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ELJÖTT AZ ÚJ VEZETŐK IDEJE.
Az Insignia a német mérnöki teljesítmény mesterműve. Lenyűgöző formater-
vezésével, a csúcsmodern innovációk és prémium kategóriájú luxusfunkciók 
egyedülálló választékával a kategória vezéregyénisége.

1.  Kategóriaelső IntelliLux LED® Mátrix fényszórók1

2.  Prémium kategóriájú beltér ergonomikus Active ülésekkel1

3.  Teljes körű vezetéstámogató rendszerek autonóm funkciókkal
4.  Dinamikus teljesítmény, adaptív összkerékhajtás és FlexRide futómű1

Autókkal szembeni elvárásai megváltoznak: próbálja ki Ön is az Insigniát!  
Találja meg az Önhöz legközelebbi Opel márkakereskedést itt: www.opel.hu

1  Külön rendelhető bizonyos modellekkel és motorokkal. A FlexRide alapfelszerelés a Country Tourerhez  
bizonyos motorokkal.
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5Prémium beltér

MINDEN RÉSZLETE TÖKÉLETES.
Az Insignia elegáns, ergonomikus és tágas belső tere minden utazást  
élménnyé tesz, mind a vezető, mind az utasok számára. 
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ERGONOMIKUS ACTIVE ÜLÉSEK.
AZ egésZséges válAsZtás HátA sZáMáRA.



7Ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező ülések

Az ergonomikus Active ülések1 segítenek elkerülni a hátfájást,  
valamint fokozzák a figyelmet és a kényelmet.

1. Németországi ergonómiai tanúsítvánnyal2. Az Egészséges Hát 
Munkacsoport (AGR) nevű független ergonómiai kiválósági központ 
által kiállítva.

2. Kihúzható combtámasz. Állítsa ülését pontosan a megfelelő  
hosszúságúra.

Válassza az első osztály szolgáltatásait:

3. Szellőztetés és fűtés. Az ülésszellőztetés segít lehűteni a hátát,  
az ülésfűtés pedig kellemesebbé teszi a téli reggeleket Ön és  
minden utasa számára1,3.

4. 18 irányban állítható ülés memória funkcióval1,4. Elektromosan teste 
formájához állítja az ülést. A különböző beállítások elmenthetők,  
vezetőváltásnál az ülés gombnyomásra visszaáll a sofőr beállításaira.

5. Masszázs igény szerint1. Egy gombnyomásra a vezetőülés  
gyengéden megmasszírozza dereka izmait.

Testre szabva. Találja meg az Ön számára tökéletes ergonomikus 
Active ülést online vagy Opel márkakereskedőjénél.

1 Külön rendelhető bizonyos felszereltségi szintekhez. Részleteket online vagy Opel márkakereskedőjénél talál. 2 A tanúsítvány különböző egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független  
vizsgálóbizottság által kiadott minősítés. 3  A hátsó középső üléshez nem kapható ülésfűtés. 4  Az első utasoldali ergonomikus Active ülés hat irányban manuálisan állítható.
A képen látható Brownstone prémium bőr csak Exclusive csomaggal kapható.

1.

3.

5.

2.

4.
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9Elegáns formaterv1 Külön rendelhető bizonyos motorokhoz. 2 Külön rendelhető. Nem kapható Edition változathoz.

Láblendítéssel nyitható csomagtérajtó2. A csomagtérajtó felnyitásához csak 
húzza el a lábát a hátsó lökhárító alatt, ott, ahol a fehér LED fény megvilágítja 
a földet. Ha másodszor is elhúzza a lábát, a csomagtérajtó bezárul. 

KIMAGASLÓ. MINDEN TÉREN.
Az Insignia Sports Tourer a feltűnő kinézetet és a prémiumkategória  
innovációit ötvözi a nagy autók kapacitásával és sokoldalúságával.  
Alacsony sziluettje, a tágas láb- és fejtér, a keskeny LED hátsó lámpák és  
a kettős, krómozott lámpakeretek1 erősítik széles és elegáns kiállását.
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Kapacitása és sokoldalúsága kiváló segítővé  
teszi a Sports Tourert. 560 litertől 1 665 literig  
bővíthető csomagterében bármilyen rakomány  
könnyedén elhelyezhető.

1. Gombnyomással lehajtható hátsó ülések1.  
Az osztott hátsó ülések gyorsan és könnyen  
lehajthatók, egyetlen gombnyomással.

2. 5 utas, 560 liter. Ha mindhárom hátsó ülés normál 
helyzetben van, akkor is bőven elég helye marad  
a csomagoknak.

3. 40 lent, 40:20 fent1. Hajtson le egy vagy két ülést  
a hosszú rakományok szállításához, amelyek  
mellett akár két utas is utazhat a hátsó sorban.

4. Akár 1 665 liter. A teljes hátsó üléssor lehajtásával 
hatalmas és tökéletesen sík csomagtér keletkezik.

1  Külön rendelhető minden felszereltségi szinthez, kivéve az Ultimate és GSi változatokat, valamint opcionális összkerékhajtással.

MEGKÖNNYÍTI AZ ÉLETET.
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PANORÁMA NAPFÉNYTETŐ.

A Sports Tourer nagy méretű panoráma 
napfénytetője1 természetes fénnyel árasztja  
el az autó belterét. A fűthető hátsó ülések1 és  
a hátsó konzol USB csatlakozói2 révén a hátsó  
ülések utasai ugyanolyan szintű luxust élvezhetnek, 
mint az első üléseken utazók.

1 Külön rendelhető a Dynamic, Innovation, Ultimate (elérhető 2019-től) és Country Tourer változatokhoz. 2 Alapfelszereltség a Dynamic, Innovation, Ultimate és Country Tourer változatokhoz. Nem kapható Edition változathoz.
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Vezessen vakításmentesen távolsági fényszóróval. Az IntelliLux LED® Mátrix fényszórók1 sokkal jobbak a xenon fényszóróknál, és jelentős előrelépést  
jelentenek a hagyományos LED lámpákhoz képest is – erősebbek és pontosabbak. Automatikusan tompítják a fénysugarat az úton közlekedő más járművek 
körül, miközben az út többi részét továbbra is erősen világítják meg – akár 400 méteres látótávolságot biztosítva.

• Nem vakít el más járművezetőket
• Biztonságosabbá és nyugodtabbá teszi az éjszakai vezetést
• A kanyarfény kiküszöböli a „fekete foltokat” az éles, lassú kanyarokban

INTELLILUX LED® MÁTRIX FÉNYSZÓRÓK.

Nézze meg az IntelliLux LED® Mátrix fényszórókat működés közben a következő oldalon: www.opel.hu/insignia



13Világítási újítások
1 Az IntelliLux LED® Mátrix fényszórók kaphatók minden felszereltségi szinthez, kivéve a belépő szintet és az Edition változatot. 2 A hagyományos halogén vagy nagy intenzitású gázkisüléses (HID) fényszórókhoz képest.  
3 A szűk kanyarokban vagy elkanyarodáskor, a kormányzási szögtől függően (70 km/h-ig), vagy az irányjelző használatakor (40 km/h-ig), egy további reflektor lép működésbe a bal vagy jobb oldalon.

Több idő a reagálásra. Vegye észre  
a veszélyeket akár 1,8 másodperccel korábban2 –  

ez 40 méternek felel meg 80 km/h sebességnél.

Vakításmentes, és nem kell kapcsolgatni. A megfelelő 
LED egységek a másodperc ezredrésze alatt  

automatikusan le- illetve felkapcsolnak, így Önnek 
nem kell tompítania a fényszórót.

Lásson többet az útból. 
A 32 külön LED elemből álló  

fényszórók alkalmazkodnak  
a különböző helyzetekhez.

Világítsa be a kanyarokat is.
A kanyarfény segít magabiztosan  
bevenni a kanyarokat 40–70 km/h  
között3.



14 Insignia
1 Külön rendelhető. 2 8–40 km/h sebesség között. 3 8–40 km/h sebesség között az autó a lehetséges legnagyobb lassulással fékez. 40–80 km/h között az autó segít a vezetőnek fékezéssel csökkenteni az ütközés erejét. Ha az autó sebességtartó automatikával van felszerelve, 
az autó segít a vezetőnek fékezéssel csökkenteni az ütközés erejét egészen a jármű maximális sebességéig.

1. 

2. 

Megérkezett a vezetéstámogató rendszerek autonóm  
generációja1. Az Opel fejlett biztonsági rendszerei innovatív, 
proaktív és kamera alapú biztonsági technológiákat ötvöznek 
a jármű körüli út megfigyeléséhez. Fokozzák a vezető éberségét, 
és segítenek megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket, az  
ütközéseket, a gyorshajtási bírságokat és sok minden mást. 

• A folyamatos támogatás segít Önnek ellazulni
• A tökéletes támogató rendszer a vezetést uralni  

kívánó stílushoz
• Ön mindig ura marad Insigniájának

1.	 Szélvédőre	vetített	kijelző	(HUD)1. Olvassa le a legfonto-
sabb adatokat közvetlenül a szélvédőről, így szemeit  
biztonságosan az úton tarthatja. A szélvédőn számos más 
adat mellett megjeleníthetőek a műholdas navigáció  
útmutatásai, a sebességtartó automatika1 figyelmeztetései 
vagy a pillanatnyi sebesség is.

2. Ráfutásos ütközés figyelmeztetés automata ütközéscsil-
lapító	fékezéssel.	Ez a rendszer ideális ingázó forgalomban: 
figyelmeztet, ha hátulról túl gyorsan közeledik egy lassabb 
járműhöz, és segít megakadályozni az ütközést a lehetséges 
legnagyobb lassulást eredményező fékezéssel2. 

FEJLETT	BIZTONSÁGI	RENDSZEREK.
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Az Opel vezetőtámogató rendszerei a vezetőt a rendszer korlátain belül  
támogatják. A vezetés továbbra is a vezető feladata marad.

3. 

4. 

4  8–40 km/h sebesség között az autó a lehetséges legnagyobb lassulással fékez. 40–80 km/h között az autó segít a vezetőnek fékezéssel  
csökkenteni az ütközés erejét.

3. Automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel3. Ha a rendszer 
az autó előtt gyalogost, járművet vagy egyéb tárgyat észlel,  
előre megnöveli a fékteljesítményt – ha pedig a vezető nem reagál, 
önállóan fékez.

4. Sebességtartó1,4. Tartja a beállított követési távolságot az autó 
előtt haladó járműtől, és szükség esetén akár teljes megállásig  
is képez fékezni az autót, így segít megakadályozni a ráfutásos  
ütközéseket. 

További biztonsági rendszerek: 
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő1. A rendszer a parkolóhelyről 
vagy az autóbejáróról való kitolatáskor figyelmeztet a közeledő 
járművekre. Ami korábban láthatatlan veszélyt jelentett, ma már 
könnyen kezelhető.

Ha szeretné a gyakorlatban is látni biztonsági rendszereink működését, 
látogasson el weboldalunkra: www.opel.hu
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1 Bizonyos piacokon. 2 A Telenav szabályzatában foglaltak szerinti felhasználói szerződés feltételeinek és a személyes adatok kezelésére 
 vonatkozó irányelvek elfogadása szükséges. 3 Okostelefonon vagy Wi-Fi hotspoton keresztüli mobilinternetes csatlakozás szükséges, amely 
 további költséggel járhat. 4 A kompatibilitással kapcsolatos információkért keresse fel a www.opel.hu oldalt. Az Apple CarPlay™ és az Android 
Auto™ nem elérhető minden országban, elérhetősége az operációs rendszer verziójától is függ. Részletekért keresse fel a www.apple.com vagy  
a www.android.com oldalt. 5 Külön megrendelhető felszerelések. 6 A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye. A kompatibilitással 
kapcsolatban keresse fel a www.opel.hu oldalt.
Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve. Az Android a Google Inc. védjegye.

Az új Multimedia Navi Pro. Élvezze a felsőkategóriás, beépített navigációs 
rendszer kényelmét, amellyel útközben is naprakész lehet. Az élő navigációs 
szolgáltatásokkal, mint például a prediktív navigáció, élő közlekedési értesí-
tések, friss parkolási információk és üzemanyagárak, online térképfrissítések, 
útvonaltervezés és érdekes helyek keresése, minden utazás zavartalan és 
intuitív lehet.

A prémium Multimedia Navi Pro infotainment rendszer áttekintése:
• Nyolccolos színes érintőképernyő 
• AM/FM rádió, DAB+1

• Integrált 3D-s európai navigáció TMC®/TPEG™1 előfizetéses élő  
közlekedési információs csatornával

• Élő navigációs szolgáltatások1,2, többek között prediktív navigáció,  
élő közlekedési értesítések, üzemanyagárak, parkolási információk,  
online térképfrissítések, útvonaltervezés és érdekes helyek keresése1,3 

• Fedélzeti hangvezérlés zene-, telefon- és navigációs funkciókhoz 
• Hangvezérlés támogatás a csatlakoztatott telefonról4

• Az infotainment rendszer információinak megjelenítése a műszerfali  
és a szélvédőre kivetített kijelzőn5

• Bluetooth® telefonkihangosításhoz, a telefonkönyv eléréséhez és 
zeneadatfolyam-lejátszáshoz6

• 2 USB interfész és SD kártyahely a navigációs térképhez 
• Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™4 rendszerekkel
• Akár 5 felhasználói profil az egyéni kedvencek tárolásához

MULTIMEDIA NAVI PRO.
INFOTAINMENT NAVIGÁCIÓVAL.



17Élvonalbeli okosautó-szolgáltatásokA 3D navigációs rendszer a hangutasításokat is érti.
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MultiMedia.
aZ OKOSteleFON leGJOBB tÁRSa.

Maradjon kapcsolatban a Multimediával. Az Apple CarPlay™ vagy Android Auto™ rendszerek zökkenőmentesen kivetítik okostelefonja főbb funkcióit, 
például bizonyos alkalmazásokat, térképeket, zenét, üzeneteket vagy telefonhívásokat a táblagépszerűen használható, tetszetős, hétcolos színes kijelzőre.
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1 Bizonyos piacokon. 2 A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye. A kompatibilitással kapcsolatban keresse fel a www.opel.hu 
oldalt. 3 A kompatibilitással kapcsolatos információkért keresse fel a www.opel.hu oldalt. Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ nem 
elérhető minden országban, elérhetősége az operációs rendszer verziójától is függ. Részletekért kérjük, látogasson el a www.apple.com 
vagy a www.android.com weboldalra. 4 Külön rendelhető.
Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve. Az Android a Google Inc. védjegye.

Nem megfelelő kábel? Megfelelő autó! Az Insignia indukciós töltőjével4 
vezeték nélkül töltheti fel okostelefonját.

9 hangszórós BOSE® prémium audiorendszer4. Felemelő teljesítmény 
Richbass™ mélysugárzóval.

Az infotainment rendszerekkel kapcsolatban további információkért 
keresse fel weboldalunkat: www.opel.hu

A kifinomult Multimedia rendszer áttekintése:

• Tetszetős, hétcolos, színes érintőképernyő továbbfejlesztett kezeléssel
• AM/FM rádió, DAB+1

• Bluetooth® telefonkihangosításhoz, a telefonkönyv eléréséhez  
és zeneadatfolyam-lejátszáshoz2

• Hangvezérlés támogatás a csatlakoztatott telefonról3

• 2 USB interfész és egy aux-in bemenet mobileszközök  
csatlakoztatásához vagy töltéséhez

• Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™3 rendszerekkel
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FELSZERELTSÉGI 
SZINTEK.
Az Insignia négy változatban, illetve 
felszereltségi szinttel kapható:  
a belépő szintű Edition, a Dynamic, 
az Innovation és a csúcskategóriájú 
Ultimate1 szint számos lehetőséget 
kínál. A rendkívül jól felszerelt  
alapmodellel és az opciók széles 
választékával Ön biztosan megta-
lálja a tökéletes autót.

DyNamIc.
Sportos jellemzők teszik hangsúlyossá a lenyűgöző 
Edition változatot.

  A Dynamic főbb jellemzői:

• Magasfényű hűtőrács krómozott díszléccel  
és díszítőelemekkel

• 6 irányban állítható ergonomikus Active ülés
• Könnyűfém sportpedálok
• Bőr kormánykerék krómkerettel
• Kétzónás automata légkondicionáló

A képeken külön megrendelhető felszerelések szerepelhetnek. 

EDITIoN.
A belépő szintű Edition nagyon magasra teszi a mércét.

  Az Edition főbb jellemzői:

• 17 colos formatervezett keréktárcsák
• LED nappali menetfény és hátsó lámpák
• Multimedia infotainment rendszer 
• Kifinomult kamera alapú biztonsági rendszerek
• Szélvédőre vetített vészfékezés-kijelző
• Sebességtartó sebességkorlátozóval



21Felszereltségi szintek áttekintése

INNOVATION.
Innovatív formavilág.

 	 Az	Innovation	főbb	jellemzői:

•	 Krómozott	és	csillogó	fekete	díszítőelemek
•	 6	irányban	állítható	ergonomikus	Active	ülés
•	 IntelliLux	LED®	Mátrix	fényszórók
•	 Eső-	és	alagútérzékelő
•	 Automatikus	távolsági	fényszórók	(automatikus	 

kapcsolás	tompított	és	távfény	között)

ULTIMATE1.
Luxuskivitelű,	csúcskategóriájú	stílus.

 	 Az	Ultimate	főbb	jellemzői:

•	 Alcantara	belső	tér
•	 OPC	Line	belső	és	külső	sport	csomag
•	 18	colos	két	színű	könnyűfém	keréktárcsák
•	 Szélvédőre	vetített	kijelző

1 Elérhető	2019-től.	
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OPC LINE SPORT CSOMAG.
A még álló helyzetben is dinamikus hatású, OPC stílusú Insignia sportos sziluettje kiemelt 
hangsúlyt kap, akármilyen gyorsan halad.

OPC Line külső sport csomag1:
•	 Sportküszöbök
•	 Meghosszabbított	első	és	hátsó	lökhárítók
•	 Hátsó	légterelő2	és	látható	kipufogóvégek3

•	 OPC	Line	embléma

OPC Line belső sport csomag1:
•	 Könnyűfém	sportpedálok
•	 Sötét	tetőkárpit4

•	 Fűthető,	perforált	bőrrel	borított	OPC	 
sportkormánykerék	beépített	kezelőszervekkel
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1.	 OPC	bőrbevonatú	sportkormánykerék. Perforált bőrrel bevont,  
fűthető kormánykerék, a márkát jellemző minden részletre kiterjedő  
kidolgozottsággal.

2.	 Könnyűfém	sportpedálok. Ha gyorsan vált fokozatot, a gumi és fém  
keverékéből álló pedál jobb tapadást biztosít a talpának.

3.	 Sötét	tetőkárpit4. A különleges mennyezetszín kiemeli az intenzív  
motorsport-hangulatot.

4.	Meghosszabbított	első	és	hátsó	lökhárítók. Az ültetett, áramvonalas  
Insignia minden eddiginél karcsúbbnak tűnik.

1 Csak a Dynamic és Innovation változatokhoz kapható. Az OPC Line külső sport csomag nem elérhető a Country Tourer változathoz. 2 Hátsó légterelő csak a Grand Sport változathoz kapható.  
3 Az OPC Line külső sport csomagban lévő, látható kipufogóvégek motoronként eltérőek lehetnek. 4 A Sports Tourer modellnél a tetőkárpitban rögzítőpontok találhatók a biztonsági háló rögzítéséhez.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Az Insignia GSi üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): alacsony 11,5–11,8, közepes 7,7–8,1, magas 6,4–6,7, nagyon magas 7,0–7,5, kombinált 7,6–8,0; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 198–208. Az értékeket a WLTP-folyamat 
szerint, a 715/2007, 2017/1153 és a 2017/1151 EK rendeleteknek megfelelően határoztuk meg.
1 Külön rendelhető. 2 Alapfelszerelésként sportabroncsok 20 colos kétszínű könnyűfém keréktárcsákkal. 3 Az ergonomikus üléseket a német AGR (Egészséges Hát Munkacsoport) nevű ergonómiai kiválósági központ tanúsítja.  
A tanúsítvány különböző egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független vizsgálóbizottság által kiadott minősítés.

INSIGNIA GSi.
NAGYON GYORS.

Lenyűgöző vonalak, erőteljes BiTurbo technika és tökéletes ergonómia: az Insignia GSi sportos, atletikus formavilága mellé fejlett technológia társul.
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A SZENVEDÉLY HAJTJA.
A GSi-RŐL RÖVIDEN.
A teljesítmény és stílus szorosan együttműködik: 
az Insignia GSi a mesteri menetdinamikát 
lenyűgöző stílusérzékkel ötvözi mind Grand Sport, 
mind pedig Sports Tourer változatban. A vezető 
körüli tér remek GSi érzést nyújt a lapos aljú 
kormánykeréknek, az ergonomikus performance 
első üléseknek1 és az alumínium pedáloknak 
köszönhetően.

• Exkluzív GSi karosszériaszett feltűnő,  
20˝ könnyűfém keréktárcsákkal1

• Adaptív 4x4 összkerékhajtás aktív  
nyomatékelosztással és alapfelszerelésként 
Michelin sportabroncsokkal2

• FlexRide Performance futómű és nagy  
teljesítményű Brembo fékek

• Turbótechnika és nyolcfokozatú automata  
sebességváltó

• Ergonomikus Active ülések1,3

Mindez csak válogatás az Insignia GSi kiemelkedő 
tulajdonságai közül. További részletekért 
látogasson el weboldalunkra: www.opel.hu

A képeken külön megrendelhető felszerelések szerepelhetnek.
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COUNTRY TOURER. 
AZ IGAZI TEREPJÁRÓ.

1 Külön rendelhető bizonyos motorokhoz.

Munka vagy szórakozás? Csinálja mindkettőt 
kedve szerint!
Ha hozzászokott, hogy Ön dönti el, melyik utat 
választja, a robusztus Country Tourer meg fog 
felelni az elképzeléseinek:

• Igazi terepjáró adaptív  
4x4 összkerékhajtással

• Ezüst színű védőlemez és 360°-os  
karosszériavédő bevonat

• Speciális hangolású futómű
• Tömített kerékcsapágyak
• FlexRide futóművezérlés1
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FelszerelTség:
COUNTRY TOURER.

1Az ülésfűtés alapfelszerelés a külön rendelhető bőr kárpittal. 

A Country Tourer a legnehezebb körülményeket is az Ön előnyére fordítja.
Az első ködlámpák és a műanyag karosszériaburkolat remekül mutatnak  
a városban, és jó szolgálatot tesznek szükség esetén.

1. Harcedzett útitárs. Ezüst védőlemezek és burkolat védi az alvázat,  
és teszi ültetett, széles és erős megjelenésűvé a Country Tourert.

2. Az Ön luxuskivitelű utasfülkéje. Multimedia infotainmenttel, kétzónás 
automata légkondicionálóval és elektromosan állítható, fűthető első 
ülésekkel1.

A képeken külön megrendelhető felszerelések szerepelhetnek.

1. 

2. 
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AZ INSIGNIA EXCLUSIVE.
Alakítsa Opel Insignia Exclusive modelljét pontosan olyanná,  
amilyenné szeretné – a testreszabhatóság a legmagasabb igényeket  
is kielégíti.

•	 Egyedi	szín	–	válassza	ki	kedvenc	színét	több	millió	közül,	vagy	 
küldje	el	nekünk	egyéni	színpreferenciáját

•	 Prémium	kategóriás	luxus	kívül-belül
•	 Avantgárd	kék	vagy	barna	bőrülések	ezüstszürke	díszvarrással1

•	 Exkluzív	fényezés	a	tükörházon	és	a	könnyűfém	keréktárcsán
•	 Sebességváltó	kar	Exclusive	emblémával
•	 Magasfényű	fekete	külső	csomag	–	cserélje	le	autója	külsejének	 

krómozott	részleteit	sportos,	magasfényű	fekete	fényezésre

Az	Exclusive-ról	bővebb	információt	a	www.opel.hu	oldalon	találhat,	
vagy	töltse	le	az	AR	alkalmazást2,	és	élje	át	a	legexkluzívabb	Insigniát	 
kiterjesztett	valóságban.

1 Külön	rendelhető.	 2 Nem	minden	országban	érhető	el.
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1 Elérhető Edition változatnál. 2 Elérhető Dynamic, Innovation és Country Tourer változatoknál. 3 Csak Dynamic, Innovation és Ultimate változatokhoz. A Dynamic változathoz 3D hatással. 4 Csak Innovation, Ultimate és Country Tourer változatokhoz 
kapható. 5 A bőr változat külön rendelhető, csak az ülés ülőfelületei készülnek bőrből. Csak Exclusive változathoz kapható. 6 Alapfelszerelés Ultimate változatnál. Rendelhető Dynamic és Innovation változatokhoz. Elérhető 2019-től.

1. 

2. 4. 

3. 
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KÁRPITOK ÉS FELÜLETEK.
Kiváló kárpitok, kimagasló minőségben. Új formatervezésű ülések és felületek teszik még 
hangsúlyosabbá az Insignia prémium kategóriájú hangulatát.

1. Milano1. Marvel fekete szövetülések. Marvel fekete ajtóbetétek, Vinyl Jet fekete kartámaszok. 
Metallic ezüst dekorelemek.

2. Monita2. Marvel fekete szövet ülésbetétek, Jet fekete prémium bőrhatású ülésoldalak. 
Vinyl Jet fekete kartámaszok. Sötét Metallic dekorelemek.

3. Siena II Jet fekete3. Jet fekete perforált bőr ülésbetétek, Jet fekete prémium bőrhatású 
ülésoldalak. Shadow szürke díszvarrás, Lithos szürke szövetszegélyezéssel. Sötét ezüst 
dekorelemek.

4. Siena II Shale4. Shale perforált bőr ülésbetétek, Shale prémium bőrhatású ülésoldalak. 
Ceramic fehér díszvarrás, Lithos szürke szövetszegélyezéssel. Sötét ezüst dekorelemek.

5. Brownstone prémium bőr5. Brownstone színű perforált prémium nappabőr ülésoldalak, 
ülés- és ajtóbetétek. Shadow szürke díszvarrás, Boreas szürke szövetszegélyezéssel.  
Sötét Metallic dekorelemek.

6. Alcantara Jet fekete6. Alcantara Jet fekete ülésbetétek, Jet fekete prémium bőrhatású 
ülésoldalak, bőr belső ülésoldalak. Shadow szürke díszvarrás, Vinyl Jet fekete kartámaszok. 
Sötét ezüst dekorelemek.

5. 

6. 
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FÉNYEZÉS ÉS SZÍNEK. Insigniája 99 százalékban a kimagasló teljesítményről szól. 
De a legfelső réteg hívja fel magára először a figyelmet.

Summit fehér Abalone fehér Sovereign ezüst Cosmic szürke Satin Steel szürke
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További speciális színek kaphatók.
Részletekért keresse Opel márkakereskedőjét.

Rouge barna Absolute vörös Darkmoon kék Mineral feketeIndigo kék
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1.

2.

3.

4.

5.
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ABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK.
Az abroncsok sokat mondanak arról, hogy ki ül a kormánynál.
De az Insignia abroncsai tudják, mit áruljanak el.

1.	 18	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	ötküllős	 
Bright ezüst kivitel,  
8,5 J x 18, 245/45 R 18  
abroncsok (RCV).1,2

2.	 17	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	öt	ikerküllős	
Bright ezüst (RSC) vagy  
titánfényű	kivitel	(MZD),	
7,5 J x 17, 225/55 R 17  
abroncsok.1,3

3.	 18	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	többküllős,	 
két	színű,	Technical	szürke	
matt és gyémántvágott  
kivitel, 8,5 J x 18, 245/45 R 18 
abroncsok (RD1).1,3,4

4.	 20	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	öt	duplaküllős,	
két	színű,	magasfényű	 
fekete	kivitel,	8,5	J	x	20,	
245/35 R 20 abroncsok 
(RQ9).1,3

5.	 18	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa, Bright ezüst  
kivitel, 8,5 J x 18,  
245/45 R 18 abroncsok 
(RCW).1,5

6.	 18	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	öt	ikerküllős	
Bright ezüst kivitel,  
8 J x 18, 235/50 R 18  
abroncsok	(PTW).6

7.	 18	colos	könnyűfém	 
keréktárcsa,	öt	ikerküllős	
Technical	szürke	kivitel,	 
8 J x 18, 235/50 R 18  
abroncsok (RV1). 6

8. 17 colos acél keréktárcsa  
két	színű	dísztárcsával,	 
7 J x 17, 225/55 R 17 abroncsok 
(RS9).7

9. 16 colos acél keréktárcsa 
ezüst dísztárcsával,  
6,5 J x 16, 215/60 R 16  
abroncsok (RRY).7

1 Nem	kapható	a	Country	Tourer	és	GSi	változatokhoz.	 2 Alapfelszerelés	a	Dynamic	változathoz.	 3 Külön	rendelhető.	 4 Alapfelszerelés	az	Ultimate	változathoz.	 5 Alapfelszerelés	az	Innovation	változathoz.	 6 Csak a Country változathoz kapható.  
7 Csak	Edition	változathoz	rendelhető.

6.

9.8.

7.
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AZ INSIGNIA TARTOZÉKAI.

Az Insignia minden igényét kielégíti. Többek között 
az Insigniára szabott Opel tartozékok széles kínálatával.

1.	 Opel	tetődoboz	és	tetőcsomagtartó-alap.  
A 460 literes doboz szabadalmaztatott nyitó/
záró és központi zár rendszerekkel rendelkezik.  
A tetőcsomagtartó-alapokra síléc, snowboard 
és kerékpárok szállítására alkalmas rendszerek  
is felszerelhetők.

2–3.	 FlexConnect	rendszer. Rögzítsen egy sor különböző 
tartót az első ülések hátuljához, az asztaltól  
a kabátakasztóig. A FlexConnect táblagéptartó 
álló vagy fekvő formátumban is képes rögzíteni 
az eszközeit – olvasáshoz vagy filmnézéshez.

4.	 Megvilágított	küszöbborítások. Nyújtson VIP 
szolgáltatást utasainak, és védje a fényezést  
a sérülésektől és karcolásoktól.

5.	 Megfordítható	kemény	csomagtértálca. Ez  
a robusztus és könnyen tisztítható tartozék  
megakadályozza, hogy a tárgyak elmozduljanak 
a helyükről, vagy a kiömlő folyadék szétfolyjon.  
A hátoldala szőnyeggel borított a puhább,  
csendesebb csomagtér érdekében.

Az Opel teljes tartozékkínálatát weboldalunkon  
tekintheti meg: www.opel-accessories.com

1. 
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2. 

3. 

5. 

4. 
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MOTOROK, ABRONCSOK  
ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK.
A következő generációs német tervezés megfelel minden  
teljesítmény iránti elvárásnak. Irányítás és teljesítmény,  
vagy takarékosság és hosszú élettartam – az Insignia minden 
igényhez rendelkezik megfelelő motorral.

• Nyolcfokozatú automata sebességváltó 2 literes motorokhoz1 
• Az adaptív összkerékhajtás2 automatikusan osztja el a nyomatékot 

az első, hátsó, bal és jobb oldali kerekek között, ami dinamikusabb, 
kiegyensúlyozottabb kezelést eredményez

• Továbbfejlesztett start/stop rendszer kései újraindítással
• Gazdaságosság és teljesítmény: 1,6 ECOTEC® Diesel,  

81 kW (110 LE)
• Minden dízelmotor a legújabb generációs  

NOx-kibocsátást ellenőrző technikával van 
felszerelve, többek között egy 15 l-es  
tartállyal a BlueInjection rendszerhez, 
mely a NOx-kibocsátást csökken-
tő AdBlue® adalékkal működik.3

Legfrissebb motorkínálatunkért és további adatokért  
látogasson el a www.opel.hu/insignia weboldalra.

1 Bizonyos motorokhoz. Tekintse meg a motortáblázatot. 2 Az adaptív összkerékhajtás csak bizonyos motorokkal és az opcionális FlexRide rendszerrel alapfelszerelés. 3 A BlueInjection technikával felszerelt autókat  
rendszeresen újra kell tölteni AdBlue®-adalékkal a javasolt szervizek között is. A fedélzeti számítógépbe épített jelző figyelmezteti, ha fel kell töltenie. Bővebb információ: www.opel.hu/adblueinfo

ABRONCSCÍMKÉZÉS

KERÉKTÁRCSÁK 215/60 
R 16

215/55 
R 17

225/55 
R 17

235/50 
R 18

235/45 
R 18

245/45
R 18

245/35 
R 20

245/35 
ZR 20

Üzemanyag-hatékonysági osztály B B B–C C C B–E E E

Nedvestapadási osztály B B B A B A–B A A

Külső gördülési zaj mért értéke (dB) 71 69 70–71 71 71 68–71 72 71

Külső gördülési zaj szerinti osztály –
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Motorok és váltók: WltP-értékek
Motorok 1,5 turbo

(103 kW/140 le)
start/stop rendszerrel

1,5 turbo
(121 kW/165 le)
start/stop rendszerrel

1,6 turbo
(147 kW/200 le)
start/stop rendszerrel

1,6 eCoteC® Dizel  
(81 kW/110 le)  
start/stop rendszerrel

Modellek Gs, st Gs, st Gs, st Gs, st Gs, st, Ct Gs, st
Hajtáslánc FWD FWD FWD FWD FWD FWD
sebességváltó Mt-6 Mt-6 At-6 Mt-6 At-6 Mt-6
károsanyag-kibocsátási norma euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP
A táblázat az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket tartalmazza, a modellváltozattól, az extra felszereltségtől és a gumiabroncsok típusától függően. Részletesebb adatokért tekintse 
meg árlistánkat, vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Üzemanyag Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Dízel
Üzemagyag-fogyasztás (l/100 km1)
Alacsony 8,4–9,1 8,3–9,0 9,8–10,6 8,5–8,7 9,8–10,6 6,0–6,4
közepes 6,1–7,1 6,2–7,0 7,1–7,9 6,6–6,8 7,3–7,9 4,9–5,4
Magas 5,4–6,4 5,5–6,4 5,9–6,7 6,0–6,2 6,1–6,8 4,5–4,9
Nagyon magas 6,2–7,3 6,4–7,5 6,5–7,5 7,0–7,4 7,1–8,0 5,0–5,6
kombinált 6,2–7,2 6,3–7,2 6,9–7,8 6,8–7,1 7,2–8,0 4,9–5,4
Co2-kibocsátás (kombinált, g/km)1 141–164 144–165 157–176 155–161 163–181 129–142

Motorok 1,6 Dízel  
(100 kW/136 le)
start/stop rendszerrel

2,0 Dízel 
(125 kW/170 le)
start/stop rendszerrel

2,0 Biturbo Dizel 
(154 kW/210 le) 
start/stop rendszerrel

Modellek Gs, st Gs, st Gs, st, Ct Gs, st, Ct Gs, st, Ct Gs, st Ct, Gsi
Hajtáslánc FWD FWD FWD FWD AWD AWD AWD
sebességváltó Mt-6 At-6 Mt-6 At-8 Mt-6 At-8 At-8
károsanyag-kibocsátási norma euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6c
A táblázat az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket tartalmazza, a modellváltozattól, az extra felszereltségtől és a gumiabroncsok típusától függően. Részletesebb adatokért tekintse 
meg árlistánkat, vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Üzemanyag Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel
Üzemagyag-fogyasztás (l/100 km1)
Alacsony 6,6–6,9 8,4–9,1 7,7–8,2 8,7–9,3 8,2–8,8 11,3–11,8 11,5–11,8
közepes 5,3–6,0 6,2–6,7 5,8–6,5 6,4–7,1 6,6–7,3 7,5–8,0 7,7–8,1
Magas 4,6–5,1 4,8–5,4 4,7–5,3 5,1–5,8 5,4–6,0 6,2–6,7 6,4–6,8
Nagyon magas 5,2–6,1 5,8–6,3 5,5–6,2 6,0–6,6 6,3–6,9 6,7–7,3 7,0–7,5
kombinált 5,2–5,9 5,9–6,5 5,6–6,3 6,2–6,8 6,4–7,0 7,3–7,9 7,6–8,0
Co2-kibocsátás (kombinált, g/km)1 137–154 155–170 147–164 161–177 166–182 192–207 198–209
MT-6 = 6 fokozatú kézi sebességváltó AT-6/AT-8 = 6-/8 fokozatú automata sebességváltó GS = Insignia Grand Sport ST = Insignia Sports Tourer CT = Insignia Country Tourer Az „alacsony”, a „közepes”, a „magas” és a „nagyon magas” kategóriák a WLTP-mérés adott terhelésre vonatkozó részeredményeit 
jelölik. „Alacsony”: kis sebesség, hideg motor (városi használat), „közepes”: kis sebesség, meleg motor (külvárosi használat), „magas”: közepes sebesség (országúti használat), „nagyon magas”: nagy sebesség (autópálya használat). Az extra felszereltséget is figyelembe véve a legnagyobb üzemanyag-igényű 
és a legtakarékosabb modell értékeit tüntettük fel. A WLTP-mérésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.opel.hu/wltp oldalra.

A nyomdába küldés pillanatában minden adat pontos és naprakész volt. A vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a motorspecifikációkat, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. Minden feltüntetett adat az alapfelszereltségű EU modellre vonatkozik.  
A rendelkezésre álló motorokkal és azok műszaki adataival kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük, látogassa meg weboldalunkat (www.opel.hu) vagy forduljon márkakereskedőjéhez.
1 Az üzemanyag-fogyasztási és Co2-kibocsátási értékeket a WLTP-folyamat szerint, a 715/2007, 2017/1153 és a 2017/1151 EK rendeleteknek megfelelően határoztuk meg.
Az értékeket az egyéni használati és vezetési körülmények befolyásolhatják. További információért a hivatalos fogyasztásról és CO2-kibocsátási értékekről olvassa el az értékesítési pontokon vagy a kijelölt állami hatóságnál vagy szervnél  
ingyenesen elérhető „Útmutató az új személyautók fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról” című útmutatót.



A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába kerülés időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a formatervezést vagy a felszereltséget módosítsuk.  
A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül. 

Az újrahasznosítást szem előtt tartó tervezésről, az élettartamuk végére ért járművek (ELV) visszavételi pontjairól, illetve az élettartamuk végére ért járművek újrahasznosításáról a www.opel.hu weboldalon talál információt. Járműveink felszereltségére vonatkozó pontos tájékoztatásért keresse fel helyi 
Opel márkakereskedőjét.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) 
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www.opel.hu/insignia

A jövő mindenkié


