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Nye Insignia

Innovasjoner

IntelliLux LED®
Matrix-frontlys1
Overlegen sikt og sikkerhet.
Blendingsfrie fjernlys, rekkevidde opptil 400 m.

1

Standard for Insignia Premium.

Insignia-høydepunkter
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Innovasjoner

24-TIMERS ONSTAR1
PERSONLIG ASSISTENT
Nødtjenester, parkeringsplass-søk
og hotellbestilling2 mens du kjører?
OnStar er der for deg.

OnStar er standard på Insignia Premium. OnStar-tjenester krever aktivering og en konto hos OnStar Europe Ltd.
Kostnader vil påløpe etter gjeldende prøveperiode. Alle tjenestene er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet.
Innholdet i OnStar-abonnementspakkene kan være forskjellig fra tjenestene i den gratis prøvepakken. Gå til
http://www.opel.no/onstar/onstar.html for mer informasjon om tilgjengelighet, dekning og gebyrer. Betingelser gjelder.
2 
En OnStar-rådgiver kan hjelpe deg å bestille et hotellrom gjennom Booking.com, underlagt Booking.coms brukervilkår og
personvernerklæring, som kan du kan lese på Booking.coms nettside, og de gjeldende vilkår og betingelser for hotellet.
OnStar hjelper deg med å gjøre en bestilling, og er ikke ansvarlig for tjenester levert av Booking.com eller det aktuelle
hotellet. E-postadresse og kredittkort er obligatorisk.
1 
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Insignia-høydepunkter
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Innovasjoner

FØRSTEKLASSES
TILKOBLINGSMULIGHETER
Apple CarPlay™, Android Auto™1.
Om kort tid, OnStar Wi-Fi sone2.

Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.
For å sjekke kompatibilitet til enheten tar du kontakt med Opel-forhandleren.
Wi-Fi sone-tjenester krever en konto med OnStar Europe Ltd. og egen nettverksoperatør.
Wi-Fi-prøveperioden har tidsbegrensning og datamengdetak. Kostnader vil påløpe etter dette.
Alle tjenestene er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet.
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

1 

2 

Insignia-høydepunkter
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Banebrytende design

Gjør et umiddelbart
inntrykk
Banebrytende fastback-design, konturer
i kupéstil og skarpe, rene linjer.
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Nye Insignia Grand Sport

Banebrytende design
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Sports Tourer og Grand Sport
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Innhold
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helt i tet
Nye Opel Insignia leder an i sin klasse med et unikt utvalg
av avanserte innovasjoner og luksus.
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Helt i tet
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PERFEKT PÅ ALLE MÅTER
Interiøret i Insignia er både elegant og ergonomisk.
Fra instrumentene som vender diskré mot sjåføren, til kvalitetsmaterialer
og ryddig dashbord, er hver detalj skreddersydd.
• Førsteklasses håndverk
• Velværeluksus, inkl. AGR-seter som er godkjente av et uavhengig senter
for utmerket ergonomi
• LED-interiørlys forsterker den romslige følselsen

Kvalitet ned til minste detalj. Standard ergonomisk sertifiserte AGR-velværeskinnseter tilpasser seg kroppen din slik at du kan slappe godt av.
Bla om for flere setealternativer.

Førsteklasses interiør
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ERGONOMISKE SETER
DET sunne valget FOR RYGGEN DIN
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Ergonomisk sertifiserte forseter bidrar til å unngå ryggsmerter
og øke oppmerksomheten og velværen.

1.

1. Ergonomisk sertifisert1 i Tyskland. Av AGR, et uavhengig senter
for utmerket ergonomi.
2. Justerbar lårstøtte. Juster setet til nøyaktig riktig lengde.
3.	Ventilasjon og varme. Ventilasjon bidrar til å kjøle ryggen mens
setevarme gjør det mer komfortabelt med en tidlig start om
vinteren for deg og alle passasjerene. Ventilasjon er ekstrautstyr.
3.

Oppgrader til AGR-velværeførersete med følgende funksjoner:
5.

4. 18-veis justering og minne2. Du kan elektronisk finjustere setet til
din kroppsform, og lagre innstillinger for forskjellige førere.
5. Massasje. Når du trykker på en knapp, knar AGR-velværeførersetet
forsiktig musklene i korsryggen din.

2.

Skreddersydd. Finn ditt perfekte AGR-sete på side 61,
på nettet eller hos Opel-forhandleren din.
Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.
AGR-setet på passasjersiden har manuell justering i seks retninger.

4.

1 
2 

Ergonomisk sertifiserte seter
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TYSK
INGENIØRKUNST

NYE MOTORER,
NYTT CHASSIS,
NYE OPPLEVELSER

Dynamisk kjøreytelse
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Nye Insignia Grand Sport

SKJØNNHET I SIN MEST PRAKTISKE FORM

Den nye Insignia rommer lett folk og bagasje i alle størrelser. Rikelig med plass i baksetet og bagasjerommet gjør
hver kjøretur til en fryd – for både sjåfør og passasjerer.
Til tross for all beinplassen tilbyr Grand Sport 490 liter bagasjeplass, som strekker seg til 1450 liter hvis du legger ned
alle tre baksetene1.

Baksete som deles 40/20/40 og kan legges ned, er standard.

1 

Plass og allsidighet
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STOR PÅ ALLE MÅTER
Nye Insignia Sports Tourer kombinerer slående
utseende med kapasiteten og allsidigheten til
en stor stasjonsvogn.

Sports Tourer
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Nye Insignia Sports Tourer

SETT DEG HØYERE
FORVENTNINGER
Sports Tourer har god beinplass og takhøyde til tross for sin lave
silhuett. Smale LED-baklys og doble forkrommede dekorringer
(210 hk/260 hk) forsterker den brede og elegante fremtoningen.

Handsfree automatisk bakluke. Åpne bakluken ved å ganske
enkelt føre foten under støtfangeren bak, der du ser det hvite
LED-lyset som lyser på bakken. Hvis du fører foten frem én gang
til, lukkes bakluken igjen.

Elegant design
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Nye Insignia Sports Tourer

1.

2.

LAGET FOR Å GJØRE
DET ENKELT

3.

Kapasitet og allsidighet gjør Sports Tourer til den komplette
multitasker. Med bagasjeromsplass fra 560 og opptil 1 665 liter,
er det lett å få plass til alle typer bagasje.
1. Legges ned med ett trykk. De delte baksetene felles ned
raskt og enkelt ved å trykke på en knapp.
2. 5 personer, 560 liter. Med alle tre baksetene oppe, får du
enkelt nok bagasjeplass for all bagasjen.

4.

3. 40 ned, 40/20 opp. Legg ned ett eller to seter for å ta med
lang bagasje og opptil to passasjerer i baksetet.
4. Opptil 1 665 liter. Med alle tre setene lagt ned, er bagasjerommet svært romslig – og helt flatt.

Plass og allsidighet
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Nye Insignia Sports Tourer

PANORAMASOLTAK

Sports Tourers store panoramasoltak1 fyller setene med naturlig lys.
Baksetepassasjerer nyter samme grad av luksus som de som sitter foran, med
oppvarmede bakseter2, USB i konsollen bak2 og i nær fremtid OnStar Wi-Fi sone3.

1
2
3

Ekstrautstyr kun for Sports Tourer.
Standard for Insignia Premium.
Se OnStar-beskrivelsen på side 38–43.

Det definitive interiøret
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AVANSERTE INTELLILUX LED® MATRIX-FRONTLYS

Kjør blendingsfritt med fjernlys. IntelliLux LED® Matrix-frontlys1 er langt bedre enn Xenon og et stort steg opp fra konvensjonelle LED-lys – kraftigere og mer
presise. De dimmer automatisk lysstrålen rundt andre biler, men holder resten av veien opplyst opptil 400 meter foran.
• Ingen fare for at andre førere blir blendet
• Tryggere og mer avslappet kjøring om kvelden
• Svinglys motvirker „svarte hull“ i skarpe, langsomme svinger (aktiv opptil 40 km/t)

32
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Mer tid å reagere på.
Se farer opptil 1,8 sekunder
tidligere2 – tilsvarer
40 meter ved 80 km/t.
Blendings- og bryterfritt.
Enkelte LED-elementer slukkes automatisk
så du ikke trenger å bytte til nærlys.
Se mer av veien.
Med 32 enkeltstående LED-elementer
kan lysene tilpasse seg ulike
situasjoner.

Lyser opp svinger.
Svinglys er en ekstra hjelp,
fra 40 til 70 km/t3.
IntelliLux LED® Matrix-frontlys er standard på Insignia Premium.Når systemet er aktivert, slås fjernlys på ved hastigheter over 50 km/t og slås automatisk av ved hastigheter under 35 km/t.
Sammenlignet med konvensjonelle halogen- eller HID-frontlys.
3
I skarpe svinger eller når du svinger av, avhengig av styrevinkelen (opptil 70 km/t) eller blinklyset (opptil 40 km/t), slås en ekstra reflektor på venstre eller høyre side på.
1
2

IntelliLux LED® MATRIX-FRONTLYS
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HEAD-UP DISPLAY og
Adaptive Cruise Control

Den autonome generasjonen av førerassistenter er her.
De skanner veien og beskytter Insignia med en sikkerhetssone.

1.
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Opels førerassisteringssystemer støtter føreren innenfor systemets begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen.

Opels førerassisteringsteknologi bruker avansert radar, kameraer og sensorer for å skanne veien
bak og på siden, så vel som foran bilen:
Varsel om kryssende trafikk bak bilen1. Når du rygger ut av en parkeringsplass eller oppkjørselen
din, advarer systemet deg om biler som nærmer seg. Det som pleide å være en usynlig fare, er nå
enkelt å kontrollere.
Se dette og andre sikkerhetssystemer i bruk på www.opel.no/insignia
2.

1. Head-Up display (HUD). Ta inn viktige data på frontruten med øynene trygt på veien. For eksempel
hastigheten din, navigasjonsanvisninger eller diverse advarsler. Standard på Insignia Premium.
2. Adaptive Cruise Control2. Bidrar til å forhindre påkjørsler bakfra – og hjelper deg å slappe av
ved å bremse og akselerere for å opprettholde en gitt avstand til bilen foran. Den kan til og med
bremse til bilen står helt i ro.

1

Tilleggsutstyr.
Standard. Når bilen kjører i hastigheter på mellom 8 og 40 km/t, bremser bilen helt opp. Når bilen kjører i hastigheter på mellom 40 og 80 km/t,
hjelper bilen føreren med å begrense sammenstøtet ved å bremse ned.

2 

Sikkerhetsinnovasjoner
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1.

AVANSERTE SIKKERHETSSYSTEMER
Opels avanserte sikkerhetssystemer kombinerer innovativ, proaktiv, kamerabasert
sikkerhetsteknologi. Sammen øker de sjåførens årvåkenhet og bidrar til å forhindre
nestenulykker, kollisjoner, fartsbøter og mer.
• Kontinuerlig støtte hjelper deg å slappe av
• Det perfekte assistansesystemet for en kjørestil med kontroll
• Du har kontroll over din Insignia til enhver tid

2.
3.	Aktiv filholderassistent2. Advarsler og rattjustering hvis du begynner å kjøre over
kjørefeltlinjen uten å bruke blinklys. Det beste med dette systemet? Ingen falske alarmer.
For eksempel hvis du virkelig må svinge hardt.

3.

1. Gjenkjenning av trafikkskilt. Se fartsgrensen på
skjermen. Dette systemet skanner kontinuerlig faste
og variable trafikkskilt i sanntid.
2. Frontkollisjonsvarsel med bremsing ved overhengende fare for kollisjon. Frontkollisjonsvarsel er ideelt
i pendlertrafikk, og advarer deg hvis du nærmer deg
saktegående kjøretøy for raskt bakfra, og bidrar til
å hindre kollisjoner ved å bremse helt opp1.
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Opels førerassisteringssystemer støtter føreren innenfor systemets begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen.

4.

4. Automatisk bremsing i nødssituasjoner med
fotgjengersensor3. Hvis dette systemet oppdager
en fotgjenger, et kjøretøy eller andre objekter
foran, øker det bremsekraften på forhånd og vil
til og med bremse selv hvis føreren ikke reagerer.

5.

5. Filskifteassistanse med sideblindsonevarsel4.
Få en advarsel hvis kjøretøy i stor fart kommer inn
i blindsonen din. Hvis du allerede har blinket for
å skifte fil, blinker varselikonene og en alarm gir lyd.

Mellom 8 og 40 km/t.
Filholderassistent er aktiv mellom 60 og 180 km/t. En del av Opel Eye-systemet.
Når bilen kjører i hastigheter på mellom 8 og 40 km/t, bremser bilen helt opp. Når bilen kjører
i hastigheter på mellom 40 og 80 km/t, hjelper bilen føreren med å begrense sammenstøtet ved
å bremse ned. Hvis bilen er utstyrt med adaptiv cruise control, hjelper bilen føreren med å begrense
sammenstøtet ved å bremse, opp til maksimumshastigheten til bilen.
4 
Tilleggsutstyr. Den maksimale hastighetsforskjellen som kan gjenkjennes i tidsrammen på 3,5 sekunder
før en potensiell kollisjon, er 72 km/t.
1
2

3 

SIKKERHETSINNOVASJONER
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ONSTAR PERSONLIG ASSISTANSE –

VIP-SERVICE MED ET KNAPPETRYKK

Opel OnStar1 gir deg en direktelinje til en personlig
assistent, hele døgnet. Ved å trykke på en knapp over hodet,
kan du delegere til din nye personlige assistent mens du kjører:
• Hotellbestillinger2, søk etter parkeringsplasser og
restauranter
• Nedlasting av destinasjon til din Opel-satellittnavigasjon3
• Bil-diagnose inkl. olje-levetid og dekktrykk
OnStar tar vare på deg og holder deg trygg og tilkoblet.
Finn ut mer på de neste sidene.

Til tjeneste. Din personlige assistent er på vakt hele døgnet, hver dag.

OnStar-tjenester krever aktivering og en konto hos OnStar Europe Ltd. Kostnader vil påløpe etter gjeldende prøveperiode. Alle tjenestene er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet. Innholdet i OnStar-abonnementspakkene kan være forskjellig fra tjenestene i den gratis prøvepakken. Gå til http://www.opel.no/onstar/get-onstar.html for mer informasjon om tilgjengelighet, dekning og gebyrer. Betingelser gjelder.
En OnStar-rådgiver kan hjelpe deg å bestille et hotellrom gjennom Booking.com, underlagt Booking.coms brukervilkår og personvernerklæring, som kan du kan lese på Booking.coms nettside, og de gjeldende vilkår og betingelser
for hotellet. OnStar hjelper deg med å gjøre en bestilling, og er ikke ansvarlig for tjenester levert av Booking.com eller det aktuelle hotellet. E-postadresse og kredittkort er obligatorisk.
3 
Noen elementer av App til smarttelefon og Nedlasting av destinasjon er kanskje ikke tilgjengelig for alle biler/modellvarianter. En integrert Opel-navigasjonsenhet og kartdata er krav for tjenesten Nedlasting av destinasjon.
Se http://www.opel.no/onstar/get-onstar.html for tjenestebegrensninger og kostnader.
1 

2 

38

Nye Insignia

OnStar
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Støtte tilgjengelig. Trykk her for å åpne en direktelinje til din OnStar1 personlige assistent.
Se OnStar-beskrivelsen på side 38.
OnStar vil sende en profesjonell bilberger til din plassering. Hvis bilen din er innenfor dekningsperioden for Opel Assistanse, vil OnStar ta kontakt med Opels veihjelpstjeneste, som vil
sende hjelp gratis, i henhold til vilkårene i Opels veihjelp. Hvis bilen din er utenfor dekningsperioden for Opel Assistanse, kan leverandøren av bilbergingstjenesten ta seg betalt for
tjenestene som ytes.
3
OnStar kan bare overstyre Privat-knappen i en nødssituasjon, eller hvis bilen er meldt stjålet.
1

2 
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ONSTAR AUTOMATISK ULYKKESVARSLING

Bedre føre var enn etter snar
OnStar er din personlige skytsengel. Uansett hvor du er1, uansett hva problemet
er, tar OnStar-teamet vare på deg – selv om du ikke kan ringe etter hjelp selv.

Automatisk ulykkesvarsling
• Om kollisjonsputene utløses, varsles OnStar-rådgiveren
• Rådgiveren din kontakter deg for å vurdere situasjonen
• Hvis nødvendig, sender de nødetatene ved hjelp av GPS
Veihjelp
• OnStar tar vare på deg hvis du får motorhavari1
• Rådgiveren din er der for å hjelpe med alle slags problemer
• OnStar vil sende en bilberger om nødvendig2
Assistanse ved stjålet bil
• OnStar kan bidra til å finne igjen din Insignia hvis den blir stjålet
• Rådgiveren din kan finne bilen for politiet
• De kan blokkere tenningen når tyven slår av motoren

For å sikre personvernet ditt kan du slå OnStar av og på når som helst3.
Les mer på http://www.opel.no/onstar/get-onstar.html

OnStar
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ONSTAR-TILKOBLING

ÅPENT HELE DØGNET
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Takket være OnStar er din Insignia på nett1 med en rask og stabil
Wi-Fi sone nesten hvor som helst i Europa2. I tillegg gir myOpel-appen
deg tilgang til bilen fra telefonen3.

Koble til og last ned
• Merk av hvor du parkerer
• Send adresser via app fra telefonen til bilen3
Bil-diagnose
• Sjekk viktig bil-diagnostikk på smarttelefonen
• Dekktrykk, drivstoffnivå, olje-levetid – hold deg oppdatert
via appen
Fjernkontroll via app
• Lås/lås opp Insignia eksternt
• Tut med hornet/blink med lysene for å finne bilen din

Se OnStar-beskrivelsen på side 38.
Wi-Fi sone-tjenester krever en konto med OnStar Europe Ltd. og egen nettverksoperatør. Wi-Fi-prøveperioden har tidsbegrensning og datamengdetak.
Kostnader vil påløpe etter dette. Alle tjenestene er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet. Wi-Fi er planlagt tilgjengelig i Norge i løpet
av 2017.
3 
Noen elementer av App til smarttelefon og Nedlasting av destinasjon er kanskje ikke tilgjengelig for alle biler/modellvarianter. En integrert Opel-navigasjonsenhet og kartdata er krav for tjenesten Nedlasting av destinasjon. Se http://www.opel.no/onstar/get-onstar.html for tjenestebegrensninger
og kostnader. Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.
1

2 

OnStar
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INTELLILINK INFOTAINMENT
MED NAVIGASJON

Den elegante, talestyrte Navi 9001 gir deg tilgang til alle de intelligente
funksjonene du forventer av en fullt tilkoblet, førsteklasses bil.
•
•
•
•
•

Innebygd europeisk satellittnavigasjon med trafikkmeldingskanal TMC®
Apple CarPlay™ og Android Auto™ smarttelefonvisning2
8˝ berøringsskjerm i farger
Stemmekontroll, tekstmeldingsopplesning/-svar, USB-videoavspilling
Bluetooth®-streaming av lyd og mye mer

For mer om IntelliLink-systemer, besøk www.opel.no

Standard til Insignia Premium.
Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

1
2

44

Nye Insignia

Ditt 3D-navigasjonssystem reagerer på talekommandoer.

Banebrytende tilkobling
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R 4.0 INTELLILINK

R 4.0 IntelliLink.
Dette systemet gjør at du sømløst kan projisere viktige apper og funksjoner fra smarttelefonen1 på den store 7˝ fargeskjermen via
Apple CarPlay™ og Android Auto™.

46
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1

IntelliLink R 4.0 tilbys ikke i Norge, da NAVI 900 IntelliLink er standard.

Feil kabel? Riktig bil! Med induktiv lading2, kan du
lade opp smarttelefonen trådløst.

Oversikt over den sofistikerte R 4.0 IntelliLink:
•
•
•
•
•

Ren, rammefri design
Smarttelefonintegrering via Apple CarPlay™ og Android Auto™1
Håndfri betjening av telefonen via Bluetooth®
Foto- og videotilgang via USB
Streaming av lyd via Bluetooth® og USB

Bose®-system med ni høyttalere2. Oppløftende ytelse med en
Richbass™-woofer.
Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.
Standardutstyr. Kan kreve et tilbehør for smarttelefonen. Induktiv lading kun med PMA- eller Qi-kompatible smarttelefoner.
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

1
2

Banebrytende tilkoblingsmuligheter
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TWINSTER ADAPTIV 4x4 FIREHJULSTREKK
OG FLEXRIDE.
Nye Insignia er konstruert for å overgå forventningene på alle mulige måter.
Fremfor alt din følelse av prestasjon.
•
•
•
•

Nye motorer leverer den fullkomne kjøreopplevelsen
Dynamisk kjøring møter raffinert og effektiv ytelse
6- eller 8-trinns girkasser
2,0 liter Turbo bensin Twinster AWD genererer 191 kW (260 hk)
FlexRide1.Automatisk kontinuerlig dempingskontroll tilpasser følsomheten til antispinnsystemet, rattet, gasspedalen og girkassen for å
matche veiforhold og kjørestil. Du velger: Standard, Tour eller Sport.
•
•
•
•

FlexRide justerer demperne 500 ganger i sekundet
Sport-modus forbedrer veigrepet for dynamisk kjøring
Tour-modus gjør kjøreturen mykere for avslapping
I kombinasjon med 2,0 liter Turbo 191 kW (260 hk) endres også
motorlyden med FlexRide-innstillingen

Nye „Twinster“ adaptiv 4x4 firehjulstrekk2. Avansert „dreiemomentfordeling“ gir et utmerket veigrep under vanskelige kjøreforhold. Den
sørger for automatisk fordeling av dreiemomentet mellom fremre og
bakre samt venstre og høyre hjul.
FlexRide intelligent chassis control. Tre biler i én.

1

48

Nye Insignia

2

• Jevnere og mer dynamisk kjøring i skarpe svinger
• Balanserte kjøreegenskaper forhindrer „overraskelser“ i svinger
• Montert på de kraftigste nye Insignia-motorene2

FlexRide er tilleggsutstyr for enkelte modeller av Grand Sport og Sports Tourer, samt standard for Country Tourer.
Biler med BlueInjection-teknologi trenger regelmessige AdBlue® -påfyllinger mellom anbefalte servicer. En indikator integrert i kjørecomputeren vil varsle deg når du må fylle opp. Mer informasjon på www.opel.no

Utslippskontroll. For å redusere utslippspåvirkningen, er 2,0 liters Insignia-dieselmotorer
utstyrt med BlueInjection-systemet som bruker
tilsetningen AdBlue®. Insignia gir deg en påminnelse når det er på tide å fylle opp2.

Dynamisk kjøreytelse
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PREMIUM

En leder blant ledere, navnet er Insignia Premium.
Det vakre interiøret gir en ekstraordinær grad av luksus.

1.

3.

4.
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Bilene kan være avbildet med tilleggsutstyr.

2.

5.

1. Unn deg det beste. Premium er rikelig utstyrt, og
førermiljøet innbyr til mange timer bak rattet.

4. IntelliLux LED® Matrix-frontlys. Overlegen adaptiv
LED-teknologi lar deg kjøre blendingsfritt med fjernlys.

2. Taklinje i krom. Krom og høyglansede detaljer i svart
gir Innovation en unik appell.

5. 20˝ lettmetallfelger (tilvalg).

3. Elektronisk klimaanlegg med to soner. Still inn forskjellige temperaturer som passer folk i ulike deler av bilen.

Nye Insignia Premium
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SPORTSPAKKE I OPC-SERIEN
Dynamisk selv når den står stille.
En OPC-stylet Insignia utstråler
kraft og sportslighet.

Sportspakke i OPC-serien – eksteriør1:
• Dekorlister, forlengede støtfangere foran og bak
• Bakspoiler og synlige eksosrør-endestykker
• OPC-emblem
52
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Sportspakke i OPC-serien – interiør1:
• Lettmetallpedaler og sort innvendig taktrekk2
• Oppvarmet, perforert skinntrukket ratt med
integrerte kontroller

1.

3.

2.

4.

1. OPC-ratt i skinn. Oppvarmet og trukket i perforert skinn, med et velkjent
fokus på detaljer.

3. Sort taktrekk2. Den spesielle takfargen øker den intense motorsportatmosfæren.

2. Sportspedaler i lettmetall. Når du skifter gir raskt, gir gummi/metallblandingen sålene dine bedre grep.

4. Senket støtfanger. Den strømlinjeformede nye Insignia ser stiligere
ut enn noen gang der den ligger lavt på bakken.

1
Ikke tilgjengelig for Country Tourer. Synlig eksosrør, enkelt (unntatt 2.0T og 2.0D BiTurbo som har synlige doble rør som standard)Takspoiler bak kun for Grand Sport.
har taktrekket fester for sikkerhetsnett.

2

På Sports Tourer

Sportspakke i OPC-serien
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NYE COUNTRY TOURER

EKTE OFF-ROAD-FØLELSE

Hvis du er vant til å få det som du vil, er den nye Country
Tourer noe for deg:
•
•
•
•
•

Et utmerket 4x4-system
Sølvfarget beskyttelsesplate og 360° antisteinsprutkledning
Spesialinnstilt chassis
Forseglede hjullagre
FlexRide adaptivt understell

Bla om for en nærmere titt.
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Nye Insignia modellvarianter

Country Tourer
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Insignia

COUNTRY TOURER
1.
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Nye Insignia modellvarianter

Bilene kan være avbildet med tilleggsutstyr.

2.
Country Tourer-styling gjør vanskelige forhold til din fordel.
Tåkelys foran og karosserikledning tar seg godt ut i bybildet og gjør jobben
ute i mer landlige forhold.

3.

1. Din luksuriøse kupé. Med IntelliLink, Wi-Fi-sone1, klimaanlegg med to soner
og elektronisk justerbare og oppvarmede AGR-forseter i skinn.
2. Panoramasoltak2. Kom deg mer ut i naturen og la mer natur slippe inn.
3. Tøff kjærlighet. Sølvfargede beskyttelsesplater og kledning beskytter
understellet og gjør at Country Tourer ser bred og sterk ut.
4. 18˝ 10-eikede lettmetallfelger. Finish i en dynamisk Bright Silver- eller
tofarget Technical Grey Matt-design.

4.

1
2

Se beskrivelse av OnStar på sidene 38–43.
Tilleggsutstyr.

Country Tourer
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1.

2.

1
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2

Standard.
Ekstrautstyr.

3.

INTERIØR OG OVERFLATER
Enestående innovasjoner, enestående nytt interiør. Nydesignede seter og overflater
bidrar til Insignias førsteklasses atmosfære. Bla om for flere ergonomisk sertifiserte
setealternativer.
1. Siena II Jet Black1. Seteinnsatser i Jet Black perforert skinn, setetrekk i Jet Black
Morrocana. Sømmer i Shadow Grey, stoffkanting i Lithos Grey. Dekorelementer
i Dark Silver.
2. Siena II Shale1. Seteinnsatser i Shale perforert skinn, setetrekk i Shale Morrocana.
Sømmer i Ceramic White, stoffkanting i Lithos Grey. Dekorelementer i Dark Silver.
3. Brownstone førsteklasses skinn2. Perforerte førsteklasses nappaskinnsetetrekk og
dørinnsatser, alt i Brownstone. Sømmer i Shadow Grey, stoffkanting i Boreas Grey.
Dekorelementer i Dark Metallic.

Interiør og overflater
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AGR ERGONOMISK
SERTIFISERTE SETER

A.

Insignia har ergonomisk sertifiserte AGR-seter
som standard.
B.

C.

AGR-velværeførersete med varme. Kan justeres i 18 retninger,
tilgjengelig i Siena II-skinn eller førsteklasses perforert skinn.
A. Nakkestøtte. Kan justeres i fire retninger.
B. Skulder-seteinnsatser. Tilpasser seg automatisk til kroppsfasongen din.
C. Skreddersydd korsryggstøtte. Elektronisk justerbar.
D. Justerbar lårstøtte. Kan tilpasses beina dine.
E. Elektroniske kontroller. For korsryggområdet, skulder-seteinnsatser, opp/ned og forover/bakover. Kontrollerer innebygd
massasje og ventilasjon, lagrer innstillinger for seks førere.

D.

AGR-seter varierer i forhold til modellvariant. Hvis du vil ha flere detaljer
funksjonene til hver variant, spør Opel-forhandleren eller gå til
www.opel.no/insignia
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E.

1.

2.

1. Siena II Shale. AGR-seter på fører- og passasjersiden med seteinnsatser i skinn og Morrocana-setetrekk, alt i Shale. Sømmer
i Ceramic White. Dekorelementer i Dark Silver.
2. Siena II Jet Black AGR-seter på fører- og passasjersiden
med seteinnsatser i perforert skinn og Morrocana-setetrekk,
alt i Jet Black. Sømmer i Shadow Grey. Dekor-elementer
i Dark Silver.

3.

3. Brownstone førsteklasses skinn AGR-seter på fører- og
passasjersiden og dørinnsatser i perforert høykvalitets
nappaskinn, alt i Brownstone. Sømmer i Shadow Grey og
Boreas Grey stoffkanting. Dekorelementer i Dark Metallic.

AGR-seter
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Summit White
Brilliant

Abalone White
Trelags
perleeffekt

LAKK OG FARGER
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Sovereign Silver
Metallic

Magnetic Silver
Metallic

Cosmic Grey
Metallic

Carrageen Green
Metallic

Rioja Red
Metallic

Absolute Red
Brilliant

Coconut
Metallic

Royal Blue
Standard

Darkmoon Blue
Metallic

Satin Steel Grey
Metallic

Mineral Black
Metallic

Lakk og farger
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5.

2.

4.

6.
3.

1.

64

Nye Insignia

1. 18˝ lettmetallfelger, flereiket tofarget Technical Grey
Matt- og Diamond Cut-design,
8 J x 18, 245/45 R 18-dekk
(kode RD1).

FELGER OG DEKK
Dekk antyder hvem som sitter bak rattet.
Insignia-dekk taler for seg selv.

2. 18˝ lettmetallfelger, 5-eiket
Bright Silver-design,8 J x 18,
245/45 R 18-dekk (kode RCV).
3. 17˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket Bright Silver-design,
7,5 J x 17, 225/55 R 17-dekk
(kode RSC).1

7.

8.

7. 18˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket Bright Silverdesign, 8 J x 18, 235/50 R 18-dekk (kode PTW).3, 4

8. 18˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket
Technical Grey-design, 8 J x 18,
235/50 R 18-dekk (kode RV1).4

4. 18˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket Diamond Cut- og
High Gloss Black-design,
8 J x 18, 245/45 R 18-dekk
(kode PZX).
5. 20˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket tofarget High Gloss
Black-design, 8,5 J x 20,
245/35 R 20-dekk (kode RQ9).5
6. 18˝ lettmetallfelger, flereiket Bright Silver-design,
8 J x 18, 245/45 R 18-dekk
(kode RCW).2

1
5

Standard felg ECOTEC-modeller. 2 Standard felg Grand Sport og Sports Tourer unntatt ECOTEC-modeller. 3 Standard felg Country Tourer.
Ikke ECOTEC-motorer og 1.5T automat. Se forøvrig prisliste for mer detaljerte kombinasjoner felg og motorvarianter.

4

Kun til Country Tourer.

Felger og dekk
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INSIGNIA-TILBEHØR
Nye Insignia har det som trengs for å tilfredsstille alle dine behov.
Det inkluderer et stort utvalg av skreddersydd Opel-tilbehør.

1.

Thule takboks og takstativ. Denne 460-liters boksen har patentert
åpning/lukking og sentrallås-systemer. Takstativet kan også brukes
til å feste ski-, snøbrett- og sykkelstativer.

2.–3. FlexConnect-system. Fest et utvalg braketter til baksiden av forsetene, fra et bord til en kleshenger. FlexConnect-nettbrettholderen
kan holde enheter i stående eller liggende posisjon – for å lese eller
se på filmer.
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4.

Opplyste dørterskler. Gi passasjerene VIP-behandling og beskytt
lakken mot steinsprut og riper.

5.

Vendbar, stiv bagasjeromsmatte. Den er robust og lett å rengjøre,
og bidrar dermed til å hindre gjenstander i å skli rundt og holder på
væsker hvis det søles. Den andre siden er teppelagt for et mykere,
stillere bagasjerom.

For hele utvalget av Opel-tilbehør kan du gå til www.opel.no

1.

4.

2.

5.

3.

Tilbehør
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MOTORER, DEKK
OG GIRKASSER
Neste generasjon tysk ingeniørkunst leverer ytelse for hvert behov.
Kontroll og kraft eller drivstoffeffektivitet og lang levetid – nye Insignia
har den motoren du vil ha.
•
•
•
•

DEKKMERKING
FELGER

215/55 R 17

Drivstoffeffektivitetsklasse

B

Klasse for veigrep under våte forhold

B

Målt verdi for ekstern dekkstøy (dB)

69

71

Klasse for ekstern dekkstøy

235/50 R 18

245/45 R 18

245/35 R 20

C

E–B

E

A

B–A

A

71–68

72

–

Ny 8-trinns automatgirkasse for 2-liters motorer
Ny 4x4 TWINSTER adaptiv firehjulsdrift (AWD), diesel eller bensin
Avansert start-/stoppteknologi
For kraft og grep: 2.0 Turbo Direct Injection, AWD, 191 kW (260 hk)

Mer detaljert motorstatistikk finner du på www.opel.no/insignia
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MOTORER OG GIRKASSER
MOTORER

1.5 ECOTEC®
1.5 Direct Injection Turbo
Direct Injection Turbo
(121 kW/165 hk)
(121 kW/165 hk)
med start-/stoppsystem
med start-/stoppsystem

Tilgjengelig for

GS, ST

2.0 Direct Injection Turbo
Twinster AWD
(191 kW/260 hk)
med start-/stoppsystem

GS, ST

GS, ST, CT

1.6 CDTI ECOTEC®
2.0 CDTI
Direct Injection
(125 kW/170 hk)
(100 kW/136 hk)
med start-/stoppsystem
med start-/stoppsystem
ST

GS, ST

2.0 BiTurbo CDTI
Twinster AWD
(154 kW/210 hk)
med start-/stoppsystem
GS, CT

Girkasse

MT-6

AT-6

AT-8

AT-6

AT-8

AT-8

Utslippsklasse

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabellen viser data for forbruk og utslipp, avhengig av karosseritype og dekk. Kontakt din Opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.
Drivstoff

Bensin

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

5,8–5,7

6,2–6,1

8,9–8,6

5,2

N/A

N/A

141–138

203–197

139

N/A

N/A

Drivstofforbruk i l/100 km
Kombinert kjøring
CO2 utslipp kombinert kjøring i g/km
MT-6 = 6-trinns manuell girkasse

AT-6/AT-8 = 6-/8-trinns automatgirkasse

133–130
GS = Insignia Grand Sport

ST = Insignia Sports Tourer

CT = Insignia Country Tourer

All informasjon var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Selskapet forbeholder seg retten til å endre motorspesifikasjonene til enhver tid. Dette kan påvirke innholdet i de oppgitte dataene. Kontakt Opel-forhandleren for å få oppdatert informasjon. Alle tall viser til den europeiske basismodellen
med standardutstyr. Informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp er utarbeidet i samsvar med direktivene R (EF) 715/2007 og R (EF) 692/2008 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt i kjørbar stand som spesifisert i direktivene. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe
høyere resultater enn de oppgitte tallene for forbruk og CO2-utslipp. Tallene for drivstofforbruk og CO2-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold
som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss
125 kg last.

Motorer, dekk og girkasser
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KORT FORTALT
Nye Insignia er et mesterverk av tysk ingeniørkunst.
Hva kjennetegner bilen?
1. Våre beste IntelliLux LED® Matrix- frontlys
2. Førsteklasses tilkoblingsmuligheter med Wi-Fi sone1,
integrering av smarttelefon
3. Døgnkontinuerlig OnStar personlig assistent1
4. Fantastisk nytt eksteriør
5. Førsteklasses interiør inkl. AGR-seter
6. Omfattende førerassistentsystemer
7. Dynamisk kjøreytelse med Adaptiv firehjulsdrift og FlexRide2
En prøvetur i nye Insignia vil utfordre de forventningene du har til en bil.
For å finne din nærmeste Opel-forhandler, gå til www.opel.no

Se OnStar-beskrivelse på side 38–43.
Utstyr for utvalgte motorer.

1 
2

Kort fortalt
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Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon og utstyr. Fargene som er trykt
i brosjyren, er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land.
Opplysninger om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, og hvilke deler som kan returneres og resirkuleres når bilens levetid er over, finner du på www.opel.com. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.

ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim

www.opel.no/insignia
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