
 NOVA INSIGNIA





NOVA  
OPEL INSIGNIA 
GR AND SPORT IN 
SPORTS TOURER: 
V KOR AK  
S ČASOM

3



IZ JEMNA V VSAKEM POGLEDU



1

3

5

2

4

Elegantna, ergonomska in prostorna notranjost nove Insignie poskrbi, da tako  
voznik kot sopotniki uživajo v vsaki vožnji.

Zdrava izbira za vaš hrbet.

Ergonomski aktivni sedeži1 pomagajo 
preprečiti bolečine v hrbtu ter prispevajo 
k pozornejši vožnji in dobremu počutju.
1 Nemški ergonomski certifikat.

Priznanje zveze AGR (Akcija  
za zdrav hrbet)2, neodvisnega centra 
odličnosti na področju ergonomije.

2 Nastavljanje dolžine sedišča.
Natančno izberite ustrezno  
dolžino sedišča.

Uživajte v prvorazrednih možnostih:
3 Prezračevanje in ogrevanje1.

Prezračevanje pomaga ohladiti  
vaš hrbet, ogrevanje pa poskrbi,  
da je zgodnji odhod v zimskih jutrih 
prijetnejši za vas in vaše sopotnike1,3.

4 Nastavitev v 18 smeri in pomnilnik 
položaja1,4.
S pomočjo elektronike natančno 
prilagodite sedež obliki telesa in 
shranite nastavitve za različne 
voznike.

5 Masaža na zahtevo1.
Po pritisku na tipko voznikov sedež 
nežno masira mišice spodnjega  
dela hrbta.

1 Na voljo za doplačilo z določenimi stopnjami opreme. Posvetujte se z izbranim trgovcem z vozili Opel.
2 Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
3 Ogrevanje ni na voljo za zadnji srednji sedež.
4 Sovoznikov ergonomski aktivni sedež je ročno nastavljiv v 6 smeri.

Funkcije za ogrevanje1.
Ogrevano vetrobransko steklo 
ThermaTecTM omogoča, da ga 
preprosto odmrznete in odrosite.  
Da se boste hitro ogreli v ledeno mrzlih 
jutrih, poskrbi ogrevanje prednjih  
in celo zadnjih zunanjih sedežev ter 
ogrevan volanski obroč.

5



Prostoročno odpiranje 
prtljažnih vrat1.

Odprite prtljažna vrata 
s preprostim zamahom z nogo 
pod zadnjim odbijačem. 
Z naslednjim zamahom jih lahko 
s pomočjo elektrike spet zaprete.

1 Na voljo za doplačilo z določenimi stopnjami 
opreme. Posvetujte se z izbranim trgovcem 
z vozili Opel.

ODLIČNA PO VSEH MERILIH
Nova Insignia Sports Tourer osupljiv videz in inovacije prestižnega razreda dopolnjuje 
s prostornostjo in vsestranskostjo velikega karavana. Nizko usločena silhueta, vitke LED zadnje  
luči ter kromirani obrobi izpušnih cevi poudarijo široko in elegantno držo.



Prilagodljiva mojstrica za vse.
Z možnostjo prilagajanja velikega prtljažnika je nova Opel Insignia 
obenem prostorna in izjemno vsestranska.

 – Preklop z enim dotikom.
Zadnje deljene sedeže hitro zložite s preprostim pritiskom na tipko.

 – 5 potnikov, 560 litrov.
Z vsemi zadnjimi sedeži v pokončnem položaju je v prtljažniku dovolj 
prostora za obsežen komplet prtljage.

 – Poklopni zadnji sedeži, deljeni v razmerju 40:20:401.
Preklopite lahko tudi le en zadnji sedež v primeru prevoza daljših 
predmetov, ostala dva pa ohranite za potnike.

 – Do 1665 litrov.
Ko so zloženi vsi trije sedeži, je prtljažnik ogromen – in povsem raven.

Panoramska streha1.
Velika panoramska streha seže vse do zadnjih sedežev Insignie Sports Tourer  
in navduši potnike z naravno svetlobo. Potniki v zadnjem delu uživajo v enakem 
razkošju, kot razvaja voznika in sovoznika.
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Raziščite Intellilux LED® žaromet na spletnem naslovu 
www.opel.si.

1 Na voljo za doplačilo z določenimi stopnjami opreme od 
proizvodnje oktobra 2020 naprej. Posvetujte se z izbranim 
trgovcem z vozili Opel.

IntelliLux LED® luči1.
Naši novi žarometi preprečujejo 
bleščanje in hkrati bolje osvetlijo cesto. 
Inteligentni sistem z izklopom 
posameznih elementov prilagaja luči 
razmeram v prometu. Tako prepreči 
slepljenje drugih udeležencev 
v prometu, vozniku pa ni treba skrbeti 
za pravočasni preklop med dolgimi  
in zasenčenimi lučmi.

NAPREDNA SVETLOBNA TEHNOLOGIJA
Naša nova tehnologija žarometov je daleč pred drugimi – ne le z dosegom 
osvetlitve. Inteligentno osvetljena cesta pred vozilom je ključna za varno vožnjo  
in nova Opel Insignia s funkcijami za osvetlitev koristi tako vozniku kot drugim 
udeležencem v prometu.

http://www.opel.si


1 Projekcijski zaslon1.
Ključne podatke hitro pregledate na projekcijskem  
zaslonu v območju vetrobranskega stekla, ko s pogledom 
varno spremljate promet – na primer hitrost, napotke 
navigacijskega sistema ali opozorila samodejnega 
regulatorja hitrosti1.

2 Pomoč pri ohranjanju voznega pasu in opozarjanje 
na zapuščanje voznega pasu1.
S pomočjo nežnih posegov krmiljenja in opozoril  
v primeru nenamerne vožnje iz smeri ostanete  
na pravem voznem pasu.

1 Za doplačilo. Obseg delovanja funkcij je odvisen od ostale opreme vozila.
2 Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, 

ki veljajo za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

NAPREDNI VARNOSTNI SISTEMI
Avtonomna generacija sistemov za pomoč vozniku1 je že na voljo2. Oplovi napredni varnostni sistemi nadzirajo  
okolico vaše nove Insignie z inovativnimi, proaktivnimi varnostnimi tehnologijami, ki uporabljajo kamero.  
Tako spodbujajo voznikovo pozornost ter pomagajo preprečiti tveganja, trčenja, in kazni zaradi prehitre vožnje.
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Za ogled delovanja tega in drugih varnostnih sistemov obiščite  
www.opel.si

3 Opozorilo na promet za vozilom1.
Pri vzvratni vožnji iz parkirnega mesta ali dvorišča 
vas ta sistem opozori na bližanje drugih vozil.  
Kar je bilo včasih tvegana vožnja na slepo, je zdaj 
preprosto opravilo.

4 Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem 
pešcev1.
Če sistem pred sabo zazna pešca, vozilo ali 
drug predmet, pripravi zavore s povečanjem 
tlaka in celo samodejno zavira, če se voznik 
ne odzove.

5 Prikaz razdalje sledenja1.
Zazna tempo vozila pred vami  
in prilagodi hitrost.

6 Opozarjanje na spremembo voznega pasu 
in nadzor mrtvih kotov1.
Sistem za nadzor odpravi mrtve kote in pazi 
na vzporedna vozna pasova.
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Digitalna povezljivost, vgrajen navigacijski sistem,  
barvni zaslon na dotik in odličen zvok. Multimedijski 
sistem za informacije in razvedrilo v novi Insignii nudi  
vse, kar potrebujete.

Vrhunski sistem Multimedia Navi Pro.
20,3-cm (8") zaslon, radio DAB, vgrajena 3D navigacija, glasovno upravljanje, 
povezava Bluetooth®1, s spletom povezane navigacijske storitve2 (promet  
'v živo', navigacija s predvidevanjem, iskanje točk zanimanja na spletu  
in usmerjanje, informacije o parkiriščih in cenah goriv ter posodobitve 
zemljevidov prek spleta) in kompatibilnost s projekcijskim zaslonom. Priključite 
lahko tudi USB naprave in uporabljate Apple CarPlayTM 3 in Android AutoTM 3.

Vaša 3D navigacija uboga tudi preproste izgovorjene ukaze4.

Sistem Multimedia.
17,8-cm (7") zaslon, radio DAB, povezava Bluetooth®, podpora glasovnemu 
upravljanju, 2 priključka USB ter združljivost z aplikacijami Apple CarPlayTM  
in Android AutoTM.

VRHUNSK A POVEZL JIVOST
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1 Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.
2 Zahteva potrditev licenčne pogodbe za končnega uporabnika Telenav in soglasje za uporabo  

osebnih podatkov, kot določa politika varovanja zasebnosti Telenav. Licenca poteče konec leta 2031. 
Za vse storitve s spletom povezane navigacije mora biti vzpostavljena povezava z uporabnikovim 
pametnim telefonom.

3 Apple CarPlayTM je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. 
Android AutoTM je blagovna znamka podjetja Google Inc.

4 Glasovno upravljanje deluje le za nekatere jezike.
5 Za doplačilo.

Zvočni sistem Bose® z 8 zvočniki5.
Poslušanje glasbe v vaši novi  
Opel Insignii je resnično užitek.

Induktivno polnjenje5.
Brezžično – vaš telefon bo preprosto 
imel vedno polno baterijo.

SOS klic.
Ta funkcija takoj poveže vaš avto 
z lokalnimi službami za pomoč v sili.
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Izberite: 6-stopenjski ročni, 
8-stopenjski avtomatski ali novi 
9-stopenjski avtomatski menjalnik.

UČINKOVITA VOZNA DINA MIK A



Nova Opel Insignia nudi večjo zmogljivost z manj emisijami in manjšo porabo goriva. To je najbolj 
prefinjen izraz nemške izdelave: za manjši vpliv na okolje brez odrekanja uživanju v vožnji.

1 Na voljo za doplačilo z določenimi motorji. 
Posvetujte se z izbranim trgovcem  
z vozili Opel.

Štirikolesni pogon1 z nadzorom vektorjev navora.
Da je vodenje kar se da dinamično in uravnoteženo, nadzor 
vektorjev navora porazdeli navor med prednjimi in zadnjimi 
kolesi in celo med kolesi na levi in desni strani.

FlexRide1.
Nadzor podvozja FlexRide poskrbi za samodejno prilagajanje razmeram 
na cesti in vašemu slogu vožnje. Izberite športni način za dinamično vožnjo, 
prilagodljivi standardni način ali mehkejšo vožnjo v načinu za potovanja.
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ZA STR ASTNO VOŽNJO

Osupljiva silhueta, zmogljiva turbo tehnologija in popolna ergonomija: nova Insignia GSi 
uživanje v vožnji združuje z naprednimi tehnologijami in športnim oblikovanjem.



Zmogljivost in slog z roko v roki. Nova Insignia GSi 
združuje vrhunsko vozno dinamiko in osupljiv slog 
v obeh različicah – kot Grand Sport in kot Sports Tourer. 
Na voznika osredotočena kabina navduši z izjemnim 
športnim občutkom, ki ga zagotavljajo spodaj raven 
športni volan, ergonomska prednja sedeža 
s certifikatom AGR1 in stopalke iz aluminija.

To je le izbor značilnosti Insignie GSi:

 – Ekskluzivni popolni komplet oblikovnih elementov 
GSi in osupljiva 50,8-cm (20") dvobarvna platišča  
iz lahkih kovin2

 – Štirikolesni pogon z nadzorom vektorjev navora

 – Športno podvozje FlexRide in izjemno zmogljive 
zavore BREMBO

 – Turbo tehnologija in 9-stopenjski avtomatski 
menjalnik

 – Ergonomska športna sedeža3 z integriranim 
vzglavnikom

Za še več podatkov obiščite www.opel.si.

1 Ergonomska sedeža imata certifikat nemške zveze AGR (Akcija za zdrav  
hrbet), centra odličnosti na področju ergonomije. Certifikat je pečat  
kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov 
s področja različnih medicinskih strok.

2 Na 50,8-cm (20") dvobarvna platišča iz lahkih kovin so standardno  
nameščene športne pnevmatike.

3 Za doplačilo.
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NAJ BO SAMO VAŠA – OBLAZINJENJA IN BARVE

Izberite oblazinjenja1  
in barve1, ki odražajo vaš slog 
in najbolje izrazijo vaš značaj.

Alcantara v Jet črni barvi Brownstone – vrhunsko perforirano usnje nappa

Blago Billy

Okrasni elementi Parallax

Blago Monita

Okrasni elementi Hexagon

Siena II Jet Black – perforirano usnje

Okrasni elementi Brushed Silver

Siena II Shale – perforirano usnje

Okrasni elementi Ghost Wood
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Za ogled osupljivih barv za novo Opel Insignio kliknite 
gumb za predvajanje.

1 Na voljo za doplačilo v nekaterih državah in z določenimi stopnjami opreme.  
Posvetujte se z izbranim trgovcem z vozili Opel.

2 Osnovna barva.
3 Kovinska barva.
4 Ni na voljo za GSi.

Summit bela2 Hot rdeča3

Sovereign srebrna3

Mineral črna3Satin Steel siva3

Navy modra3,4

Carbon rjava3,4
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1 Na voljo za doplačilo v nekaterih državah in z določenimi 
stopnjami opreme. Posvetujte se z izbranim trgovcem 
z vozili Opel.

2 Standardno pri različici GSi.

1 RS9: 

2 RSC: 

3 MZD: 

4 QO9: 

5 RCV: 

6 RQ8: 

7 RQL: 
 

8 RRM: 

9 RQ9: 
 

10 PYU: 

43,1 cm (17˝) jeklena platišča s  
pokrovom, 5 dvojnih krakov, dvobarvna.

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, srebrna.

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, sijajno titanijeva.

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, tehnično siva.

45,7 cm (18˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, srebrna.

45,7 cm (18˝) platišča iz lahkih kovin, 
večkraka, srebrna.

45,7 cm (18˝) platišča iz lahkih kovin, 
večkraka, dvobarvna, sijajno črna, 
diamantno brušena.

45,7 cm (18˝) platišča iz lahkih kovin, 
večkraka, sijajno črna.

50,8 cm (20˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, dvobarvna, sijajno  
črna, diamantno brušena.

50,8 cm (20˝) platišča iz lahkih kovin, 
večkraka, tehnično siva, diamantno 
brušena2.

PL ATIŠČA

Vtisnite osebni pečat svoji novi Insignii s platišči iz lahkih kovin1.
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1 5432

6 10987

Oznake pnevmatik

Platišča in pnevmatike 215/55 R 17 225/55 R 17 235/45 R 18 245/45 R 18 245/35 R 20 245/35 ZR 20

Ocena učinkovitosti pri porabi goriva A A C A A E–A

Razred oprijema na mokri podlagi B B B B–A A A

Ocena glasnosti pnevmatike (dB) 71 72 72 68–72 72 72

Razred hrupnosti
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1 460-litrski strešni kovček in osnovni 
nosilec.

2 Sistem FlexConnect.
S tem prilagodljivim sistemom  
za pritrditev lahko sedeže uporabite  
kot držalo za obešalnik, mizico ali 
namestitev naprave.

3 Osvetljene okrasne ploščice  
na pragovih vrat.

4 Obojestranska trda prtljažna podloga.

To je le nekaj izmed dodatne opreme za novo 
Insignio. Celotno ponudbo izdelkov si lahko 
ogledate v našem spletnem katalogu na naslovu 
www.opel.si

DODATNA OPREM A OPEL+  
ZA VSAKO PRILOŽNOST

Ne glede na načrte se boste s praktično dodatno opremo preprosteje 
odpravili na pot.
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Poraba goriva kombinirano 4,6–9,3 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 121,4–210,7 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so skladni s preskusnim postopkom WLTP, ki je  
od 1. septembra 2018 osnova za homologacijo novih vozil. Ta postopek WLTP nadomešča novi evropski vozni cikel (NEDC), prej uporabljani preskusni postopek. Zaradi realnejših testnih pogojev so izmerjene vrednosti porabe 
goriva in emisij CO2 pri ciklu WLTP v številnih primerih višje kot pri ciklu NEDC. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje pri uporabi in različne dejavnike, kot so: posebna oprema, 
oprema za doplačilo in dimenzije pnevmatik. Za dodatne informacije se obrnite na trgovca z vozili Opel. 

Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico 
spremeniti oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti  
in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo. 

Informacije o zasnovi za recikliranje, zbirnih mestih za izrabljena vozila in recikliranju izrabljenih vozil so na voljo na spletnem naslovu www.opel.si. Več informacij o opremi naših vozil je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu 
vozil Opel.

http://www.opel.si
http://www.opel.si



