INSIGNIA

TID TIL NYE STANDARDER.
Insignia er et mesterstykke i tysk ingeniørkunst. Den er førende i sin
klasse med en række unikke state-of-the-art innovationer, førsteklasses
luksusfunktioner og et dynamisk eksteriør.
1.	Klasseførende IntelliLux LED® Matrix-forlygter1
2.	Førsteklasses interiør med mulighed for ergonomiske sportsforsæder
3.	Sofistikerede førerassistancesystemer til support under kørslen
4.	Dynamiske køreegenskaber, 4X41 og FlexRide1
Skru forventningerne op og book en prøvekørsel.
Gå ind på www.opel.dk, find nærmeste forhandler og book din tur.

Ekstraudstyr på udvalgte modeller og motorer. FlexRide er standard på Country Tourer med udvalgte motorer.
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Insignia

Farven som er vist på forsiden fås ikke i Danmark.

LEDEREN I KLASSEN

3

4

Insignia  Brownstone læderinteriør fås ikke i Danmark.

PÅ ALLE MÅDER PERFEKT.
Insignias elegante, ergonomiske og rummelige interiør gør enhver køretur
til en fornøjelse – både for føreren og passagererne.

PREMIUM INTERIØR
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ERGONOMISKE SÆDER
DET BEDSTE VALG FOR RYGGEN.
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Insignia  Brownstone læderinteriør fås ikke i Danmark.

1.
Ergonomiske forsæder. Nedsætter risikoen for rygsmerter og
giver større fokus og komfort (ergonomisk førersæde er standard
på Dynamic og Innovation).
1. Ergonomisk godkendt1 i Tyskland. Anbefalet af AGR, (Aktion
Gesunder Rücken e. V.), en tysk forening, der har fastlagt de
ergonomiske krav til bilsæder.
2. Udtrækkelig lårstøtte. Juster sædet til præcis den rigtige længde.

3.

3.	Opvarmelige forsæder. Sædevarme giver stor komfort om
vinteren for både dig og dine passagerer2.

5.

Opgrader til Forsæde Premiumpakke og få funktioner i topklasse:
4. 18-vejs justerbart førersæde med memoryfunktion3. Finjuster
sædet til din kropsform og gem indstillingerne for andre førere.
5. Massage på bestilling. Med et tryk på en knap masserer AGRførersædet blidt musklerne i lænden.

2.

4.

Certifikatet er et kvalitetsstempel fra AGR, en uafhængig tysk forening med eksperter med forskellige medicinske specialer.
Opvarmelige forsæder er standard på alle Insignia. Opvarmelige ydre pladser på bagsædet fås som ekstraudstyr.
Forsædepassagerens AGR-sæde kan justeres manuelt på seks måder.

1 
2 
3 

ERGONOMISK GODKENDTE SÆDER
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Insignia

TYSK KVALITET STAVES OPEL.

STÆRKE MOTORER,
SMIDIGT KAROSSERI,
STORE OPLEVELSER.
Som fører i den tyskudviklede Insignia
oplever du en perfekt ydelse.

DYNAMISKE KØREEGENSKABER
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Insignia Sports Tourer

ET LUKSUSPRODUKT FRA
INDERST TIL YDERST.
Insignia Sports Tourer kombinerer fantastisk design og
innovationer i topklasse med alsidigheden i en stationcar.

Intelligent håndfri bagklap1. Luk bagklappen op ved at vifte foden under
kofangeren bagpå, hvor du kan se det hvide LED-lys projekteret på jorden.
For at lukke bagklappen igen vifter du bare med foden samme sted.

Ekstraudstyr. Ikke tilgængelig på Enjoy.

1

ELEGANT DESIGN
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GØR LIVET NEMT.
Kapacitet og alsidighed gør Sports Tourer til den
perfekte multitasker. Med et bagagerum, der rummer
560 liter, og op til 1.665 liter med nedfældet bagsæde,
er det nemt at få plads til masser af bagage.
1. Nedfældning med et tryk på en knap1. Splitbagsæderne nedfældes hurtigt og nemt med et tryk
på en knap.
2. Fem passagerer, 560 liter. Der er plads til mindst
fire standardkufferter – uden at lægge sæderne ned.
3. 40 ned, 40/20 op1. Nedfæld et eller to sæder til
transport af lang last og plads til to bagsædepassagerer.
4. Op til 1.665 liter. Når alle tre sæder er nedfældet,
bliver bagagerummet ekstra stort – og helt fladt.
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Insignia Sports Tourer

Standard på Dynamic. Ekstraudstyr på Innovation og Country Tourer med standardinteriør.

1

PANORAMATAG.
Sports Tourers store panoramatag1 giver
bagsæderne masser af sollys.
Bagsædepassagererne har samme følelse
af luksus som på forsæderne med varme i de
yderste bagsæder1 og USB i midterkonsollen.

Ekstraudstyr til Dynamic og Innovation.

1

DET ULTIMATIVE INTERIØR
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AVANCEREDE INTELLILUX LED® MATRIX-FORLYGTER.

Langt lys uden at blænde modkørende bilister. IntelliLux LED® Matrix-forlygterne1 er mere effektive end Xenon-forlygter og et stort fremskridt i forhold
til traditionelle LED-lygter – kraftigere og mere præcise. De blænder automatisk ned, når andre biler nærmer sig, men holder resten af vejen oplyst op til
400 meter frem.
• Blænder ikke andre bilister
• Kørsel i mørke er mere sikkert og afslappet
• Kurvelys oplyser ,,sorte huller‘‘ i sving (aktivt op til 40 km/t)

14

Insignia

Se IntelliLux LED® Matrix-lygterne i aktion på www.opel.dk

Bedre reaktionstid.
Se forhindringer op til 1,8 sekunder tidligere2 –
svarer til 40 meter ved 80 km/t.

Blænder ikke – lyskeglen tilpasser sig selv.
De individuelle LED-elementer reagerer automatisk
på omgivelserne, så du ikke skal blænde ned.
Se mere af vejen.
Med 32 LED-elementer kan lygterne
tilpasse sig forskellige situationer.

Oplyser sving.
Kurvelys hjælper dig med at dreje trygt.
Er aktivt fra 40 til 70 km/t3.
IntelliLux LED® Matrix-forlygter er ekstraudstyr på Dynamic og Innovation. Fås ikke på Enjoy. Når systemet er aktiveret, aktiveres det lange lys ved hastigheder over 50 km/t,
og blænder automatisk ned ved hastigheder under 35 km/t.
2
Sammenlignet med traditionelle halogenlygter eller HID-lygter (high-intensity discharge).
3
En ekstra forlygte bliver tændt i snævre sving, eller når du drejer af, afhængig af styrevinklen (op til 70 km/t), eller på blinklyset (op til 40 km/t).
1 

LYGTETEKNOLOGI
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AVANCEREDE SIKKERHEDSSYSTEMER.
Generationen af uafhængige førerassistancesystemer1 er
virkelighed. Opels avancerede sikkerhedssystemer kombinerer
innovative, proaktive, kamerabaserede sikkerhedsteknologier,
der overvåger vejen rundt om din Insignia. Sammen hjælper
de føreren til mere opmærksomhed og er med til at forhindre
farlige situationer, kollisioner, fartbøder og meget mere.

1.

• Konstant støtte får dig til at slappe af
• Det perfekte assistancesystem til en aktiv kørestil
• Du har altid kontrol over din Insignia
1. Head-up display (HUD)1. Vigtige data bliver vist på forruden,
mens du stadig holder øjnene sikkert på vejen. Du kan f.eks.
se din hastighed, navigation eller advarsler fra assistancesystemerne.

2.

2. Frontal kollisionsalarm med automatisk nødbremse. Den
frontale kollisionsalarm er ideel og advarer dig, hvis du for
hurtigt nærmer dig en bil bagfra, der kører langsommere,
og den bremser helt ned og hjælper dermed til at forhindre
kollisioner2.

Ekstraudstyr.
Mellem 8 og 40 km/t.
Bilen bremser helt ned ved hastigheder mellem 8 og 40 km/t. Bilen understøtter føreren med at undgå kollisionen ved at bremse. Hvis der er monteret automatisk fartpilot understøtter bilen føreren med at undgå kollisionen ved at bremse, op til bilens maksimale hastighed.
4 
Ekstraudstyr. Den maksimale hastighedsforskel, der kan genkendes inden for en tidsramme på 3,5 sekunder, før en mulig kollision, er 72 km/t.
1
2
3
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3. Automatisk nødbremse med fodgængerbeskyttelse3. Hvis systemet
registrerer en fodgænger, en bil eller en anden genstand forude,
reducerer det automatisk farten eller bremser bilen, hvis føreren
ikke selv reagerer.

3.

4. Automatisk fartpilot1,4. Holder en bestemt afstand til bilen foran,
og bremser om nødvendigt bilen ned, så den stopper helt.
Yderligere sikkerhedssystemer omfatter:
Bakassistance (RCTA)1. Når du bakker ud fra en parkeringsplads
eller en indkørsel, advarer systemet om biler, der nærmer sig.
Nu er det nemt at håndtere det, der tidligere var en usynlig fare.
For mere information om sikkerhedssystemerne på Insignia, gå ind på
www.opel.dk/insignia
4.

Opel assistancesystemer til føreren hjælper inden for systemets
begrænsninger. Føreren forbliver ansvarlig for kørslen.

SIKKERHEDSINNOVATIONER
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MULTIMEDIA NAVI PRO.
INFOTAINMENT MED NAVIGATION.
Det nye Multimedia Navi Pro. Nyd funktionaliteterne fra et integreret
navigationssystem på topniveau, der holder dig opdateret, mens du er på
farten. Effektive navigationsfunktionaliteter inkl. prognostisk navigation
og live-trafikadvarsler, parkeringsoplysninger i realtid, brændstofpriser,
online kortopdateringer, rutevejledning og POI-søgning gør enhver køretur
problemfri.
Førsteklasses Multimedia Navi Pro-infotainmentsystem – et hurtigt overblik:
• 8˝ touch-farveskærm
• AM/FM-radio, DAB+1
• Integreret 3D-navigation med kortdækning over Europa og TMC®1
• Effektive navigationstjenester, såsom prognostisk navigation og
live-trafikadvarsler, brændstofpriser, parkeringsoplysninger, online
kort-opdateringer, rutevejledning og POI-søgning
• Indbygget stemmestyring til audio-, telefon- og navigationsfunktioner
• Understøttelse af stemmestyring fra den tilsluttede telefon2
• Oplysninger fra infotainmentsystemet vises på førerdisplayet og på
head-up displayet
• Bluetooth® til håndfri telefoni, adgang til telefonbog og audio-streaming
• 2 USB-stik og et SD-kortstik til navigationskortet
• Kompatibelt med Apple CarPlay™
• Op til fem forudindstillede brugerprofiler til lagring af individuelle favoritter

Ekstraudstyr.
Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige, afhængig af enhed og operativsystem.
Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc. i USA og andre lande.

1
2
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Dit 3D-navigationsystem reagerer på stemmekommandoer.

FREMRAGENDE CONNECTIVITY
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Multimedia.
NEM CONNECTIVITY.

Multimedia – perfekt underholdning på alle dine rejser. Lyt til radio eller musik via din mobile enhed, eller tal med dine venner eller din familie nemt og
bekvemt med smartphone-integration på den imponerende 7˝ touch-farveskærm, der har forbedret, tablet-lignende funktionalitet.
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Oversigt over det avancerede multimediesystem:
• Flot 7˝ touch-farveskærm med nye, forbedrede funktioner
• AM/FM-radio, DAB+1
• Bluetooth®2 til håndfri telefoni, adgang til telefonbog og
audio-streaming
• Understøttelse af stemmestyring fra den tilsluttede telefon3
• 2 USB-stik og aux-in til tilslutning og opladning af mobile enheder
• Kompatibelt med Apple CarPlay™3

Forkert ledning? Den rigtige bil. Med trådløs opladning1, kan du oplade
batteriet i din smartphone uden ledninger.
For mere info om infotainmentsystemerne gå til www.opel.dk

1
2

Ekstraudstyr. Det er ikke alle smartphones, som er kompatible med den trådløse opladning.
Bluetooth® er et registreret varemærke under Bluetooth SIG Inc. For oplysninger om kompatibilitet, se venligst www.opel.dk
For oplysninger om kompatibilitet, gå til www.opel.dk

Bose®-soundsystem med 9 højttalere1. Bedre lyd med Richbass™
subwoofer.

3 

Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

FREMRAGENDE CONNECTIVITY
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INSIGNIA –
MODELLER.
Insignia fås i tre modeller:
Enjoy, Dynamic og den mest avancerede Innovation. Med den meget
veludstyrede Enjoy og det store udvalg af ekstraudstyr, finder du helt
sikkert den perfekte bil.

ENJOY.

Enjoy sætter standarden med masser af udstyr.
Enjoy – højdepunkter:

• 17˝ letmetalfælge (1.6 Diesel 110 hk ECOTEC har 17˝ tofarvede
strukturfælge
• Opvarmeligt læderrat og opvarmelige forsæder
• Infotainmentsystem med 7˝ touch farveskærm
• Avancerede kamerabaserede sikkerhedssystemer
• Regnsensor og Langt Lys med Assist
• Fartpilot med hastighedsbegrænser
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Insignia: Modeller

DYNAMIC.

Den imponerende Dynamic har et sporty look.

INNOVATION.

Lækker styling i topklasse – den ultimative Insignia.

Dynamic, udover Enjoy:
•
•
•
•
•
•

Højglans kølergrill med logo i krom
Elektronisk, to-zonet klimakontrol
6-vejs justerbart, ergonomisk AGR-sportsførersæde
Alu-sportspedaler
Ambient belysning
Parkeringsassistance for og bag

Billederne kan vise ekstraudstyr.

Innovation, udover Enjoy:
•
•
•
•
•
•

Designdetaljer i krom og sort højglans
Elektronisk, to-zonet klimakontrol
6-vejs justerbart ergonomisk AGR-sportsførersæde
Parkeringsassistance for og bag
Tågeforlygter
Ambient belysning

MODELOVERSIGT
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OPC LINE SPORT-PAKKE.
Dynamisk selv når bilen holder stille. Insignia med OPC-styling understreger den sporty silhuet.

OPC Line eksteriørpakke1:
• Sideskørter, forlængere til kofanger for/bag
• Hækspoiler og synlige udstødningsrør
• OPC Line logo
24
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OPC Line interiørpakke1:
• Sportspedaler i aluminium2
• Opvarmeligt, perforeret OPC-læderrat med
integrerede knapper

1.

3.

2.

4.

1. OPC læderrat. Rattet er opvarmeligt og i perforeret læder med Opel logo.
2. Alu-sportspedaler. Ved hurtige gearskift, giver gummi/metal-blandingen
bedre fodgreb.

1
2

Fås kun til Dynamic og Innovation.
I Sports Tourer er der beslag i loftet til sikkerhedsnet.

3. Mørk loftbeklædning2. Den særlige farve i loftet understreger den intense
motorsportsatmosfære.
4. Indsatser ved kofangeren. Den strømlinede nye Insignia ser bedre ud end
nogensinde, fordi den ligger lavt mod det den elsker mest – vejen.

OPC LINE-SPORTSPAKKER
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INSIGNIA GSi

MERE DYNAMIK.

Imponerende designlinjer, kraftfuld turbo og perfekt ergonomi: Insignia GSi kombinerer køreglæde med avanceret teknologi i en sporty og atletisk form.
GSis specialbyggede chassis og afbalancerede vægtfordeling giver en fokuseret og indbydende køreoplevelse. Kabinen har føreren i fokus og giver en ægte
GSi-følelse takket være et fladbundet læderrat, ergonomiske sportsforsæder1 og sportspedaler i aluminiumdesign.
Ekstraudstyr.
De ergonomiske sportsforsæder er certificeret af det tyske AGR (en kampagne for bedre rygergonomi), et videnscenter for ergonomi.
Certifikatet er et kvalitetstempel givet af en uafhængig testkomité bestående af eksperter fra forskellige medicinske områder.
Brændstofforbrug på Insignia GSi i km/l ved blandet kørsel: 11,5–13,7; CO 2 -udslip i g/km ved blandet kørsel: 199–192 g/km (I overensstemmelse med R (EC) 715/2007 og R (EC). 692/2008).

1

2 
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Insignia: Modeller

DREVET AF PASSION

GSi UDSTYR.
Performance og stil går hånd i hånd. Insignia
GSi kombinerer fremragende køredynamik med
en imponerende stil – både på Grand Sport og
Sports Tourer. Den powerfulde turboteknologi er
kombineret med banebrydende 4x4 og gør
Insignia GSi til en ægte atlet. Vær’ klar på at folk
drejer hovedet, hvorend du kører.
• Eksklusivt GSi-design og imponerende
20˝ letmetalfælge1
• Adaptivt 4x4 med aktiv momentfordeling
• FlexRide-undervogn og forstærkede
Brembo-bremser
• Turboteknologi og 8-trins automatisk
gearkasse
• Ergonomisk certificerede sportsforsæder1,2
Dette er bare et udvalg af GSi-højdepunkterne.
Hvis du vil se mere, så klik ind på www.opel.dk

Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Insignia GSi
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COUNTRY TOURER.

ÆGTE OFFROAD ATTITUDE.
Kørsel på sjove, offroad underlag?
Præcis som du elsker det!
Hvis du er vant til at få det på din måde,
passer Country Tourer til dit mindset.
•
•
•
•
•

Ægte offroad-oplevelse med mulighed for 4x4
360° beskyttelseslister
Specielt tilpasset chassis
Forseglede hjulophæng
FlexRide-undervogn1

Vil du se mere til Country Tourer? Så vend siden.
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Insignia Country Tourer

4x4 er standard på 2.0 BiTurbo Diesel 210 hk.

1

Modellen

COUNTRY TOURER.
Country Tourer gør udfordrende køreunderlag til din fordel.
Tågeforlygter og beskyttelseslister gør indtryk i byen og beskytter bilen,
når du kører i udfordrende omgivelser.

1.

1. En imponerende kabine. IntelliLink, to-zonet klimakontrol og elektrisk
justerbare, opvarmelige forsæder.
2. Panoramasoltag1. Tag en tur ud i naturen og luk den ind i kabinen.
3. Hård kærlighed. Beskyttelseslisterne giver din Country Tourer et lav,
bredt og stærkt udtryk – og så beskytter det bilen i hårdt terræn.
4. 18˝ 10-eget letmetalfælge. Med finish i dynamisk, blankt sølvdesign
eller mat BiColor-design.
2.

Ekstraudstyr.

1

Billederne kan vise ekstraudstyr.

INSIGNIA COUNTRY TOURER
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1.

3.

2.

4.

Standard på Enjoy.

1

2

Standard på Dynamic med 3 D-effekt og stikninger i Shadow Grey, pyntelister i Dark Metallic.

3

Standard på Innovation.

4

Fås kun til Dynamic og Innovation. På Dynamic med 3D effekt.

5

Fås kun på Innovation.

INDTRÆK.
5.

Fremragende innovationer, fremragende nye
indtræk. Sæder og indtræk i nyt design tilfører
luksus til Insignias interiør. Læs mere om tilvalg
af ergonomisk, godkendte sæder på næste side.
1. Aida1 (TAUM og TAUN). Indtræk i sort stof.
Dørindsatser i sort, armlæn i sort imiteret
læder. Indlæg i sølvmetallic.
2. Monita2 (TASU og TATU). Kombination af sort
stof og sort imiteret ,,Morrocana“-læder.
Armlæn i sort imiteret læder. Indlæg i mørk
metallic.
3. Oxford Jet Black3 (TASL). Kombination af sort
stof og sort imiteret ,,Morrocana“-læder.
Armlæn i sort imiteret læder. Shadow Grey
syninger. Indlæg i mørk sølv.
4. Siena II Beige4 (TASQ). Kombination af beige
perforeret læder (siddeflader) og beige
imiteret ,,Morrocana“-læder. Ceramic White
syninger. Lithos Grey deko-bånd. Indlæg
i mørk sølv.
5. Siena II Jet Black5 (TATV og TATW). Kombination af sort perforeret læder (siddeflader)
og sort imiteret ,,Morrocana“-læder. Shadow
Grey syninger. Lithos Grey deko-bånd.
Indlæg i mørk sølv.

INDTRÆK
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Summit White
(GAZ)

FARVER.
32
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Abalone White
(GP6)
Tre-lags perlemorseffekt

Sovereign Silver
(GAN)
Metal

Cosmic Grey (GR5)
Metal

Satin Steel Grey
(GF6)
Metal

99 % af Insignia er dedikeret til ekstraordinær ydelse.
Men det er det ydre, der først vækker opsigt.

Absolute Red (GG7)
Solid

Indigo Blue (G7I)
Solid

Darkmoon Blue
(GDX)
Metal

Mineral Black (GB9)
Metal

Få mere information hos din Opel forhandler.

FARVER
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4.

1.

3.

5.
2.
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1. Letmetalfælge 18˝, 5-eget
design, sølv, 8½ J x 18,
dæk 245/45 R 18 (RCV).1

6. Letmetalfælge 18˝, 5 dobbelteget design, sølv,
dæk 235/50 R 18 (PTW).6

2. Letmetalfælge 17˝, 5 dobbelteget design, sølv, 7½ J x 17,
dæk 215/55 R 17 (RSC).2

7. Letmetalfælge,18˝ 5 dobbelteget design, Bi-Color,
dæk 235/50 R 18 (RV1).7

3. Letmetalfælge 18˝ 15-eget
design, BiColor, 8½ J x 18,
dæk 245/45 R 18 (RD1).3

8. Strukturfælge 17˝, tofarvet
hjulkapsel, 7 J x 17, dæk
215/55 R 17 (RS9).8

4. Letmetalfælge 20˝, 5 dobbelteget design, Bi-Color,
dæk 245/35 R 20 (RQ9).4

9. Hjulkapsler 17˝, 7 J x 17,
dæk 215/55 R 17 (RS9).9

DÆK OG FÆLGE.
Fælgene sladrer om, hvem der sidder bag rattet.
Insignia fælge ved også, hvad de skal udtrykke.

6.

7.

8.

9.

5. Letmetalfælge 18˝, 15-eget
design, 8½ J x 18,
dæk 245/45 R 18 (RCW).5

Standard på Dynamic (1.6 Diesel 136 hk som Dynamic og Innovation har 17˝ letmetalfælge). 2 Standard på Enjoy (Diesel 110 hk har 17˝ strukturfælge) og på 1.6 Diesel 136 hk som Dynamic og Innovation. 3 Ekstraudstyr på Dynamic og Innovation
Ekstraudstyr på Diesel 170 hk og BiTurbo Diesel 210 hk som Dynamic og Innovation. 5 Standard på Innovation (1.6 Diesel har 17˝ letmetalfælge). 6 Standard på Country Tourer. 7 Ekstraudstyr på Country Tourer. 8 Standard på Enjoy 1.6 Diesel 110 hk
ECOTEC®. 9 Til eftermontering, for eksempel som vinterhjul med vinterdæk..

1
4

DÆK OG FÆLGE
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INSIGNIA TILBEHØR.
1.

Insignia har alt, der kan opfylde ethvert behov.
Også et meget stort udvalg af tilbehør.
1.

Thule tagboks og basislastholder. Tagboks med
kapacitet på 460 liter, patenteret åbn/luk og
centrallås. Der kan også fastgøres holdere til ski,
snowboards og cykler på lastholderen.

2.–3. FlexConnect. Det modulære FlexConnect-system
omfatter en basisholder, som fastgøres på nakkestøtterne. En iPad-holder er en smart tilføjelse, så
passagererne kan læse eller se film.
4.

Indstigningslister med lys. Giv passagererne
VIP-behandling og beskyt lakken mod afskalning
og ridser.

5.

Vendbar bagagerumsbakke. Skræddersyet til
bagagerummet og garanterer effektiv beskyttelse
mod snavs og fugt. Med skridsikker belægning
(tilbehør). Bagsiden er tæppebeklædt for en
blødere og mere stille opbevaring.

Stort udvalg online. Besøg www.opel.dk for at se hele
udvalget af tilbehør.

36
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2.

4.

5.

3.

TILBEHØR
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MOTORER, DÆK OG GEARKASSER.
Tysk ingeniørkunst i tredje potens leverer kompromisløs ydelse hele vejen igennem.
Kontrol, ydelse eller brændstofeffektivitet – den nye Insignia har flere forskellige motorvalg.
•
•
•
•
•

8-trins automatisk gearkasse til 2.0 motorer1
Adaptiv 4x4 (AWD)1
Avanceret start/stop-system
For ekstra god brændstoføkonomi og performance: 1.6 Diesel ECOTEC® med 110 hk
Alle dieselmotorer er udstyret med den nyeste generation af systemer til reduktion
af NOx-udslip, hvilket inkluderer en 15 liters tank til BlueInjection-systemet, der bruger
det NOx-reducerende additiv AdBlue®2

Læs mere om motorer på: www.opel.dk
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Insignia

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE

DÆK
DÆKSTØRRELSE
Rullemodstand

215/60
R 16
B

215/55
R 17
B

225/55
R 17
C–B

235/50
R 18
C

235/45
R 18
C

245/45
R 18
E–B

245/35
R 20
E

245/35
ZR 20

Brændstofforbrug3

11,2–25,0 km/l

CO2-udslip

203–105 g/km

E

Energiklasse

De illustrerede data i tabellen angiver et interval på tværs af alle udstyrsnveauer fra det mindste brændstofforbrug
og CO 2 -udslip til det største brændstofforbrug og CO 2 -udslip. Informationen på denne side var korrekt på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten til uden varsel at ændre motorspecifikationer, hvilket kan påvirke de
viste data. Alle nævnte data relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr. For den seneste information
om tilgængelige motorer og deres tekniske data, se venligst www.opel.dk eller kontakt din Opel forhandler.

Dækkets vådgreb

B

B

B

A

B

B–A

A

A

Ekstern støj (dB)

71

69

71–70

71

71

71–68

72

71

Støjklasse

–

3

Ekstraudstyr. Fås kun på udvalgte motorer. 2 Biler med BlueInejction-teknologi kræver regelmæssig opfyldning af AdBlue® – også i mellem de anbefalede serviceintervaller. En indikator i førerdisplayet advarer dig, når det er tid til genopfyldning.
Mere information findes på www.opel.dk 3 Brændstofforbrug og CO 2 -udslipsdata er fastsat ved brug af „The Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)“ og de relevante værdier er tilbageregnet, således at de er sammenlignelige
med NEDC, i overensstemmelse med R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151. Værdierne tager ikke hensyn til variation i kørestil og køreforhold, ekstraudstyr og tilbehør og kan variere afhængig af dæktype. For mere information om det
officielle brændstofforbrug og CO 2 kontakt venligst din Opel forhandler.

–

1

MOTORER, DÆK & GEARKASSER
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THE FUTURE IS EVERYONE’S

Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte, da den gik i trykken, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet,
og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer.
Farverne i brochuren kan afvige fra de faktiske. Ekstraudstyr er tilgængeligt mod en merpris. Endelig tager vi en enhver henseende forbehold for trykfejl.
Informationer om retursteder for udtjente køretøjer og genbrug af disse, finder du på www.opel.dk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk
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