
is goedgekeurd door het gerenommeerde Engelse Thatchaminstituut.
Dit systeem is voorzien van ultrageluidssensoren, die iedere poging tot
onbevoegd openen van deuren, motorkap of achterklep direct opmerken.
Op de Sports Tourer is het systeem bovendien voorzien van sensoren
die reageren op het inslaan van de ramen. Het alarmsysteem heeft een
aparte, verborgen stroomvoorziening en een helling/tilsensor, zodat
ook de velgen en banden beveiligd zijn.
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Passieve veiligheid

Het plezier van precisie.
De Opel Insignia is het levende bewijs dat superieure controle
en uitstekende stuureigenschappen niet alleen de veiligheid
vergroten, maar vooral ook borg staan voor nóg meer rijplezier,
dankzij het geavanceerde FlexRide-onderstel en Adaptive 4x4.

FlexRide (Adaptive Stability Technology). FlexRide beschikt over drie
verschillende rijmodi: selecteer “Sport” voor een hogere reactiesnelheid
met strakkere grip op de weg of “Tour” voor ontspannende ritten.
“Normaal” is de standaardmodus. In extreme situaties past FlexRide
de schokdempers automatisch aan voor maximale veiligheid en controle
in elke rijsituatie.

Rijdynamiek

Sport of Tour? Met één druk op
de knop stemt u uw hele omgeving
af op een sportieve rijstijl of
ontspannen langeafstandsritten.

Essentiële FlexRide-componenten zijn Continuous Damping Control
(CDC), dat de instellingen van de schokdempers in “realtime” aanpast
aan wijzigende rijomstandigheden, 4-kanaals ABS met Electronic
Brake-force Distribution, Traction Control en ESP®. Deze functies staan
met elkaar in wisselwerking in de geselecteerde rijmodus. Als bijvoorbeeld de sportmodus geactiveerd wordt, wordt de reactiesnelheid van
het snelheidsgevoelige stuurwiel, gaspedaal en automaat (indien
inbegrepen) vergroot, en de schokdempers verstevigd voor een betere
grip op de weg. Om deze sportieve rijstijl meer allure te geven, verandert
de verlichting van het dashboard van wit naar rood.
Het hart van dit geavanceerde rijsysteem is de unieke Driving Mode
Control (DMC). Het verzamelt voortdurend data van elk chassis- en
rijcomponent en reageert daar onmiddellijk op – en op uw rijstijl. Voor
chauffeurs die plots een bochtig traject moeten afleggen of snel
willen optrekken, worden de instellingen van de DMC gewijzigd van
“Comfort” of “Normaal” naar “Sport” om de dynamiek te verbeteren.
De “Sport”-modus kan ook aangepast worden via een menu dat weergegeven wordt op het infotainmentdisplay, waardoor u uw Opel Insignia
kan programmeren volgens uw rijstijl.
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De voordelen van Adaptive 4x4, de geavanceerde vierwielaandrijving
van de Opel Insignia, merkt u al bij het starten van uw Opel Insignia.
Dit innovatieve systeem dankt zijn dynamiek in het bijzonder aan het
Torque Transfer Device (TTD), aangevuld met een elektronisch gelimiteerd sperdifferentieel (eLSD) op de achteras. Beide onderdelen zijn
bovendien onderhoudsvrij.
Het Adaptive 4x4-systeem is volledig geïntegreerd met alle andere
dynamische systemen in de Opel Insignia. Dit betekent onder meer dat
het extra sportief reageert wanneer de “Sport”-modus geactiveerd is.
Het Torque Transfer Device (TTD) zorgt dat het vermogen evenwichtig
over alle vier de wielen wordt verdeeld, voor een stabiele acceleratie met
maximale grip op de weg. In normale omstandigheden worden vooral
de voorwielen aangedreven, voor een zuinig verbruik. Zodra u versnelt
of een bocht neemt, zorgt de variabele verdeling van het koppel over
voor- en achteras voor een rijgevoel waarbij achterwielaandrijving overheerst. De Opel Insignia met Adaptive 4x4 is daarnaast uitgerust met
een elektronisch gelimiteerd sperdifferentieel (eLSD) op de achteras,
dat automatisch de trekkracht op één van de achterwielen vergroot
zodra dat nodig is. Ook wanneer u hard optrekt of bij hoge snelheid van
rijstrook verandert, blijft de Opel Insignia volledig onder controle.
Het resultaat: meer veiligheid en nóg meer rijplezier.

Rijdynamiek

Adaptive 4x4. De perfecte grip op de weg van de Opel Insignia krijgt
extra ondersteuning van de adaptieve vierwielaandrijving. In de
Opel Insignia 4x4 wordt het motorkoppel niet alleen automatisch over
voor- en achteras verdeeld, maar ook over de linker- en rechterwielen.
Dit leidt in iedere situatie tot optimale trekkracht, uitstekende stabiliteit
en ongeëvenaarde dynamiek.
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Veelzeggende lichaamstaal.
De manier waarop mensen staan en bewegen vertelt veel over hun innerlijk.
Dat geldt zeker ook voor de Opel Insignia Sports Tourer, die overduidelijk
blaakt van zelfvertrouwen. U ziet in één oogopslag dat dit een wagen is die
een ongecompliceerde relatie onderhoudt met de weg en borg staat voor
een inspirerende rij-ervaring.

Panoramisch zonnedak. Dit royale zonnedak strekt zich over bijna
de hele lengte uit, voor een maximum aan licht en sfeer. Het bestaat
uit een vast achterpaneel en een programmeerbaar voorpaneel,
dat geopend kan worden en voorzien is van een spoilerfunctie. Het
elektrische zonnescherm beschermt tegen al te fel zonlicht.

Ruimte voor mogelijkheden. Ondanks zijn
slanke, wendbare uiterlijk kan de Sports Tourer
heel wat meenemen. De royale bagageruimte
kan bovendien nog vergroot worden door
de asymmetrisch (60/40) gedeelde achterbank
neer te klappen. In de Cosmo kan de brede,
elektrisch bedienbare achterklep geprogrammeerd worden om in twee standen te openen.

Bagageruimte. Zelfs als de achterbank bezet is, biedt de Sports Tourer
540 liter volledig benutbare bagageruimte. Dat biedt meer dan genoeg
plaats voor alles wat u voor uw werk, vrije tijd of gezin wilt meenemen.
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Sports Tourer

Comfort van het hoogste niveau. De gewelfde zittingen bieden niet alleen
uitstekende steun en subliem comfort, maar vergroten ook de veiligheid
bij een aanrijding. De elektronische klimaatregeling zorgt continu voor
een aangename temperatuur en biedt de mogelijkheid persoonlijke
voorkeuren op te slaan.
Het Premium Climate Pack is uitgerust met zonnewarmtesensoren en
kan voor bestuurder en voorpassagier afzonderlijk worden ingesteld.
Het systeem is baanbrekend stil en wordt, net als de single-zone airconditioning, aangedreven door een externe compressor, die alleen in
werking treedt wanneer het nodig is. Hierdoor is niet alleen de temperatuur beter te regelen, het bespaart ook brandstof en is daardoor
schoner, wat het dagelijks plezier nog vergroot.

Het Electronic Climate Control (ECC) display.
Wat voor weer het buiten ook is, in de Opel
Insignia is het altijd goed toeven. Via het eenvoudige, symboolgestuurde menu op het
display kunnen bestuurder en voorpassagier
hun eigen voorkeuren invoeren.

Verwarmd lederen stuurwiel. Dankzij dit
“handige”, met leder beklede en verwarmbare stuurwiel begint u elke winterse autorit
met lekker warme handen.
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Comfort

TopTec. Nanotechnologie voor frissere en schonere
interieurs. Speciale coatings zorgen ervoor dat de
stoffen zowel vlekbestendig als waterafstotend zijn
zonder aan “adem”-capaciteit in te boeten.

TopTec. Deze beschermlaag voorkomt
dat gemorste vloeistoffen, vuil en vlekken
in de vezels van de bekleding kunnen
doordringen. Toch voelt de bekleding soepel
aan en kan deze gewoon ademen, voor
maximaal comfort. Alleen in combinatie
met beige zetelbekledingen.

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel
met geheugenfunctie. In een paar tellen
staan de bestuurderszetel en de buitenspiegel exact in de juiste stand. Met één
druk op de knop slaat u de voorkeursposities
voor twee bestuurders op.

Comfort

Ergonomische sportzetels. Zit u comfortabel?
Neen? Dan ondervindt niet alleen uw rijstijl,
maar ook uw lichaam hinder van uw oncomfortabele houding. Opel Insignia’s volledig
ergonomische sportzetel heeft 8 standen en
biedt een 4-voudige pneumatische lendensteun. Het verstelbare zetelkussen zorgt voor
een ontspannen beensteun.
Door de met verwarming en ventilatie1 uitgeruste geperforeerde lederen zetels1 en de
met één druk op de knop bestuurde geheugenfuncties1 mag de Opel Insignia tot de hoogste
luxecategorie gerekend worden. De stoffen,
manueel verstelbare zetels bieden u hetzelfde
comfortniveau. Ga zitten, schuif heen en weer,
verhoog of verlaag uw zetel, pas de been2- en
lendensteunen aan … Vaarwel rugpijn, krampen
en stijfheid die u bij klassieke zetels ervaart.

Beschikbaar als optie.
Alleen op lederen zetels.

1
2
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Functionaliteit
Alles vindt zijn plaats. De Opel Insignia
is ontworpen om u zoveel mogelijk gemak
te bieden en is daarom voorzien van talloze
handige opbergmogelijkheden.
Bestuurder en passagiers zijn in de Opel
Insignia omringd door praktische opbergvakken. Zoals opbergtassen aan de rugleuning van de voorzetels, deurvakken en een
opbergvak voor de zonnebril aan bestuurderszijde, bekerhouders voor en achter, een
royaal dashboardkastje en een opbergvak
in de middenarmsteun achterin. Wilt
u onderweg uw pc of andere apparatuur
gebruiken? Kies dan als optie de 230 Vaansluiting in de vloerconsole.
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Communicatiecentrale. Verkeersinformatie
ontvangen, uw navigatiesysteem instellen,
uw favoriete radiozender opzoeken of uw
MP3-speler aansluiten ... het gaat allemaal
even gemakkelijk met het geïntegreerde
infotainmentsysteem van de Opel Insignia,
dat even mooi werkt als het eruit ziet.
De draai- en drukknop maakt het bijzonder
eenvoudig om het navigatiesysteem te
bedienen of een keuze te maken in een van
de beschikbare menu’s. Gewoon het menu
kiezen, draaien om erdoorheen te bladeren
en drukken om te selecteren.

Infinity Sound System. Voor absoluut subliem geluid kunt u in de
Opel Insignia als optie kiezen voor het Infinity Sound System. Dit
systeem met 9 hoogwaardige luidsprekers biedt een direct vermogen
van 7 x 45 W en digitale geluidsverwerking (DSP) voor een ongeëvenaard scherpe en natuurlijke geluidsweergave. Zo wordt u onder alle
rijomstandigheden betoverd door geluid van superieure kwaliteit.

Externe stereo-ingang (aux-in) en USB-aansluiting. Een standaard 3,5 mm-aansluiting
in de console biedt de mogelijkheid om via het
audiosysteem uw eigen muziek af te spelen
(MP3, enz.). Met SD 900 Navi Europa kunt
u via de USB-aansluiting ook uw MP3-speler
vanuit het infotainmentsysteem bedienen.

Heldere navigatie. Het hoog geplaatste navigatiedisplay biedt een
volmaakt heldere weergave vanuit het oogpunt van de bestuurder.
Het is verzonken in het dashboard, om verstoring door direct zonlicht
te voorkomen.

Mobile Phone Portal. Keuze uit een draadloos
Bluetooth®-systeem en een geïntegreerd
systeem met een telefoonhouder, waarin uw
telefoon tevens wordt opgeladen. De belangrijkste functies van uw telefoon kunt u vanaf
het stuurwiel of via Voice Control bedienen.

Infotainment

SD 900 Navi Europa. SD 900 Navi Europa
is uitgerust met een hogeresolutie 7-inch
kleurendisplay met zoom- en scrollfunctie
voor de landkaarten en biedt de volgende
audiospecificaties: een 7-bands grafische
equalizer, Digital Sound Processor, 4 x 20 W
en 7 hoogwaardige luidsprekers zorgen
voor een uitzonderlijke audioweergave.
Een externe stereo-ingang is standaard, net
als MP3-afspeelmogelijkheid en USB-aansluiting. Gedetailleerde informatie voor meer
dan 30 Europese landen, inclusief een uitgebreide reisgids met foto’s, vindt u op een
8-GB SD-kaart. De landkaarten kunnen worden
weergegeven in 3D vogelvluchtperspectief,
voor beter dieptezicht. Extra functies zijn de
mogelijkheid tot het bijhouden van een reislogboek met USB-download, de weergave van
foto’s op het display, automatische aankondiging van interessante locaties (POI), en stemherkenning voor navigatie, telefoon, radio en
CD/USB-aansturing. Telefoonvoorbereiding
hiervoor is optioneel verkrijgbaar.
CD 400. Speciaal ontwikkeld voor veeleisende
muziekliefhebbers. Met 7-bands grafische
equalizer en digitale geluidsverwerking voor
een perfecte afstemming van de akoestische
weergave. Menugestuurd via het grafische
infodisplay. Een totaal versterkt vermogen
van 80 W en 7 hoogwaardige luidsprekers
zorgen voor een krachtig, helder geluid.
De geïntegreerde CD-speler heeft MP3-afspeelmogelijkheid en beschikt standaard over
aux-in. Alleen in combinatie met Bluetooth®telefoonvoorbereiding.
CD 300. Stereo radio/CD-speler met MP3afspeelmogelijkheid. Standaard infodisplay
en externe stereo-ingang; 4 x 6 voorkeuzezenders, 4 x 20 W, 7 hoogwaardige luidsprekers.
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Fietsendrager. Eenvoudig op de trekhaak
te installeren, voor veilig transport van twee
fietsen, met als optie een uitbreiding voor een
derde fiets. Licht, makkelijk te installeren, met
makkelijke toegang tot de achterkant van de
wagen dankzij de handige vouwfunctie. Voor
trekhaken met vaste of afneembare kogel.

Hondenrek. Het stevige metalen scheidingsrek zorgt ervoor dat uw hond veilig achterin
blijft. Aan de geïntegreerde rail van het
FlexOrganizer®-systeem kunt u ook haakjes,
bevestigingsriemen, een servicebox of andere
accessoires bevestigen. Enkel verkrijgbaar voor
de Opel Insignia Sports Tourer.

Beschermschaal voor de kofferruimte.
Speciaal ontworpen voor de Opel Insignia
om de bagageruimte te beschermen
tegen vuil en vocht.

Zonneschermen. Bieden schaduw voor
de achterpassagiers door ruim 70 % van het
zonlicht tegen te houden. Gemaakt van een
hoge kwaliteit stof, op maat voor de achterste
zijruiten en de achterruit. De ramen kunnen
gewoon geopend worden. Eenvoudig te bevestigen.

Beschermhoes voor bagageruimte.
In België niet beschikbaar als accessoire.

Flex Floor. Deze uitbreiding van de kofferruimte
van de Sports Tourer maakt in- en uitladen
nog gemakkelijker. De robuuste extra vloer,
die een gewicht tot 120 kg kan dragen, loopt
gelijk met de bestaande vloer en maakt onbelemmerde toegang tot het compartiment
onder de vloer mogelijk.

Een wereld van mogelijkheden. Met op maat
gemaakte Opel-accessoires hebt u nog meer
plezier van uw Opel Insignia. Neem bijvoorbeeld de aluminium basis-drager. Daarop
bevestigt u in een mum van tijd een grote
variëteit van dakdrager-systemen, zoals een
fietsendrager, een ski- of snowboarddrager
of een van de acht praktische dakkoffers. Stuk
voor stuk een-voudig te bevestigen. Zowel
de dakkoffers als de aluminium basisdrager
zijn vergren-delbaar, zodat u uw Insignia met
een gerust hart kunt parkeren.
Voor het volledige aanbod aan beschikbare accessoires, neem een kijkje in onze
Opel Insignia accessoirebrochure of surf
naar www.opel.be
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Accessoires

Pure passie. De subtiele en functionele OPC Line accessoires geven uw Opel Insignia een
onmiskenbaar sportief accent. Alle onderdelen zijn exact op de Opel Insignia afgestemd
en voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen als uw Opel Insignia zelf.

OPC Line Pack 1. Perfect op elkaar afgestemde
stylingonderdelen, leverbaar als compleet
pakket bij de bestelling van uw nieuwe Insignia
of als accessoire bij uw Opel Verdeler.

OPC Line Interior Pack. OPC Line geeft de
Opel Insignia een extra sportieve look. Zowel
vanbinnen als vanbuiten. Het Interior Pack
bestaat uit:
23&/LQHOHGHUHQVWXXUZLHO
23&/LQHYHUVQHOOLQJVSRRN
23&/LQHOLFKWPHWDOHQSHGDOHQ
'RQNHUHKHPHOEHNOHGLQJ QLHWYRRU
Sports Tourer met panoramisch dak)

OPC sportzetels. De uiterst ergonomische
5HFDURVSRUW]HWHOV RSWLH PHWOHGHUHQEHNOH
ding voldoen aan de wensen van de meest
YHHOHLVHQGHEHVWXXUGHUV=H]LMQLQULFKWLQJHQ
WHYHUVWHOOHQHQYRRU]LHQYDQHHQYRXGLJH
lendensteun en een verlengbaar zitgedeelte
voor ontspannen comfort.

23&/LQHYRRUVSRLOHUOLS
23&/LQHDFKWHUVSRLOHUOLS
23&/LQHDFKWHUNOHSVSRLOHU
QLHWYRRU6SRUWV7RXUHU
23&/LQH]LMGUHPSHOSURILHOHQ
=LFKWEDUHXLWODDW QLHWRSHQ&'7,
PHWSNHQNHOHXLWODDWSLMSRS
&'7,PHWSNGXEEHOHXLWODDW
pijpen op alle overige motoren).
Alleen als pakket verkrijgbaar.
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OPC Line

NOMOS Tangomat. Een exclusief horloge, vervaardigd voor Opel.

www.opel.be/opel-collection

Opel Service.
Bij Opel betekent kwaliteit veel meer dan technisch geperfectioneerde wagens. Ons uitgebreid
serviceprogramma staat borg voor topklasse,
ook jaren na uw aankoop.
Europese klantenservice.
In heel Europa staan meer dan 6.000 Opel Servicepunten klaar om uw Opel in topconditie te houden.
U kunt er terecht voor een vriendelijke, snelle en
betrouwbare service binnen de afgesproken
termijn. Onderhoud en alle nodige reparaties
worden met u besproken, uitvoerig toegelicht
en gedetailleerd op de factuur weergegeven.
Opel Assistance Premium.
Opel Assistance Premium is een mobiliteitsgarantie voor nieuwe Opels gedurende het 1ste
jaar na aankoop. Waar u met uw Opel ook heen
rijdt, Opel Assistance Premium is er om u te helpen,
24 uur/24 en in meer dan 30 landen. Opel zorgt
voor pechverhelping, slepen, bijstand bij ongeval,
huurauto, hotelverblijf of het regelen van verder
vervoer met trein of vliegtuig.

2 jaar garantie op nieuwe wagens en alle Opel
onderdelen en accessoires in naverkoop.
Alle nieuwe wagens worden geleverd met 2 jaar
garantie, zonder kilometerbeperking. Daarnaast
voorziet Opel eveneens 2 jaar garantie op alle
Opel onderdelen en accessoires in naverkoop, op
voorwaarde dat de inbouw en reparatie worden
uitgevoerd door een Opel Erkend Hersteller.
Opel Verlengde Garantie.1
Gedurende de eerste 2 jaar na uw aankoop geniet
u van een volledige fabrieksgarantie. Met Opel
Verlengde Garantie kunt u ook na deze periode
van 2 jaar in heel Europa 1, 2 of 3 jaar langer
rijden (tot 100.000 km) zonder u zorgen te maken
over onvoorziene herstellingskosten.
Tot 12 jaar anticorrosiegarantie.
Opel biedt u een betrouwbare garantie tegen
doorroesten. Conform de voorwaarden vermeld in
het onderhoudsboekje bent u steeds verzekerd
van 12 jaar garantie tegen doorroesten op alle
huidige Opel modellen en 6 jaar op de Movano.

Opel All Care.
Met Opel All Care weet u perfect hoeveel uw
onderhoud en eventuele herstellingen in de
volgende jaren zullen kosten. U betaalt immers
een vast bedrag dat al deze uitgaven dekt. Met
andere woorden: u hoeft niets meer te betalen
als u bij uw Opel Erkend Hersteller komt, want
alle kosten zijn inbegrepen. Geen onverwachte
verrassingen meer! Met een Opel All Care contract,
dat kan afgesloten worden voor een looptijd
van 1 tot 7 jaar, rijdt u steeds zorgeloos door het
leven. Voor meer info, zie www.opel.be/allcare.
Opel Verzekering en Financiering.
Ook voor alle mogelijke autoverzekeringen of op
maat gesneden oplossingen voor de financiering
van onze producten, kunt u bij uw Opel Verdeler
terecht. Wij garanderen u een snelle en vlotte
afhandeling, zodat u steeds met een veilig gevoel
in uw wagen stapt.

Opel Lease.
Opel biedt u de mogelijkheid om uw nieuwe
wagen te huren op lange termijn via Opel Lease.
U geniet bij Opel Lease van de meest flexibele
leasingformule, afgestemd op uw zakelijke
behoeften. U bepaalt zelf de looptijd en/of
kilometerlimiet van uw leasingcontract. Als
specialist in operationele leasing van personenen lichte bestelwagens biedt Opel Lease u een
complete mobiliteitsservice op maat van uw
wagen(park).
Recyclage.
Op www.febelauto.be vindt u alle informatie
betreffende het ontwerp van de voertuigen
in functie van hun latere recyclage, over de
overname van voertuigen aan het einde van
hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.
Opel op het Internet.
Wilt u meer informatie? Surf naar www.opel.be
voor de laatste nieuwigheden van Opel.
1

Dit programma is alleen beschikbaar voor
particuliere klanten.

Stel de wagen van uw dromen samen en bewonder hem op uw pc dankzij de Opel Car Configurator: www.opel.be
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Belgium nv.
In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet verkrijgbaar zijn. De constructeur behoudt
zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen, waarmee Opel voertuigen zijn
uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische
gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via GMAC Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease.
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