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DOKONALÁ V KAŽDOM SMERE.

Elegantný, ergonomický a priestranný interiér nového modelu Insignia poskytuje vodičovi aj ostatným
cestujúcim príjemný zážitok pri každej ceste.
Zdravá alternatíva pre váš chrbát
Ergonomické aktívne sedadlá1 zabraňujú
bolesti chrbta a zároveň zvyšujú pozornosť
a pocit pohody.
1

Ergonomické vlastnosti certifikované
v Nemecku. Nezávislou organizáciou AGR
(Kampaň za zdravší chrbát)2, ktorá sa
zameriava na dosiahnutie špičkovej
ergonómie.

2

Výsuvná opora stehien. Nastavte si
sedadlo na tú správnu dĺžku.

1

3
5

Vyhrievané prvky1. S vyhrievaným čelným
sklom ThermaTec™ je odhmlievanie
a odmrazovanie hračka. Okrem toho vás
určite potešia vyhrievané predné a dokonca
krajné zadné sedadlá či vyhrievaný volant,
vďaka ktorým sa počas chladných rán
rýchlejšie zohrejete.

Rozšírenie o prvotriedne prvky:
3

4

5

Odvetrávanie a vyhrievanie1. Funkcia
odvetrávania vám poslúži na ochladenie
v oblasti chrbta. A vyhrievanie sedadla
vám aj všetkých spolucestujúcim
spríjemní chladné zimné rána1,3.
Nastavovanie v 18 smeroch a pamäťová
funkcia1,4. Pomocou elektronického
ovládania doladíte polohu sedadla
presne podľa svojich telesných proporcií.
Navyše môžete uložiť nastavenia pre
viacerých vodičov.

2

4

Masáž na požiadanie1. Stačí stlačiť
tlačidlo a sedadlo vodiča vám jemne
pomasíruje svaly v spodnej časti chrbta.

1
Na prianie vo vybraných stupňoch výbavy. Podrobnosti získate online alebo u predajcu Opel. 2 Tento certifikát je známkou kvality, ktorú udeľuje
nezávislá testovacia komisia tvorená odborníkmi z rôznych oblastí medicíny. 3 Vyhrievanie nie je k dispozícii pre zadné stredné
sedadlo. 4 Ergonomické aktívne sedadlo predného spolujazdca možno nastaviť ručne v 6 smeroch.
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SKVELÁ V KAŽDOM OHĽADE
Nová Insignia Sports Tourer kombinuje atraktívny dizajn a prémiové inovácie s priestorom a všestrannosťou
veľkého vozidla kombi. Široký a elegantný postoj vozidla umocňujú nízka, plynulá silueta, tenké koncové svetlá
typu LED a dvojité chrómované rámiky.

Otvorená všetkému – vďaka
bezdotykovému ovládaniu dverí
batožinového priestoru1.
Ak chcete otvoriť dvere batožinového
priestoru, postačí jednoduchý pohyb nohou
pod zadným nárazníkom. Druhým takýmto
pohybom elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru zasa zatvoríte.

1

Na prianie.

2

Len vo vybraných stupňoch výbavy.

Uľahčí vám život – nový Opel Insignia ponúka veľkorysé a variabilné
prepravné možnosti, čo z neho robí úžasne priestranný automobil so
všestranným využitím.

Veľké panoramatické strešné okno1 modelu Sports Tourer zaplaví priestor sedadiel
prirodzeným svetlom. A cestujúci na zadných sedadlách si užijú rovnakú úroveň
luxusu, ako keby sedeli vpredu.

_ Sklápanie jedným dotykom. Delené zadné sedadlá môžete rýchlo
sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla.
_ 5 cestujúcich, 560 litrov. Aj pri použití všetkých troch zadných
sedadiel máte k dispozícii dostatok priestoru pre všetku svoju
batožinu.
_ 40 dole, 40/20 hore2. Sklopte jedno alebo dve zadné sedadlá
a môžete vzadu prepravovať aj dlhšie predmety a až dvoch
cestujúcich.
_ Objem až 1 665 litrov. Po sklopení všetkých troch sedadiel získate
obrovský a dokonale rovný batožinový priestor.
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POKROČILÁ TECHNOLÓGIA OSVETLENIA
Naša nová technológia predných svetlometov je veľmi pokroková, a to nielen
z hľadiska dosahu svetiel. Kľúčovým predpokladom bezpečnej jazdy je inteligentné
osvetlenie cesty pred vozidlom. A nový Opel Insignia prináša svojimi svetlami
výhody nielen samotnému vodičovi, ale aj ostatným účastníkom cestnej premávky.

Pixelové svetlomety IntelliLux LED®
zabraňujú oslňovaniu ostatných vodičov
a zároveň lepšie osvetľujú vozovku. Tento
inteligentný systém sa dokáže prispôsobiť
dopravným podmienkam vypínaním
jednotlivých svetelných jednotiek. Vďaka
tomu nedochádza k oslňovaniu ostatných
účastníkov cestnej premávky a vodič nemusí
ručne prepínať svetlá.

Pozrite si pixelové svetlomety Intellilux LED®
v akcii na stránke opel.sk/insignia.

POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
Prichádza generácia autonómnych asistenčných systémov pre vodiča1,2. Pokročilé bezpečnostné systémy od spoločnosti
Opel kombinujú inovatívne a proaktívne bezpečnostné technológie na báze kamery, ktoré sledujú dianie na ceste v okolí
nového modelu Insignia. Spoločne zvyšujú ostražitosť vodiča a pomáhajú predchádzať nebezpečným situáciám, keď sa len
tesne vyhnete zrážke, ale aj skutočným kolíziám, pokutám za rýchlosť a podobne.

1

Projekčný displej1. Sledujte kľúčové údaje na čelnom skle s pohľadom
bezpečne upreným na vozovku – napríklad rýchlosť vozidla, pokyny
satelitnej navigácie či výstrahy adaptívneho tempomatu1.

2

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu a systém upozornenia na
opustenie jazdného pruhu1. Pri neúmyselnom vybočení z jazdného
pruhu pomáha zachovať správne smerovanie vozidla pomocou miernych
zásahov do riadenia a výstražnej signalizácie.

3

Systém upozornenia na premávku za vozidlom1. Tento systém vás pri
cúvaní z parkovacieho miesta alebo príjazdovej cesty upozorňuje na
približujúce sa vozidlá. Neprehľadné situácie, ktoré kedysi bývali
nebezpečné, teraz hravo zvládnete.

Na prianie. 2 Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností
a obmedzení. Za vedenie vozidla je však vždy zodpovedný vodič.
1

1
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5

6

4

Systém automatického núdzového brzdenia
s detekciou chodcov1. Keď systém zaznamená
chodca, vozidlo alebo inú prekážku pred
vozidlom, pripraví vozidlo na zvýšenie
brzdného účinku. A ak vodič nezareaguje,
vozidlo dokonca samo zabrzdí.

5

Signalizácia odstupu od vozidla vpredu1.
Zaznamenáva odstup od vozidla vpredu
a primerane upravuje rýchlosť.

6

Systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu so
systémom sledovania bočného mŕtveho uhla1.
Tento monitorovací systém sleduje súbežné
jazdné pruhy, čím odstraňuje mŕtve uhly
vodiča.

Ak si chcete tieto a ďalšie bezpečnostné systémy pozrieť
v akcii, navštívte stránku www.opel.sk/insignia.
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ŠPIČKOVÁ KONEKTIVITA
Digitálne možnosti pripojenia, palubná navigácia, farebné
dotykové displeje a vysokokvalitný audiosystém.
Multimediálne informačno-zábavné systémy v novom modeli
Opel Insignia ponúkajú všetko, čo potrebujete.
Prémiový systém Multimedia Navi Pro. 8-palcový displej s DAB rádiom, zabudovanou
3D navigáciou a hlasovým ovládaním, pripojenie Bluetooth®1, pripojené navigačné
služby2 (dopravné správy v reálnom čase, prediktívna navigácia, online vyhľadávanie
bodov záujmu a výpočet trasy, informácie o parkovaní, ceny paliva, online
aktualizácie máp) a kompatibilita s projekčným displejom. Okrem toho môžete
systém prepojiť so svojimi USB zariadeniami a využívať funkcie Apple CarPlay™ 3
a Android Auto™ 3.
Vaša 3D satelitná navigácia dokáže spracovať hlasové povely vo forme celých viet.

Multimediálny systém. 7-palcový displej s funkciou DAB rádia, pripojenie Bluetooth®,
podpora hlasového ovládania, 2 USB konektory a kompatibilita s funkciami Apple
CarPlay™ a Android Auto™.
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Audiosystém Bose® s 8 reproduktormi4
zmení počúvanie hudby v novom modeli
Opel Insignia na dokonalý pôžitok.

Vďaka indukčnému nabíjaniu4 bude váš
telefón vždy plne nabitý.

Funkcia tiesňového volania okamžite spojí
vaše vozidlo s miestnou záchrannou službou.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG inc. 2 Vyžaduje prijatie licenčnej dohody
s koncovým používateľom od spoločnosti Telenav a súhlas s používaním osobných údajov podľa podmienok ochrany
osobných údajov spoločnosti Telenav. Platnosť licencie vyprší koncom roka 2031. V prípade všetkých pripojených
navigačných služieb sa vyžaduje, aby smartfón zákazníka disponoval funkciou zdieľania internetového
pripojenia. 3 Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a ďalších
krajinách. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc. 4 Na prianie.
1
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SKVELÁ JAZDNÁ DYNAMIKA

Voľba je na vás: 6-stupňová manuálna prevodovka, bezstupňová automatická prevodovka, 8-stupňová automatická prevodovka alebo nová 9-stupňová automatická
prevodovka.

Nový Opel Insignia ponúka vyšší výkon a súčasne nižšie emisie a nižšiu spotrebu paliva.
To najlepšie z nemeckej techniky: menší vplyv na životné prostredie bez zníženia zábavy za volantom.

Systém automatického ovládania podvozka FlexRide1 upravuje nastavenia podľa podmienok na ceste a štýlu jazdy. Na výber máte športový
režim vhodný pre dynamickú jazdu, adaptívny štandardný režim alebo
cestovný režim určený pre umiernenú jazdu.

Systém pohonu všetkých kolies2 so smerovaním krútiaceho momentu
zaručuje vyššiu dynamiku jazdy a vyrovnanejšie správanie vozidla,
a to vhodným rozdeľovaním krútiaceho momentu medzi predné
a zadné kolesá a tiež medzi ľavú a pravú stranu vozidla. Podrobnosti
získate online alebo u predajcu Opel.

1
Podvozok FlexRide je štandardnou súčasťou vozidiel s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (169 kW/230 k), na prianie
vo vozidlách s 2,0-litrovým vznetovým motorom (129 kW/174 k).
2
Adaptívny pohon všetkých kolies 4x4 sa štandardne dodáva len v kombinácii s voliteľným podvozkom FlexRide.
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POHÁŇANÁ VÁŠŇOU
Ladné krivky, výkonná technológia preplňovania a dokonalá ergonómia: nová Insignia GSi predstavuje
spojenie pôžitku z jazdy a pokročilých technológií so športovo ladeným zovňajškom.

Výkon a štýl ruka v ruke. V oboch variantoch nového modelu
Insignia GSi, Grand Sport aj Sports Tourer, sa snúbi ukážková
jazdná dynamika s neobyčajným štýlom. Úžasný pocit športovej
jazdy navodzuje kabína zameraná na vodiča, kde sa vyníma
volant s plochou spodnou časťou, ergonomické sedadlá
s certifikátom AGR 1 a hliníkové pedále.
_ Exkluzívna súprava prvkov karosérie GSi a k tomu pôsobivé
20-palcové disky z ľahkých zliatin s dvojfarebnou úpravou 2
_ Systém pohonu všetkých kolies so smerovaním krútiaceho
momentu
_ Športový podvozok FlexRide a vysokovýkonné brzdy BREMBO
_ Technológia preplňovania a 9-stupňová automatická prevodovka
_ Ergonomické športové sedadlá3 s integrovanými opierkami hlavy
A to sú len niektoré z predností modelu Insignia GSi. Ak sa
chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku
www.opel.sk/insignia.

1
Ergonomické sedadlá certifikované nemeckou organizáciou AGR (Kampaň za zdravší
chrbát), ktorá sa zameriava na dosiahnutie špičkovej ergonómie. Tento certifikát je
známkou kvality, ktorú udeľuje nezávislá testovacia komisia tvorená odborníkmi
z rôznych oblastí medicíny.
2
Na 20-palcové disky z ľahkých zliatin s dvojfarebnou úpravou sa štandardne nasadzujú
športové pneumatiky. 3 Na prianie.
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UPRAVTE SI JU PODĽA SEBA – ČALÚNENIE A FARBY
Vyjadrite svoj postoj. Vyberte si
čalúnenia a farby, ktoré
odrážajú váš štýl a vkus.

Alcantara,čierna Jet

Brownstone, prémiová perforovaná koža nappa

Billy, textil

Monita, textil

Siena II, čierna Jet, perforovaná koža

Siena II Shale, perforovaná koža

Parallax, dekor

Hexagon, dekor

Brushed Silver, dekor

Ghost Wood, dekor
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Biela Summit1

Červená Hot2

Hnedá Carbon2,4

Strieborná
Sovereign2

Čierna Mineral2

Biela Abalone3

Modrá Navy2,4

Preskúmajte pôsobivé farebné
variácie nového modelu Opel
Insignia na svojom telefóne.
Podržte ho nad príslušným QR
kódom.

1
Nemetalická. 2 Metalíza. 3 Trojvrstvový perleťový
efekt. 4 Nie je k dispozícii pre verziu GSi.

Sivá Satin Steel2
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DISKY KOLIES
Prispôsobte si nový model Insignia prostredníctvom širokej ponuky diskov kolies z ľahkých zliatin.

1

RS9: 17˝ oceľové disky kolies s krytmi,
5 dvojitých lúčov, dvojfarebná úprava.

2

RSC: 17˝ disky kolies z ľahkých zliatin, 5 dvojitých
lúčov, strieborná úprava.

3

MZD: 17˝ disky kolies z ľahkých zliatin, 5 dvojitých
lúčov, lesklá titánová úprava.

4

QO9: 17˝ disky kolies z ľahkých zliatin, 5 dvojitých
lúčov, technická sivá úprava.

5

RCV: 18˝ disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov,
strieborná úprava.

6

RQ8: 18˝ disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov,
strieborná úprava.

7

RQL: 18˝ disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov,
dvojfarebné, lesklá čierna úprava, frézované.

8

RRM: 18˝ disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov,
lesklá čierna úprava.

9

RQ9: 20˝ disky kolies z ľahkých zliatin, 5 dvojitých
lúčov, dvojfarebné, lesklá čierna úprava,
frézované.

10

PYU: 20˝ disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov,
technická sivá úprava, frézované1

1
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Štandardná súčasť verzie GSi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Značenie pneumatík
Kolesá

215/55 R17

225/55 R17

235/45 R18

245/45 R18

245/35 R20

245/35 ZR20

Trieda palivovej úspornosti

A

A

C

A

A

A–E

Trieda priľnavosti za mokra

B

B

B

A–B

A

A

Nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (dB)

71

72

72

68 – 72

72

72

Trieda vonkajšieho hluku valenia
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PRÍSLUŠENSTVO OPEL+ NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
1

Nech máte akékoľvek plány, toto praktické príslušenstvo vám zaručene
uľahčí cestu.

2

3

4

1

Strešný box s objemom 460 litrov a strešný
nosič.

2

Systém FlexConnect. S týmto flexibilným
upevňovacím systémom môžete sedadlá vo
vozidle používať ako vešiak či držiak na tablet
alebo iné zariadenie.

3

Osvetlené kryty nástupných prahov.

4

Obojstranná tvrdá podložka do batožinového
priestoru

2

A to je len časť príslušenstva pre nový model Insignia.
Kompletnú ponuku dostupných produktov nájdete
v našom online katalógu na stránke www.opel.sk
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NSO/MY20.5

BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré prvky opísané v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardne dodávaného vybavenia. Informácie uvedené v tejto brožúre zodpovedali skutočnostiam v čase odovzdávania do tlače. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť dizajnové riešenie a výbavu.
Farby vytlačené v tejto brožúre len približne zodpovedajú skutočným farbám. Zobrazená voliteľná výbava je k dispozícii za príplatok. Mimo územia Spolkovej republiky Nemecko sa dostupnosť, technické vlastnosti a vybavenie našich vozidiel môžu líšiť.
Informácie o zohľadnení recyklácie v rámci dizajnu, miestach na odovzdanie vozidiel na konci životnosti a o recyklácii týchto vozidiel nájdete na internetovej stránke www.opel.com. Presné informácie o dostupnej výbave našich vozidiel získate od miestneho partnera Opel.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.sk/insignia
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