INSIGNIA

TIJD VOOR EEN NIEUW
SOORT LEIDERSCHAP.
De Insignia belichaamt Duitse techniek op zijn best. Hij neemt een flinke
voorsprong met exclusieve innovaties, luxe van de hoogste klasse en een
oogverblindend design.
•	Toonaangevende IntelliLux LED® Matrix-koplampen
•	Premium interieur met ergonomische comfortstoelen1
•	Geavanceerde assistentiesystemen die de veiligheid vergroten
•	Dynamische prestaties, met adaptieve vierwielaandrijving en FlexRide
De Insignia overtreft uw verwachtingen. Ontdek het zelf en maak snel
een afspraak voor een proefrit. U vindt de dichtstbijzijnde Opel dealer op
www.opel.nl

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juli 2018). De foto’s en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen als
optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen.
Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van
rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
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De koploper in zijn klasse
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IN ELK OPZICHT VOLMAAKT.
Het interieur van de Insignia is elegant en ergonomisch ingericht. Het hoge
comfort en luxe materialen zorgen dat iedereen zich direct thuisvoelt.

Premium interieur
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ERGONOMISCHE COMFORTSTOELEN
DE GEZONDE KEUZE VOOR UW RUG.
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1.
Ergonomische comfortstoelen met AGR-certificering bieden
weldadige ontspanning en helpen om rugpijn te voorkomen.
Optimaal comfort bevordert bovendien de concentratie.
1

1. Verstelbare hoofdsteunen. In hoogte verstelbaar en kantelbaar,
zodat u ze precies in de juiste stand kunt zetten. Zo verkleint u het
risico van nekletsel bij een aanrijding aanzienlijk.
2. In lengte verstelbaar zitgedeelte. Precies op maat in te stellen
om uw bovenbenen de juiste ondersteuning te bieden.

3.

3. Ventilatie en verwarming. Extra verkoeling op warme dagen en
verwarming als het buiten koud is.
4. 6-voudig verstelbaar met een elektrisch verstelbare lendensteun
of 8-voudig elektrisch verstelbaar voor het summum van gemak
en comfort. De elektrisch verstelbare stoel heeft bovendien een
geheugenfunctie, die de mogelijkheid biedt om de instellingen
van verschillende bestuurders op te slaan.

5.

2.

5. Massagefunctie voor optimale ontspanning. Met één druk op de
knop geeft de 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel uw
onderrug een zachte massage.
Ervaar het comfort. De Opel dealer wil de verschillende versies van
de ergonomische comfortstoelen graag aan u demonstreren, zodat
u uw perfecte stoel kunt kiezen.

1

4.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

Ergonomische comfortstoelen
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Insignia Sports Tourer

GROTE KLASSE.
De Insignia Sports Tourer combineert innovatieve technologie met
ongekende veelzijdigheid en een zee van ruimte. Zijn gestroomlijnde
silhouet, slanke LED-achterlichten en een dubbele verchroomde uitlaat
accentueren zijn krachtige, atletische design.

Slimme handsfree-achterklep. U hoeft alleen even uw voet onder de
achterbumper te bewegen om de intelligente, elektrisch bedienbare
achterklep te openen of te sluiten.

Doordacht design
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GEMAAKT OM HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN.
De ruime, veelzijdige Sports Tourer is de ideale
multitasker. Met 560 tot 1.665 liter aan bagageruimte
kunt u echt alle kanten op.
• Neerklapbaar met één druk op de knop. De stoelen
achterin kunnen eenvoudig en snel worden neergeklapt
om meer plaats te maken voor bagage.
• 5 zitplaatsen, 560 liter. Zonder ook maar één
stoel neer te klappen beschikt u al over veel plaats
voor bagage.
• In drie delen neerklapbare achterbank (40/20/40).
Door één van de drie delen neer te klappen, kunt
u lange bagagestukken én twee personen vervoeren.
• 1.665 liter bagageruimte. Als u de hele achterbank
neerklapt, ontstaat een enorme bagageruimte met
een volledig vlakke laadvloer.
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STIJLVOL PANORAMADAK.
Het grote panoramadak van de Sports Tourer
zorgt voor licht in overvloed en een uniek gevoel
van ruimte. Het voorste gedeelte is elektrisch
te openen, zodat u bij mooi weer van extra frisse
lucht kunt genieten. Getint glas houdt fel zonlicht
tegen, zodat het interieur niet te snel opwarmt.

Panoramadak
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GEAVANCEERDE INTELLILUX LED® MATRIX-KOPLAMPEN.

Met grootlicht rijden, zonder anderen te verblinden. IntelliLux LED® Matrix-koplampen1 hebben een veel grotere lichtopbrengst dan Xenon-koplampen
en gaan een flinke stap verder dan conventionele LED-verlichting. Ze zijn zowel krachtiger als preciezer. De lichtbundel rond andere voertuigen wordt
automatisch gedimd, terwijl de rest van de weg tot 400 meter ver helder verlicht blijft.
• Geen risico om andere bestuurders te verblinden
• In het donker rijden wordt veiliger en meer ontspannen
• Bochtverlichting maakt een einde aan “zwarte gaten” bij het afslaan (bij een snelheid tot 40 km/u)2
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Bekijk de IntelliLux LED® Matrix-koplampen in actie op www.opel.nl

Meer tijd om te reageren.
U merkt gevaren tot 1,8 seconde sneller3 op.
Bij 80 km/u is dit ca. 40 meter eerder.

Niet-verblindend grootlicht.
Wanneer nodig wordt een gedeelte van de LED’s
automatisch uitgeschakeld, zodat u niet meer
handmatig hoeft over te schakelen op dimlicht.
Meer zicht op de weg.
Met 32 LED-elementen passen uw
koplampen zich automatisch
aan wisselende situaties aan.

Bochtverlichting bij grootlicht.
Zorgt bij een snelheid tussen 40 en
70 km/u voor extra fel licht bij het nemen
van de bocht, voor optimaal zicht.2

1
Wanneer het systeem actief is, wordt het grootlicht bij een snelheid boven de 50 km/u automatisch ingeschakeld en bij een snelheid onder de 35 km/u uitgeschakeld. 2 In scherpe bochten en bij het afslaan wordt,
afhankelijk van de stuurhoek (tot 70 km/u) of de richtingaanwijzer (tot 40 km/u) een extra reflector aan de linker- of rechterkant ingeschakeld. 3 In vergelijking met conventionele halogeen- of HID-verlichting.

Innovatieve verlichting
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INNOVATIEVE
VEILIGHEIDSSYSTEMEN.
Intelligente assistentiesystemen1 helpen u om in de Insignia
veiliger en volkomen ontspannen te rijden. Ze maken gebruik
van radar, camera’s en sensors om de weg en de omgeving
van de Insignia continu te scannen. Ze waarschuwen u voor
gevaren en helpen u om aanrijdingen te voorkomen en boetes
te vermijden.

1.

• Continu waakzaam, zodat u ontspannen kunt rijden
• De perfecte ondersteuning voor een sportieve rijstijl
• U houdt altijd zelf de volledige controle over uw Insignia
1. Het Head-up display toont belangrijke rij-informatie in de
voorruit, zodat u uw ogen veilig op de weg kunt houden.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor weergave van de snelheid,
navigatie-aanwijzingen of verkeersbordherkenning.

2.

2. Waarschuwing bij dreigende aanrijding met remassistent.
Een veilig gevoel in druk stadsverkeer of in de spits! Dit
systeem waarschuwt u wanneer u een langzamer rijdend
voertuig te snel nadert en helpt u om een aanrijding te
voorkomen door indien nodig zelfstandig een noodstop uit
te voeren.2

De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder te ondersteunen, binnen de grenzen van het systeem. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden. 2 Actief bij een snelheid tussen 8 en 40 km/u. 3 Bij een snelheid tussen 8 en 40 km/u remt het systeem de
auto volledig af. Bij een snelheid tussen 40 en 80 km/u versterkt het systeem de remkracht om de kracht van een aanrijding te dempen. Als de auto is uitgerust met Adaptive Cruise Control wordt de bestuurder door dit systeem ondersteund tot de maximale snelheid van de auto.

1
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3. Automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning.3
Wanneer dit systeem een voetganger, voertuig of ander object
binnen een bepaalde afstand vóór de auto opmerkt, worden de
remmen voorbereid en wordt de bestuurder gewaarschuwd. Als
u niet reageert, wordt de auto automatisch afgeremd.

3.

4. Adaptive Cruise Control. Helpt om kop-staart-aanrijdingen te
voorkomen en ontspannen te rijden, door automatisch een vooraf
ingestelde afstand tot uw voorganger aan te houden en wanneer
nodig af te remmen of te versnellen.
Andere veiligheidssystemen in de Insignia zijn onder meer:
• Verkeersbordherkenning
• Lane Departure Warning met actieve rijstrookassistent
• Rear Cross Traffic Alert, dat u bij het achteruit rijden waarschuwt
voor voertuigen die aan de achterkant van opzij naderen

4.

Bekijk deze en andere veiligheidssystemen in actie op
www.opel.nl/insignia

Innovatieve veiligheid
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MULTIMEDIA NAVI PRO.
INFOTAINMENT MET NAVIGATIE.
Het meest geavanceerde connected navigatiesysteem dat u feilloos
op elke bestemming brengt en u onderweg uitstekend op de hoogte houdt.
De vele pluspunten van Multimedia Navi Pro op een rij:
• Navigatiesysteem met 3D-weergave en kaarten voor heel Europa
• Online (over-the-air) kaartupdates1
• Real-time verkeersinformatie en anticiperende navigatiefuncties,
die rekening houden met actuele files en verwachte verkeersdrukte
(op basis van historische gegevens)1,2
• Actuele informatie over parkeerplaatsen en brandstofprijzen, zodat
u zelf kunt bepalen of u aan de snelweg wilt tanken of liever even van uw
route afwijkt
• Ultra-helder 8-inch kleuren-touchscreen met eenvoudige menu-opbouw,
waarbij de iconen voor de meest gebruikte functies altijd in zicht blijven
• Mogelijkheid om 2 smartphones tegelijk aan het systeem te koppelen
• Voor optimale veiligheid zijn de belangrijkste functies zowel vanaf het
stuurwiel als via spraakaansturing te bedienen3
• De belangrijkste informatie wordt zowel op het scherm tussen de tellers
als op het head-up display getoond, zodat u uw ogen niet van de weg
hoeft te halen
• Smartphone-integratie via Apple CarPlayTM 4
•
Handsfree bellen en audio streamen via Bluetooth® 5
• Digitale radio DAB+

Licentie loopt tot 2031. 2 Om gebruik te maken van de Connected Navigation diensten is verbinding met mobiel internet via een smartphone of
Wi-Fi Hotspot vereist; dit kan tot extra kosten leiden. Voor gebruik van deze diensten dient u de gebruikersovereenkomst van Telenav te accepteren
en toe te stemmen in gebruik van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het privacybeleid van Telenav. 3 De compatibiliteit en beschikbaarheid
van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.
4
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 5 Bluetooth® is een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.
1
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U kunt uw navigatiesysteem bedienen via korte gesproken commando’s.

Geavanceerd infotainment
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MULTIMEDIA EN MULTIMEDIA NAVI.
UITSTEKEND VERBONDEN.

Multimedia: het veelzijdige infotainmentsysteem met geavanceerde integratie van uw smartphone. Apple CarPlay™ biedt via het grote 7-inch
kleuren-touchscreen moeiteloos toegang tot de belangrijkste apps en functies op uw smartphone1.
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De belangrijkste eigenschappen van Multimedia op een rij:
• Schitterend vormgegeven 7-inch kleuren-touchscreen dat net zo
eenvoudig te bedienen is als een tablet
• AM/FM-radio en digitale radio DAB+
• Handsfree bellen, muziek streamen en toegang tot uw contactenlijst
via Bluetooth® 2
• Spraakgestuurde bediening van een aangesloten smartphone1
• 2 USB-poorten en externe stereo-aansluiting (aux-in) om mobiele
apparaten aan te sluiten of op te laden
• Ondersteunt Apple CarPlay™ 3
Multimedia Navi biedt hiernaast gebruiksvriendelijke, geïntegreerde
navigatiefuncties, die u helpen in heel Europa feilloos uw weg te vinden.

Oplader vergeten? Geen probleem! Via inductie kunt u uw smartphone
draadloos opladen.4

Kijk voor meer informatie over de infotainmentsystemen voor de
Opel Insignia op www.opel.nl

De compatibiliteit en beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.
3
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
4
Opladen via inductie is alleen mogelijk voor PMA- of Qi-compatibele smartphones. Voor sommige toestellen is een adapter nodig.
1 

Bose®-systeem met 8 luidsprekers. Verbluffende geluidskwaliteit met
een ingebouwde Richbass™ woofer.

2

Geavanceerd infotainment
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ROYAAL
UITGERUST.
De Insignia biedt de keuze uit
verschillende uitrustingsniveaus:
de comfortabele Edition, de
Business en Business Executive die
volledig afgestemd zijn op het
comfort van zakelijke rijders, en de
zeer luxe Innovation.
Daarnaast kunt u kiezen voor de
avontuurlijke Insignia Country Tourer
(blz. 26/27) en de ultra-sportieve
GSi (blz. 24/25). Wilt u zich echt
onderscheiden, dan heeft u de
mogelijkheid uw hoogst persoonlijke
Insignia Exclusive samen te stellen
(blz. 28/29).

EDITION.

Hoog comfort en stijlvol design.
Standaard onder meer:

• Multimedia infotainmentsysteem met integratie van
smartphone via Apple CarPlayTM
• 7-inch  kleuren-touchscreen
• LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten
• Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
in carrosseriekleur
• 17-inch stalen “bi-color” design-velgen

Tot slot is een uitgebreid gamma
van opties beschikbaar, zodat u er
zeker van kunt zijn dat uw Insignia
aan al uw wensen voldoet.
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

BUSINESS.

Comfort en gemak voor zakelijke rijders.
Compleet uitgerust met onder meer:

• Multimedia Navi navigatiesysteem met kaarten
voor heel Europa
• 7-inch kleuren-touchscreen en Apple CarPlayTM
• Geavanceerde assistentiesystemen, zoals Lane
Departure Warning met actieve rijstrookassistent en
automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning
• Parkeersensoren voor en achter

BUSINESS EXECUTIVE.
Premium uitrusting voor wie veel onderweg is.
Voorzien van veel luxe, zoals:
• Multimedia Navi navigatiesysteem met kaarten
voor heel Europa
• 7-inch kleuren-touchscreen en Apple CarPlayTM
• Electronic Climate Control met twee afzonderlijk
instelbare zones
• Elegante chroomaccenten in interieur en exterieur
• Ergonomische comfort-bestuurderstoel
• 17-inch of 18-inch lichtmetalen velgen1

1

Velgen afhankelijk van de gekozen motor.     

INNOVATION.

De exclusieve luxe van een topmodel.
Hoogtepunten van de Innovation:
• Multimedia Navi navigatiesysteem met kaarten
voor heel Europa
• 7-inch kleuren-touchscreen en Apple CarPlayTM
• IntelliLux LED® Matrix-koplampen
• Ergonomische comfortstoelen voor bestuurder en
voorpassagier
• Mistlampen vóór
• Achteruitrijcamera
• Chromen en glanzend zwarte design-accenten

Uitrustingsniveaus
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OPC SPORT LINE PAKKET.
Ultra-dynamisch – zelfs als hij stilstaat.
Het OPC Sport Line interieurpakket
en OPC Sport Line exterieurpakket geven
uw Insignia een adembenemend
sportieve uitstraling.
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OPC Sport Line pakket exterieur:
• Sportieve voor- en achterbumper
• Side skirts
• Achterspoiler en zichtbare uitlaat
• “OPC Line”-logo

OPC Sport Line pakket interieur:
• Aluminium pedalen
• Zwarte hemelbekleding
• Verwarmbaar OPC Line sportstuur
met stuurwielbediening

1.

3.

2.

4.

1. OPC Line lederen sportstuur. Verwarmbaar en bekleed met geperforeerd
leder, met subtiele afwerkingsdetails.

3. Zwarte hemelbekleding. De donkere hemelbekleding schept de unieke
sfeer van een racemodel.

2. Aluminium sportpedalen. De metalen pedalen met rubberen antislipprofiel versterken het sportieve rijgevoel en geven uitstekende grip.

4. Sportieve voor- en achterbumper. De Insignia lijkt nog dichter op de weg
te liggen en oogt daardoor nog sneller.

OPC Sport Line pakket
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INSIGNIA GSi

PIJLSNEL.

Sterke contouren, sportieve BiTurbo-kracht en perfecte ergonomie: de Insignia GSi combineert dynamisch rijplezier met een fenomenale wegligging.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
Zie voor meer details blz. 7.

1 
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GEDREVEN DOOR PASSIE

GSi: ADEMBENEMEND.
Sublieme prestaties en een stijlvol design
versterken elkaar. BiTurbo-technologie en
dynamische vierwielaandrijving maken de
Insignia GSi tot een ware atleet. Hij is er in
twee carrosserieversies: als Grand Sport, met
de elegante lijnen van een coupé, en als
veelzijdige, ruime Sports Tourer.
• Uniek GSi-design met schitterende 18-inch
lichtmetalen velgen (optie: 20-inch velgen)
• Adaptief FlexRide-onderstel en vierwiel
aandrijving met Active Torque Vectoring
• Ultra-krachtige Brembo-remschijven
• 2.0 BiTurbo dieselmotor met 154 kW (210 pk)
en 8-traps automaat
• 8-voudig elektrisch verstelbare ergonomische
comfort-bestuurdersstoel1
• Beide voorstoelen met massage- en
ventilatiefunctie
• Stoelverwarming in voorstoelen en buitenste
plaatsen achterin
Dit is maar een kleine selectie van de rijke
uitrusting van de Insignia GSi. Kijk voor een
volledig overzicht, inclusief alle opties voor de
GSi, op www.opel.nl/insignia

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

Insignia GSi
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DE INSIGNIA COUNTRY TOURER.

AVONTUURLIJK KARAKTER.
Vandaag representatief, morgen sportief?
De robuuste Country Tourer met stoere
4x4-looks is perfect uitgerust voor alles wat
u wilt ondernemen:
•
•
•
•

Offroad-karakter
Onderstel met 20 mm extra bodemvrijheid
Stoere beschermingspanelen rondom
FlexRide-onderstel met automatische
dempingsregeling1
• Beschikbaar met vierwielaandrijving
• Gesealde wiellagers
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1

Afhankelijk van de gekozen motor.

OVERAL OP VOORBEREID.

SENSATIONELE UITRUSTING.
De Insignia Country Tourer voelt zich overal in zijn element.
20 mm meer bodemvrijheid, mistlampen en stoere beschermingspanelen
rondom maken direct duidelijk dat deze Insignia niet bang is voor een beetje
modder, terwijl hij zich ook in de stad uitstekend thuisvoelt.

1.

1. Wild aantrekkelijk. De grotere bodemvrijheid, stoere beschermingspanelen
rondom en een zichtbare dubbele uitlaat benadrukken de robuuste
uitstraling van de Country Tourer.
2. Premium interieur. Met onder meer het Multimedia Navi navigatiesysteem met kaarten voor heel Europa, een 7-inch kleuren-touchscreen
en ondersteuning van Apple CarPlayTM. Daarnaast onder meer: Electronic
Climate Control met twee afzonderlijk instelbare zones en een ergonomische comfort-bestuurdersstoel.1
2.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V” (AGR),
die normen opstelt voor rugvriendelijk design. Zie voor meer details blz. 7.

1 

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

Insignia Country Tourer
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DE INSIGNIA EXCLUSIVE.
Stel uw eigen, unieke Insignia Exclusieve samen. Profiteer van de
mogelijkheid om een groot aantal details helemaal aan uw eigen smaak
aan te passen.
• Uw persoonlijke carrosseriekleur: kies één van de speciale “Exclusive”
kleuren of een kleur die speciaal voor u wordt samengesteld
• Het unieke High Gloss Black-pakket, dat de chromen details vervangt
door sportieve hoogglans zwarte accenten
• Speciaal voor de Insignia Exclusive ontwikkelde lichtmetalen velgen
en spiegelbehuizingen
• Exclusieve interieurdetails en bekledingen die alleen voor de
Exclusive leverbaar zijn, zoals de trendy blauwe lederen bekleding
met zilvergrijze biezen

Lees meer over Insignia Exclusive op opel-exclusive.com/nl-nl/
of download de Exclusive AR-app en scan de afbeelding hierboven
om uw exclusieve Insignia in augmented reality te bewonderen.
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De foto toont de Insignia GSi Exclusive.

Insignia Exclusive
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1.

3.

2.

4.

5.

BEKLEDING
EN INTERIEUR.
In een auto als de Insignia, die in alle opzichten
uniek is, is ook de bekleding vanzelfsprekend
verfijnd. Hoogwaardige materialen, stijlvolle
details en vakkundige afwerking versterken het
gevoel van luxe en comfort.
1. Milano. Stoffen bekleding in Marvel Black. Deurbekleding in Marvel Black, armsteunen vinyl,
Jet Black. Interieuraccenten in Metallic Silver.
2. Monita. Middengedeelte stoelen met stoffen
bekleding in Marvel Black, wangen bekleed
met Morrocana1, Jet Black. Armsteunen vinyl,
Jet Black. Interieuraccenten in Dark Metallic.
3. Siena II Jet Black. Middengedeelte stoelen
met geperforeerd lederen bekleding in
Jet Black, wangen bekleed met Morrocana1,
Jet Black. Interieuraccenten in Dark Silver.
4. Siena II Shale. Middengedeelte stoelen
met geperforeerd lederen bekleding in Shale,
wangen bekleed met Morrocana1, Shale.
Interieuraccenten in Dark Silver.

De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van de gekozen carrosserievariant en uitrusting.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

Leder-look.

1

5. Brownstone premium leder. Stoelen en
deuren bekleed met geperforeerd premium
nappaleder in Brownstone. Interieuraccenten
in Dark Metallic.

Bekleding en interieur

31

Summit White
Uni-lak

Abalone White
Drielaags
pareleffect

Sovereign Silver
Metallic

CARROSSERIEKLEUREN.
32
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Cosmic Grey
Metallic

Satin Steel Grey
Metallic

Het karakter van uw Insignia wordt voor 99 procent bepaald door zijn
fenomenale design, innovatieve techniek en onovertroffen prestaties.
Maar zijn kleur is het eerste dat iedereen opvalt!

Rouge Brown
Metallic

Absolute Red
Briljant

Indigo Blue
Basiskleur

Darkmoon Blue
Metallic

Mineral Black
Metallic

Carrosseriekleuren
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4.

1.

3.

5.
2.
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1. 18-inch lichtmetalen velg,
5-spaaks, 8,5 J x 18,
bandenmaat 245/45 R 18,
Silver (RCV).

6. 18-inch lichtmetalen velg,
5-dubbelspaaks, 8 J x 18,
bandenmaat 235/50 R 18,
Silver (PTW).

2. 17-inch lichtmetalen velg,
5-dubbelspaaks, 7,5 J x 17,
bandenmaat 225/55 R 17,
Silver (RSC).

7. 18-inch lichtmetalen velg,
5-dubbelspaaks, 8 J x 18,
bandenmaat 235/50 R 18,
“Bi-Color” (RV1).

3. 18-inch lichtmetalen velg,
15-spaaks, 8,5 J x 18,
bandenmaat 245/45 R 18,
“Bi-Color” (RD1).

8. 17-inch stalen Structure-velg,
7 J x 17, bandenmaat
225/55 R 17, “Bi-Color” (RS9).

4. 20-inch lichtmetalen velg,
5-dubbelspaaks, “V-design”,
8,5 J x 20, bandenmaat
245/35 R 20, High-Gloss Black
(RQ9).

Naast deze velgen, hebt u bij de
Opel dealer de keuze uit nog
meer schitterende velgen voor
de Insignia.

5. 18-inch lichtmetalen velg,
15-spaaks, 8,5 J x 18,
bandenmaat 245/45 R 18,
Silver (RCW).

De beschikbaarheid van de
velgen is afhankelijk van de
gekozen carrosserieversie, motor
en uitrusting. Vraag uw Opel
dealer om meer informatie.

VELGEN EN BANDEN.
Velgen dragen veel bij tot de persoonlijke uitstraling van uw Insignia.
Volg uw eigen smaak en kies de velgen die het beste bij u passen.

6.

7.

8.

Velgen en banden
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INSIGNIA ACCESSOIRES.
1.

De Insignia is erop gericht het u in elk opzicht naar
de zin te maken. Daarom hebt u de keuze uit een ruim
assortiment hoogwaardige accessoires.
1.

Opel dakkoffer en allesdrager. De ruime dakkoffer
met een inhoud van 460 liter is voorzien van een
gepatenteerd open- en sluitsysteem, dat vanaf
één punt vergrendelbaar is. De allesdrager
is ook de basis voor andere dakdragers, voor
bijvoorbeeld fietsen, ski’s of snowboards.

2.–3. FlexConnect-systeem. In de stevige houder aan de
achterkant van de voorstoelen kunnen diverse
praktische accessoires bevestigd worden, zoals
een opklaptafeltje of een kledinghanger. De
FlexConnect tablet-houder kan horizontaal of
verticaal gebruikt worden, om te lezen of films
te kijken.
4.

Verlichte dorpellijsten. Een echt VIP-gevoel
bij het instappen! De dorpellijsten beschermen
bovendien de lak tegen krasjes.

5.

Harde kofferbekleding. Stevig en gemakkelijk
te reinigen. Aan één kant zacht tapijt, aan de
andere kant slijtvaste rubber. De mat voorkomt
dat voorwerpen heen en weer gaan schuiven
en beschermt de bekleding tegen vuil en vocht.

Kijk voor het volledige aanbod van Opel accessoires
op www.opel.nl/accessoires
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2.

4.

5.

3.

Accessoires
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DYNAMISCHE MOTOREN.
Geavanceerde Duitse techniek staat garant voor hoge prestaties, souplesse en een efficiënt verbruik.
• Breed aanbod van 1.5- en 1.6-liter Turbo-benzinemotoren met een vermogen tot 147 kW (200 pk) en 1.6- en 2.0-liter
dieselmotoren met een vermogen tot 125 kW (170 pk)
• 2.0 BiTurbo 4x4-dieselmotor met 8-traps automaat levert met 154 kW (210 pk) fenomenale prestaties
• De 1.5 Turbo-benzinemotor met 121 kW (165 pk) blinkt uit door uitstekende prestaties bij een bescheiden verbruik
• Keuze uit een handgeschakelde 6-versnellingsbak, een soepele 6-traps automaat of geavanceerde 8-trapsautomaat
• Geoptimaliseerd Start/Stop-systeem met uitgesteld herstarten, voor maximale efficiency
• Alle dieselmotoren zijn uitgerust met de geavanceerde BlueInjection-technologie
om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te beperken1
De beschikbaarheid van motoren en versnellingsbakken is afhankelijk van de
gekozen carrosserievariant en uitrusting.

“Twinster” adaptieve 4-wielaandrijving met
Active Torque Vectoring is de perfecte match
voor de krachtigste motoren. Het koppel wordt
automatisch op de gunstigste manier over
de wielen verdeeld, met als resultaat een ultradynamisch en tegelijk evenwichtig rijgedrag.
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Gemiddeld brandstofverbruik: 7,2–4,4 l/100 km; 13,9–22,7 km/l.
Gemiddelde CO2-uitstoot: 188–116 g/km.2

EU-bandenlabels
Bandenmaat

215/55 R 17 225/55 R 17 235/50 R 18 235/45 R 18 245/45R 18 245/35 R 20 245/35 ZR 20

Brandstof-efficiëntieklasse

B

C–B

C

C

E–B

E

E

Klasse grip op nat wegdek

B

B

A

B

B–A

A

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

69

71–70

71

71

71–68

72

71

Geluidsklasse

Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische
specificaties op opel.nl/insignia of vraag ernaar bij uw
Opel dealer.

–

Voor een correcte werking is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer
informatie op www.opel.nl/adblue. 2 De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.
De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening
met een specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.
1

Motoren en bandenlabels
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De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze
uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren
kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Uw Opel dealer zal u graag nader informeren. Meer informatie
over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,
AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

www.opel.nl/insignia
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