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ČAS PRO NOVÉ LEADERY.
Insignia je prvotřídní kus německého inženýrství. Vyniká ve své kategorii 
díky unikátním inovacím, prémiovým prvkům a atraktivnímu exteriéru.

1.  Prvotřídní světlomety IntelliLux LED® Matrix1

2.  Prémiový interiér včetně Ergonomických sedadel Active1

3.  Asistenční systémy řidiče s autonomními prvky
4.  Dynamický výkon, adaptivní pohon všech kol 4x4 a podvozek FlexRide1

Překoná všechna vaše očekávání. Zamluvte si zkušební jízdu.  
Svého prodejce vozů Opel najdete na www.opel.cz

1  Na přání s vybranými modely a motorizacemi. FlexRide je standard pro Country Tourer s  vybranými motory.
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5Prémiový interiér 

PERFEKTNÍ V KAŽDÉM OHLEDU.
Elegantní, ergonomický a prostorný interiér Insignie znamená, že každá  
vaše cesta bude pohodlná a zábavná. 
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ERGONOMICKÁ SEDADLA ACTIVE.
Zdravá volba pro vaše Záda.
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Ergonomická sedadla Activ e 1 pomáhají výrazně omezit 
bolest zad a zlepšit pohodlí při řízení.

1. Ergonomicky certifikováno2 v Německu. Asociací AGR  
(Kampaň pro zdravá záda), nezávislým centrem pro ergonomii.

2. Výsuvná podpora stehen. Nastavte délku sedáku dle vašich 
potřeb.

Posuňte se do první třídy:

3. Ventilace a topení. Funkce ventilace pomáhá ochlazovat  
vaše záda, zatímco vyhřívání zajistí výrazné zlepšení komfortu  
především v zimním období1,3.

Vyberte si sedadlo řidiče Wellness AGR s prvotřídními prvky:

4. Nastavení v 18 směrech s funkcí paměti1,4. Elektronické nastavení 
sedadla přímo na míru vaší postavě a možnost uložení nastavení 
do paměti i pro více osob.

5. Masážní funkce1. Stiskem tlačítka začne sedadlo řidiče jemně 
masírovat spodní část vašich zad.

Vyrobeno na míru. Vyberte si ergonomická sedadla Active u vašeho 
prodejce vozů Opel.

1  Na přání pro vybrané úrovně výbavy. Více informací naleznete na webových stránkách nebo u vašeho prodejce vozů Opel.
2  Certifikace AGR je známkou kvality, kterou uděluje nezávislá organizace expertů různých lékařských oborů.
3  Sedadlo spolujezdce AGR je manuálně nastavitelné v 6 směrech.

1.

3.

5.

2.

4.
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9Elegantní design1 K dispozici na přání pouze s vybranými motory. 2 Na přání. Nelze pro výbavu Edition.

Inteligentní bezdotykové otevírání pátých dveří 2. Páté dveře  
do zavazadlového prostoru můžete nyní otevřít pouhým pohybem  
nohou pod zadním nárazníkem v místě osvětleném LED diodou.  
Opakovaný pohyb dveře zase uzavře. 

SKVĚLÁ V KAŽDÉM OHLEDU.
Insignia Sports Tourer kombinuje atraktivní design, prémiové inovace, 
prostor a všestrannost velkého vozu kombi. Nízká silueta, prostor  
pro cestující, LED zadní světlomety a dvě chromované koncovky výfuku1 
umocňují elegantní vzhled vozu.
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Objem a všestrannost dělají z verze Sports Tourer 
pomocníka pro každou situaci. Díky zavazadlovému 
prostoru o objemu 560 až 1 665 litrů přepravíte  
téměř cokoli.

1. Sklápění dotykem1. Zadní sedadla lze rychle  
sklopit tlačítkem v zavazadlovém prostoru.

2. 5 cestujících, 560 litrů. I když cestujete v pěti, stále 
máte k dispozici dostatečně velký zavazadlový prostor 
pro všechna vaše zavazadla.

3. Sklopná sedadla1. Sklopte jedno nebo dvě zadní 
sedadla pro přepravu delších předmětů.

4. Až 1 665 litrů prostoru. Se všem sklopenými zadními 
sedadly získáte obrovský rovný zavazadlový prostor.

1  Na přání pro všechny výbavy kromě Ultimate (k dipozici od 2019), GSi a vozidel s pohonem všech kol.

USNADNĚTE SI ŽIVOT.



11Skvělý interiér 

PANORAMATICKÁ STŘECHA.

Velká panoramatická střecha pro Sports Tourer1 
zalije interiér vozu přirozeným světlem. Cestující 
na zadních sedadlech si užijí stejnou úroveň luxusu 
díky vyhřívání sedadel1 a připojení USB v zadní 
středové konzoli2.

1 Na přání pro Dynamic, Innovation, Ultimate a Country Tourer. 2 Standardně pro výbavy Dynamic, Innovation a Country Tourer. Nelze pro Edition. 
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Dálková světla bez oslnění. Přední světlomety IntelliLux LED® Matrix1 jsou mnohem vyspělejší než xenonové světlomety a jsou dalším vylepšením  
klasických LED světlometů – jsou přesnější a výkonnější. Automaticky ztlumí dálková světla, pokud systém detekuje jiné vozidlo. Intenzivně však osvětluje 
prostor, kde se vozidlo nenechází, a to až v délce 400 metrů.

• Bez rizika oslnění ostatních řidičů
• Bezpečnější a klidnější jízda v noci
• Odbočovací světla osvětlují tmavá místa především při pomalejším odbočování (do 40 km/h)

POKROČILÉ SVĚTLOMETY INTELLILUX LED® MATRIX.

Podívejte se na přední světlomety IntelliLux LED® Matrix v akci na www.opel.cz



13Inovace světlometů
1 Světlomety IntelliLux LED® Matrix jsou dostupné na přání pro všechny výbavy kromě základní výbavy Edition. 2 V porovnání s klasickými halogenovými světlomety nebo světlomety s technologií HID. 
3 Při ostřejších zatáčkách v závislosti na úhlu natočení volantu (do rychlosti 70 km/h) nebo při signalizaci blinkrem (do 40 km/h) se rozsvítí dodatečný pravý nebo levý světlomet.

Více času na reakci. 
Až o 1,8 vteřiny delší čas na reakci2 odpovídá  

40 ujetým metrům při rychlosti 80 km/h.

Bez oslnění a nutnosti přepínání. 
Automatická aktivace a deaktivace LED segmentů 

odbourává přepínání dálkových světel.

Vidět více. 
Díky 32 samostatným LED prvkům se 

světlomety přizpůsobí jakékoli situaci.

Osvětlete i zatáčky.
Světla pro zatáčení osvětlí prostor, do 
kterého směřujete (při 40 až 70 km/h)3.
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1 Na přání. 2 V rychlostech od 8 do 40 km/h. 3 Mezi rychlostmi 8 a 40 km/h dokáže systém vůz zcela zastavit. Mezi rychlostmi 40 a 80 km/h systém pomáhá řidiči k intenzivnějšímu brzdění. Pokud je vůz vybaven automatickým tempomatem, pomáhá zamezit kolizím nouzovým 
brzděním i ve vyšších rychlostech. 

1. 

2. 

Autonomní generace asistenčních systémů řidiče1 je zde. 
Moderní bezpečnostní systémy Opel kombinují inovativní, 
proaktivní bezpečnostní technologie založené na kamerovém 
systému pro monitoring situace kolem vaší Insignie. Společně 
pak zvyšují bezpečnost a pomáhají omezovat kolize, pokuty 
za rychlou jízdu a další nepříjemné situace v provozu. 

• Neustálá podpora pro váš klid
• Perfektní asistenční systémy pro řízení s rukama stále  

na volantu
• Kontrola řidiče nad vozidlem za všech okolností

1. Head-up Displej (HUD)1. Mějte oči stále nasměrovány  
před vůz a přitom sledujte nejdůležitější údaje promítnuté 
na čelní okno – například vaši rychlost, hlášení navigace 
nebo upozornění tempomatu1.

2.  Systém upozornění na hrozící srážku a nouzové brzdění. 
Ideální do měst a kolon. Tento systém vás varuje, pokud  
se nebezpečně blížíte k vozidlu před vámi. Nehodám  
předchází také automatickým brzděním2. 

POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ 
SYSTÉMY.



15Bezpečnostní inovace 
Asistenční systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. 
Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.

3. 

4. 

4  Mezi rychlostmi 8 a 40 km/h dokáže systém vůz zcela zastavit. Mezi rychlostmi 40 a 80 km/h systém pomáhá řidiči k intenzivnějšímu brzdění.  
Pokud je vůz vybaven automatickým tempomatem, pomáhá zamezit kolizím nouzovým brzděním i ve vyšších rychlostech. 

3.	 Automatické	nouzové	brzdění	s	detekcí	chodců3. Pokud systém  
detekuje chodce, vozidlo nebo jiný objekt vpředu, připraví brzdy 
na maximální výkon. Začne i sám vozidlo brzdit, pokud řidič  
na možnou hrozbu nereaguje.

4.	 Automatický	tempomat1,4. Udržuje vybranou vzdálenost od vozu 
před vámi a zpomaluje vozidlo pro zamezení nebezpečného  
přiblížení či dokonce nehody. 

Mezi další bezpečnostní systémy patří: 
Kontrola	provozu	za	vozem1. Když couváte z parkovacího místa, 
systém vás upozorní, pokud se ze stran blíží jiná vozidla. Nyní tak 
vidíte doslova za roh.

Všechny tyto bezpečnostní systémy můžete vidět v akci  
na www.opel.cz
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1 Pouze pro vybrané země.
2 Vyžaduje souhlas s uživatelskými podmínkami licence Telenav a souhlas s použitím osobních údajů společností Telenav.
3 Vyžaduje připojení k internetu pomocí Wi-Fi ve vozidle nebo přes chytrý telefon.
4  Kompatibilitu ověříte na www.opel.com nebo www.apple.com respektive www.android.com. Apple CarPlay a Apple jsou registrované ochranné 

známky společnosti Apple Inc. Android je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc.
5 Na přání.
6 Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Kompatibilitu ověříte na www.opel.com

Nový systém Multimedia Navi Pro. Užijte se pohodlí vestavěného navigačního 
systému, který je stále aktuální. Služby Connected Navigation zahrnují  
aktuální dopravní hlášení, informace o parkování, cenách pohonných hmot 
nebo aktualizaci mapových podkladů, tras a bodů zájmu (POI).

Prémiový infozábavní systém Multimedia Navi Pro ve zkratce:
• 8˝ barevný dotykový displej 
• AM/FM rádio, DAB+1

• Integrovaný navigační systém se 3D zobrazením, mapami Evropy  
a dopravním zpravodajstvím TMC®/TPEG™1

• Služby Connected Navigation1,2: předvídavá navigace a aktuální  
dopravní zpravodajství, ceny pohonných hmot, informace o parkování, 
online aktualizace map, tras a hledání POI1,3 

• Hlasové ovládání pro funkce: audio, telefon a navigace 
• Hlasové ovládání připojeného telefonu4

• Informace z infozábavního systému se zobrazují na palubním displeji 
řidiče a na Head-Up displeji5

• Bluetooth® pro telefonování hands-free, přístupu k telefonnímu seznamu 
a streamování hudby6

• 2 USB porty a slot na SD karty s mapovými podklady 
• Kompatibilita s Apple CarPlay™ a Android Auto™4

• Až 5 uživatelských profilů pro individuální oblíbené položky

MULTIMEDIA NAVI PRO.
INFOZÁBAVA A NAVIGACE.



17Prvotřídní konektivitaVaše satelitní navigace se zobrazením ve 3D okamžitě reaguje na hlasové povely.
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MULTIMEDIA.
OKAMŽITÁ KONEKTIVITA.

Zůstaňte ve spojení díky systému Multimedia. Apple CarPlay™ nebo Android Auto™ propojí hlavní funkce a vybrané aplikace vašeho chytrého telefonu 
s vozidlem: mapy, hudbu, zprávy nebo seznam hovorů. Vše zobrazí na 7˝ barevném dotykovém displeji.
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1  Pouze pro vybrané země.
2  Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.
3  Kompatibilita a funkčnost závisí na typu zařízení a verzi operačního systému. Pro kontrolu kompatibility jděte na www.opel.com,  

www.apple.com respektive www.android.com. Apple CarPlay a Apple jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.  
Android je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc.

4 Na přání.

Špatný kabel? Správné auto! Díky indukčnímu nabíjení4 můžete dobíjet 
baterii vašeho telefonu bezdrátově.

Bose sound system® s 9 reproduktory4. Skvělý zvuk díky Richbass™  
funkci wooferu.

Pro více informací o infozábavních systémech jděte na www.opel.cz

Sofistikovaný systém Multimedia ve zkratce:

• Atraktivní 7˝ barevný dotykový displej
• AM/FM rádio, DAB+1

• Bluetooth® pro telefonování hands-free, přístup k telefonnímu 
seznamu a streamování hudby2

• Hlasové ovládání připojeného telefonu3

• 2 USB porty a 1 aux-in pro připojení a dobíjení přenosných zařízení
• Kompatibilita s Apple CarPlay™ a Android Auto™3
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INSIGNIA –  
VÝBAVY.
Insignia je dostupná ve 4 variantách 
a výbavách: základní výbava Edition, 
Dynamic, Innovation a nejvyšší  
výbava Ultimate1 (od 2019). Základní 
model je velmi dobře vybavený  
a vám se i tak otevírá další velká 
spousta možností pro sestavení 
perfektního vozu dle vašich představ.

DYNAmIc.
Sportovní nádech na základech výbavy Edition.

  Dynamic – hlavní prvky:

• Lesklá černá mřížka chladiče s chromovanou lištou
• Ergonomické sedadlo řidiče Active nastavitelné  

v 6 směrech 
• Pedály z lehkých slitin
• Volant potažený kůží s chromovanými prvky
• Automatická klimatizace

Na fotografiích může být znázorněna výbava na přání.

EDItIoN.
Základní výbava nastavuje laťku hodně vysoko.

  Hlavní prvky výbavy Edition:

• 17˝ designové ráfky
• LED denní svícení a zadní světlomety
• Infozábavní systém Multimedia
• Bezpečnostní systémy založené na kameře
• Projekce hlášení systému nouzového brzdění 

na čelní sklo
• Tempomat s omezovačem rychlosti
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InnovatIon.
Inovativní designové prvky.

  Innovation – hlavní prvky:

• Designové prvky v chromovaném a lesklém  
černém provedení

• Ergonomické sedadlo řidiče Active nastavitelné  
v 6 směrech

• Přední světlomety IntelliLux LED® Matrix
• Dešťový a světelný senzor
• Automatická dálková světla (automatické  

přepínání světel)

ULtIMatE.1
Luxusní styling.

  Ultimate – hlavní prvky:

• Čalounění interiéru Alcantara
• Sada OPC Line Interiér a Sada Sport Exteriér
• 18˝ dvoubarevné ráfky z lehkých slitin
• Head-up Displej

1 K dispozici od 2019 
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SADA OPC LINE SPORT.
Dynamický vzhled, i když je vůz v klidu. Prvky OPC pro Insignii podtrhují sportovní linie vozu.

Sada OPC Line Exteriér1:
•	 Boční	prahy,	spoilery	nárazníků
•	 Zadní	spoiler2 a viditelné koncovky výfuku3

•	 Označení	OPC	Line

Sada OPC Line Interiér1:
•	 Pedály	z	lehkých	slitin	a	černé	čalounění	stropu4

•	 Vyhřívaný	volant	potažený	perforovanou	kůží 
s	ovládacími	prvky



23Sady OPC Line Sport

1.	 Volant	OPC	potažený	kůží. Vyhřívaný volant potažený perforovanou kůží 
vytvořený s citem pro detaily.

2.	 Pedály	z	lehkých	slitin. Pro lepší cit při řazení rychlostí při sportovnější jízdě.

3.	 Černé	čalounění	stropu4. Speciální barva stropního čalounění zvyšuje 
sportovní ladění modelu.

4.	 Spoilery	nárazníků. Spoilery nárazníků dodávají vozu vzhled nízkých 
sportovních speciálů.

1 Dostupné pro výbavy Dynamic a Innovation. 2 Zadní spoiler je dostupný pouze pro verzi Grand Sport.  
3 Koncovky výfuku jsou závislé na zvolené motorizaci. 4 Pro verzi Sports Tourer je strop vybaven úchyty pro bezpečnostní síť.

1. 

2. 

3. 

4. 



24 Insignia GSi

1 Na přání. 2 Sportovní pneumatiky jsou standardem na 20˝ dvoubarevných ráfcích z lehkých slitin. 3 Ergonomická sedadla certifikovaná německou organizací AGR (Kampaň pro zdravá záda), centrem pro ergonomii. 
Certifikát je puncem kvality udíleným nezávislou komisí specialistů různých lékařských oborů. Insignia GSi: spotřeba paliva – nízká 11,8–11,5, střední 8,1–7,7, vysoká 6,7–6,4, extra vysoká 7,5–7,0, kombinovaná 8,0–7,6 l/100 km; 
Emise CO2 kombinované 208–198 g/km (v souladu s předpisy R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 a R (EU) No. 2017/1151 (v aktuálně platné verzi).

INSIGNIA GSi.
OPRAVDU RYCHLÁ.

Atraktivní křivky, technologie BiTurbo a perfektní ergonomie: Insignia GSi kombinuje zábavu za volantem s pokročilými technologiemi – to vše ve sportovní formě.



25GSi

ŘÍZENO VÁŠNÍ.
GSi – RYCHLÁ FAKTA.
Výkon a styl pracují ruku v ruce. Insignia GSi 
kombinuje perfektní jízdní dynamiku s atraktivním 
stylem v obou variantách karoserie: Grand Sport 
a Sports Tourer. Interiér orientovaný na řidiče  
s volantem s plochou spodní hranou, ergono-
mickými sedadly Active1 a hliníkové pedály 
přinášíten pravý zážitek z GSi.

• Exkluzivní bodykit GSi včetně 20˝ dvoubarevných 
ráfků1

• Adaptivní pohon 4x4 s Aktivním řízením točivého 
momentu a sportovními pneumatikami Michelin 
ve standardní výbavě2

• Sportovní podvozek FlexRide a výkonné  
brzdy BREMBO

• Turbomotor a 8stupňová automatická  
převodovka

• Ergonomická sedadla Active1,3

Ještě více hlavních prvků Insignie GSi najdete  
na www.opel.cz

Fotografie mohou zobrazovat výbavu na přání.
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COUNTRY TOURER. 
OPRAVDOVÝ OFFROAD STYL.

1 K dispozici na přání pouze s vybranými motory.

Pracovat chytře, hrát tvrdě? Obojí najednou!
Pokud máte svůj vlastní styl, pak je pro vás 
Country Tourer to pravé:

• Opravdový offroad s pohonem všech kol 4x4
• Ochranné prvky karoserie
• Zvýšený podvozek
• Speciální ochrana podvozkových částí
• Podvozek FlexRide1
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VýbaVa
COUNTRY TOURER.

1 Vyhřívání je standardní pro kožené čalounění na přání.

Country Tourer mění tvrdé podmínky ve vaší výhodu. Přední mlhové světlomety 
a ochranné prvky karoserie vypadají dobře ve městě a zároveň odvedou 
svojí práci v odlehlejších oblastech.

1. Těžká váha. Ochranné prvky karoserie a nárazníků chrání citlivá místa 
vozu a dodávají verzi Country Tourer na odolnosti a síle.

2. Vaše luxusní cesta do přírody. Díky systému Multimedia, automatické 
klimatizaci a elektricky nastavitelným předním vyhřívaným sedadlům1.

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.

1. 

2. 
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INSIGNIA EXCLUSIVE.
Sestavte si svůj vůz Opel Insignia Exclusive přesně podle svého – na míru 
vašim náročným představám.

• Personalizace barvy – vyberte si z miliónů odstínů a pošlete nám  
svou představu

• Luxus prémiových vozů v interiéru i exteriéru
• Avantgardní modré kožené čalounění sedadel se stříbrným prošíváním1

• Exkluzivní povrchy ráfků a krytů zpětných zrcátek
• Exkluzivní hlavice řadicí páky
• Sada Gloss Black – vyměňuje chromované prvky za sportovní lesklé černé 

Více o Exclusive naleznete na www.opel.cz nebo si stáhněte AR2 aplikaci 
pro vyzkoušení exkluzivních prvků Insignie v rozšířené realitě.

1 Na přání. 2 Není dostupné pro všechny země.



29ExclusiveNa fotografiích je zobrazena Insignia GSi Exclusive. 
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1 Standardně pro výbavy Edition.  2 Standardně pro Dynamic, Innovation a Country Tourer. 3 Pouze pro Dynamic, Innovation a Ultimate. S 3D efektem pro Dynamic. 4 Pouze pro výbavy Innovation, Ultimate a Country Tourer.  
5 Kožené čalounění na přání, kožené jsou pouze vnitřní plochy sedadel. Dostupné pouze pro výbavu Exclusive. 6 Standard pro Ultimate. Dostupné pro Dynamic a Innovation. K dispozici bude začátkem roku 2019.

1. 

2. 4. 

3. 
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ČALOUNĚNÍ A POVRCHY.
Prvotřídní inovace, prvotřídní čalounění. Upravená tvarovaná sedadla a povrchy  
dodávají Insignii na prémiovém vzhledu.

1. Milano1. Sedadla: látka černá Marvel. Výplně dveří: černá Marvel. Loketní opěrky:  
vinyl černá Jet. Dekorační prvky: stříbrná Metallic.

2. Monita2. Sedadla: vnitřní plochy látka černá Marvel, bočnice  efekt kůže černá Jet.  
Loketní opěrky: vinyl černá Jet. Dekorační prvky: šedá Metallic.

3. Siena černá Jet3. Sedadla: vnitřní plochy perforovaná kůže černá Jet, bočnice efekt kůže 
černá Jet. Prošívání: šedá Shadow. Lemy: šedá Lithos. Dekorační prvky: tmavá stříbrná.

4. Siena II Shale4. Sedadla: vnitřní plochy perforovaná kůže Shale, bočnice efekt kůže Shale. 
Prošívání: bílá Ceramic. Lemy: šedá Lithos. Dekorační prvky: tmavá stříbrná.

5. Prémiová kůže Brownstone5. Vnitřní plochy sedadel, bočnice sedadel a výplně dveří  
prémiová kůže Nappa Brownstone. Prošívání: šedá Shadow. Lemy: šedá Boreas. Dekorační 
prvky: tmavá stříbrná.

6. Alcantara černá Jet6. Sedadla: vnitřní plochy Alcantara černá Jet, bočnice efekt kůže  
černá Jet. Prošívání: šedá Shadow Grey. Loketní opěrky: vinyl černá Jet. Dekorační prvky: 
tmavá stříbrná.

5. 

6. 
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LAKY A BARVY. 99 procent vaší Insignie je orientováno na elitní výkony. 
Ale jen ta správná barva zaručí, že se za ní všichni otočí.

Bílá Summit Bílá Abalone Stříbrná Sovereign Šedá Cosmic Šedá Satin Steel
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Dostupné jsou i dodatečné speciální barvy karoserie.
Váš nejbližší prodejce Opel vám rád poskytne bližší informace.

Hnědá Rouge Červená Absolute Modrá Darkmoon Černá MineralModrá Indigo
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1.

2.

3.

4.

5.
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RÁFKY.
Kola dělají auto a vypovídají o nátuře řidiče.
Insignia má v tomto ohledu co říci.

1. 18˝ x 8,5 J stříbrné ráfky  
z lehkých slitin s 5 paprsky, 
pneumatiky 245/45 R 18 
(RCV)1,2

.2. 17˝ x 7,5 J stříbrné (RSC)  
nebo lesklé šedé (MZD) ráfky  
z lehkých slitin s 5 dvojitými 
paprsky, pneumatiky 225/55 
R 171,3

3. 18˝ x 8,5 J dvoubarevné ráfky  
z lehkých slitin Šedá Technical 
Diamond Cut s 5 dvojitými 
paprsky, pneumatiky 245/45 
R 18 (RD1).1,3,4

4. 20˝ x 8,5 J dvoubarevné ráfky 
z lehkých slitin s 5 dvojitými 
paprsky, pneumatiky 245/35 
R 20 (RQ9)1,3

5. 18˝ x 8,5 J stříbrné ráfky  
z lehkých slitin vícepaprskové, 
pneumatiky 245/45 R 18 
(RCW)1,5

6. 18˝ x 8,0 J stříbrné ráfky  
z lehkých slitin s 5 dvojitými 
paprsky, pneumatiky 235/50 
R 18 (PTW)6

7. 18˝ x 8,0 J dvoubarevné ráfky 
z lehkých slitin s 5 dvojitými 
paprsky, pneumatiky 235/50 
R 18 (RV1)6

8. 17˝ x 7,0 J dvoubarevné  
strukturované ráfky s 5 dvoji-
tými paprsky, pneumatiky 
225/55 R 17 (RS9)7

9. 16˝ x 6,5 J ocelové ráfky  
se stříbrnými kryty, pneumatiky  
215/60 R 16 (RRY)7

1 Nelze pro Country Tourer a GSi. 2 Standardně pro Dynamic. 3 Na přání. 4 Standardně pro Ultimate, k dispozici začátkem 2019 5 Standardně pro Innovation. 6 Pouze pro Country Tourer. 7 Pouze pro Edition na přání.

6.

9.8.

7.



36 Insignia

INSIGNIA – PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Insignia má vše, co potřebujete každý den. Sem samo-
zřejmě patří i celá řada originálního příslušenství Opel.

1. Střešní box Opel a základní střešní nosič. Uza-
mykatelný box s objemem 460 litrů. Základní 
střešní nosič je univerzální a lze na něj připevnit 
nosiče kol, lyží nebo snowboardů.

2.–3. FlexConnect. Celá řada praktických doplňků 
upevnitelných na zadní stranu předních sedadel: 
od stolku po věšák na kabáty. Držák tabletu 
FlexConnect umožňuje upevnění tabletu na výšku 
i na šířku – pro čtení nebo sledování filmů.

4. Osvětlené kryty nástupních prahů. VIP stylový 
doplněk při nastupování do vozu, který zároveň 
chrání lak před poškozením.

5. Oboustranná vana zavazadlového prostoru. 
Robustní a snadno omyvatelná vana zamezuje 
nechtěnému posuvu zavazadel a chrání originální 
koberec vozu před poničením. Spodní strana je 
potažená kobercem pro lepší odhlučnění prostoru.

Pro celou řadu příslušenství pro vůz Insignia,  
se podívejte na www.opel-accessories.com

1. 
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2. 

3. 

5. 

4. 
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MOTORY, PŘEVODOVKY  
A PNEUMATIKY.
Nová generace německého inženýrství vám přináší  
nekompromisní výkon. Kontrola, efektivita, dlouhověkost  
a spolehlivost – Insignia má ty pravé motory na výběr.

• 8 stupňová automatická převodovka pro dvoulitrové motory1 
• Adaptivní pohon všech kol „Twinster“ 4x4 (AWD) s pokročilou 

distribucí točivého momentu mezi jednotlivá kola pro lepší  
dynamiku a řízení2

• Pokročilý systém Start/Stop se zpožděným restartem
• Úspornost a výkon: 1.6 Diesel ECOTEC® (81 kW/110 k)
• Všechny naftové motory jsou vybaveny poslední generací 

technologie kontroly emisí NOx pomocí 15 litrové nádrže 
pro systém BlueInjection redukující NOx za pomoci 
aditiva AdBlue®.3

Pro aktuální nabídku navštivte  
 www.opel.cz/insignia

1 K dispozici pouze s vybranými motory. Viz tabulka motorizací. 2 Adaptivní pohon všech kol „Twinster“ 4x4 pouze s vybranými motorizacemi a podvozkem FlexRide na přání. 3 Vozy s technologií BlueInjection® vyžadují pravidelné doplňování aditiva 
AdBlue i mezi předepsanými intervaly. Indikátor na palubním počítači vás vyzve, pokud je potřeba aditivum doplnit. Více informací najdete na www.opel.cz/adblue

ZNAčENí PNEumATIK

RÁFKY 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

Úspornost paliva B B C–B C C E–B E E

Přilnavost na mokru B B B A B B–A A A

Valivý hluk (dB) 71 69 71–70 71 71 71–68 72 71

Třída hlučnosti –
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Převodovky: hodnoty WLtP 

Motory 1.5 turbo
(103 kW/140 k)
se systémem Start/Stop

1.5 turbo
(121 kW/165 k)
se systémem Start/Stop

1.6 turbo
(147 kW/200 k)
se systémem Start/Stop 

1.6 eCoteC® diesel  
(81 kW/110 k)  
se systémem Start/Stop

dostupné pro GS, St GS, St GS, St GS, St GS, St, Ct GS, St
Pohon FWd FWd FWd FWd FWd FWd
Převodovka Mt-6 Mt-6 At-6 Mt-6 At-6 Mt-6
emisní norma euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP
tabulka znázorňuje rozsah spotřeby a emisí pro konkrétní model, vybranou výbavy a pneumatiky. kontaktujte svého dealera opel pro podrobné informace.
Palivo Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín nafta
Spotřeba paliva v l/100 km1

nízká 9,1–8,4 9,0–8,3 10,6–9,8 8,7–8,5 10,6–9,8 6,4–6,0
Střední 7,1–6,1 7,0–6,2 7,9–7,1 6,8–6,6 7,9–7,3 5,4–4,9
vysoká 6,4–5,4 6,4–5,5 6,7–5,9 6,2–6,0 6,8–6,1 4,9–4,5
velmi vysoká 7,3–6,2 7,5–6,4 7,5–6,5 7,4–7,0 8,0–7,1 5,6–5,0
kombinovaná 7,2–6,2 7,2–6,3 7,8–6,9 7,1–6,8 8,0–7,2 5,4–4,9
kombinované emise Co2 v g/km1 164–141 165–144 176–157 161–155 181–163 142–129

Motory 1.6 diesel
(100 kW/136 k)
se systémem Start/Stop

2.0 diesel
(125 kW/170 k)
se systémem Start/Stop

2.0 Biturbo diesel 
(154 kW/210 k) 
se systémem Start/Stop

dostupné pro GS, St GS, St GS, St, Ct GS, St, Ct GS, St, Ct GS, St Ct, GSi
Pohon FWd FWd FWd FWd AWd AWd AWd
Převodovka Mt-6 At-6 Mt-6 At-8 Mt-6 At-8 At-8
emisní norma euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6d-teMP euro 6c
tabulka znázorňuje rozsah spotřeby a emisí pro konkrétní model, vybranou výbavy a pneumatiky. kontaktujte svého dealera opel pro podrobné informace.
Palivo nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta
Spotřeba paliva v l/100 km1

nízká 6,9–6,6 9,1–8,4 8,2–7,7 9,3–8,7 8,8–8,2 11,8–11,3 11,8–11,5
Střední 6,0–5,3 6,7–6,2 6,5–5,8 7,1–6,4 7,3–6,6 8,0–7,5 8,1–7,7
vysoká 5,1–4,6 5,4–4,8 5,3–4,7 5,8–5,1 6,0–5,4 6,7–6,2 6,8–6,4
velmi vysoká 6,1–5,2 6,3–5,8 6,2–5,5 6,6–6,0 6,9–6,3 7,3–6,7 7,5–7,0
kombinovaná 5,9–5,2 6,5–5,9 6,3–5,6 6,8–6,2 7,0–6,4 7,9–7,3 8,0–7,6
kombinované emise Co2 v g/km1 154–137 170–155 164–147 177–161 182–166 207–192 209–198
Mt-6 = 6stupňová manuální převodovka At-6/At-8 = 6/8stupňová automatická převodovka GS = Insignia Grand Sport St = Insignia Sports tourer Ct = Insignia Country tourer „nízká“, „Střední“, „vysoká“ a „velmi vysoká“ jsou podskupiny testovacích cyklů v rámci metodiky WLtP. významy těchto 
cyklů jsou následující: „nízká“ = městský provoz, „Střední“ = příměstský provoz, „vysoká“ = mimoměstský provoz, „velmi vysoká“ = dálniční provoz. Uváděný rozsah hodnot je od na palivo nejnáročnějších verzí až po ty nejúspornější, v závislosti na výbavě vozu. více informací a metodice WLtP nalznete na 
www.opel.cz/wltp

všechny informace byly přesné a aktuální v době, kdy byly předány k tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace motorů nebo i jiné specifikace bez předchozího upozornění, což může mít vliv na uvedené údaje. všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro eU se standardní 
výbavou. For the latest information about available engines and their technical data please check our website www.opel.com or contact your dealer.
1 Údaje o spotřebě paliva a emisích Co2 jsou stanoveny dle celosvětového testovacího standardu pro měření spotřeby a emisí (WLtP), v souladu s předpisy R (eC) č. 715/2007, R (eU), č. 2017/1153 a R (eU) č. 2017/1151 (v aktuálně platné verzi).
hodnoty neodrážejí specifický způsob jízdy a jízdní podmínky. For more information on official fuel consumption and Co2 emission values, please read the guideline ‘Guideline for fuel consumption, Co2 emissions of new passenger cars’ freely available in all points of sale or at the designated state authority 
or body.



Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné 
ke skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit. 

Informace o Plánech na Recyklaci, míst pro zpětný odběr vysloužilých vozidel (ELV) a o recyklaci ELV naleznete na internetové stránce www.opel.cz. Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary) 
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