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Nová Insignia se chlubí elegantním, ergonomickým a prostorným interiérem,  
který vylepší každou vaši cestu.

Zdravá volba pro vaše záda.

Ergonomická sedadla Active1 pomáhají 
zabránit bolesti zad a zlepšují i vaši 
pozornost za jízdy.
1 Ergonomicky certifikováno  

v Německu. 
Kampaní za zdravá záda (AGR)2, 
nezávislým centrem pro zdraví  
a ergonomii.

2 Možnost prodloužení sedáku. 
Nastavte si sedadlo přesně pro sebe.

Užijte si prvotřídní prvky:
3 Ventilace a vyhřívání1. 

Ventilace pomáhá ochladit, zatímco 
vyhřívání oceníte především při 
zimních ránech, stejně jako vaši 
spolucestující1,3.

4 18 možností nastavení a uložení  
do paměti1,4. 
Elektronicky nastavte sedadlo pro  
vvaši postavu a uložte si nastavení  
– i pro více řidičů.

5 Masáž na přání1. 
Stiskem tlačítka vám začne sedadlo 
řidiče jemně masírovat svaly spodní 
části zad.

1 Na přání pro vybrané výbavy. Více informací u vašeho prodejce.     
2 Certifikát je potvrzením kvality sedadel a uděluje jej nezávislá porota složená z odborníků v různých lékařských oborech.     
3 Vyhřívání není dostupné pro zadní prostřední sedadlo.     
4 Ergonomické sedadlo Active pro spolujezdce je nastavitelné manuálně v 6 směrech.

Vyhřívané prvky1.
Je snadné odmlžit a odmrazit vyhřívané 
čelní okno ThermaTecTM. Vyhřívaná 
přední a krajní zadní sedadla spolu 
s vyhřívaným volantem vás zahřejí při 
chladných ránech.
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Hands-free víko zavazadlového 
prostoru1.

Otevřete zavazadlový prostor 
pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem. Zavřít jej můžete 
stejným způsobem.

1 Na přání pro vybrané výbavy. Více informací  
u vašeho prodejce.

SKVĚL Á ZE VŠECH ÚHLŮ
Nová Insignia Sports Tourer kombinuje atraktivní vzhled a prémiové technologie s prostorností  
a všestranností velkého kombi. Nízká silueta, elegantní LED zadní světlomety a chromované  
prvky ukazují její sebevědomý a elegantní styl.
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 Flexibilní pomocník. 
Díky rozměrnému a variabilnímu zavazadelníku je nový Opel Insignia 
tím pravým pro přepravu spousty věcí.

–  Sklopení tlačítkem. 
Zadní sedadla lze snadno sklopit pouhým stiskem tlačítka.

 –  5 cestujících, 560 litrů. 
I při plném obsazení se Insignia pyšní velkým zavazadlovým 
prostorem.

–  Zadní sedadla sklopná v poměru 40:20:401. 
Sklopte zadní sedadlo pro převoz dlouhých předmětů  
a 2 cestujících vzadu

 –  Až 1665 litrů. 
Pokud sklopíte všechna zadní sedadla, objeví se obrovský 
zavazadlový prostor – a je perfektně rovný.

Panoramatická střecha1.
 Nechte do interiéru Sports Toureru proudit přirozené světlo prosklenou střechou. 
I zadní cestující to ocení.





Objevte světlomety Intellilux LED® Pixel 
na www.opel.cz.

Světlomety IntelliLux LED® Pixel.
Naše nové přední světlomety zabraňují 
oslnění ostatních vozidel a poskytují 
lepší osvětlení vozovky a jejího okolí  
v ten samý okamžik. Inteligentní systém 
se přizpůsobí okolním podmínkám 
přepínáním 168 jednotlivých modulů. 
Zamezí tak oslnění protijedoucích 
vozidel a nenutí řidiče myslet na 
vypínání a zapínání dálkových světel.

POKROČIL Á TECHNOLOGIE  
SVĚTLOMETŮ
Naše nové přední světlomety jsou daleko před ostatními – nejen v délce osvětleného 
prostoru. Inteligentní osvětlení vozovky je klíčovým faktorem pro bezpečnou jízdu  
a nový Opel Insignia poskytuje technologie, které ocení řidič i protijedoucí vozidla.
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1 Head-up Displej1. 
Promítá hlavní údaje na čelní sklo vozidla, abyste je měli 
stále v zorném poli – například rychlost, pokyny navigace 
nebo varování adaptivního tempomatu1.

2 Asistent jízdy v pruzích a Upozornění na vyjetí z pruhu1. 
Pomáhají jemnými pohyby volantu a upozorněními  
nahlásit nenadálou změnu trajektorie vozidla a udržují  
jej tak v daném jízdním pruhu.

3 Kontrola provozu za vozem1. 
Pokud například couváte z parkovacího místa, systém  
vás upozorní na blížící se vozidla. Co bývalo skryto, je nyní 
snadno odhalitelné.

1 Na přání.     
2 Asistenční systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů.  
Za řízení vozu je však vždy zodpovědný řidič.

1

POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Autonomní generace asistenčních systémů řidiče1 je zde2. Pokročilé bezpečnostní systémy Opel kombinují inovativní 
proaktivní bezpečnostní technologie založené na kameře monitorující okolí vozu Insignia. Společně pak zvyšují 
bdělost řidiče a omezují nebezpečné situace, kolize nebo pokuty za rychlou jízdu.



4 Automatické nouzové brzdění s Detekcí chodců1. 
Pokud systém detekuje chodce, vozidlo nebo jiný 
objekt před vozem, předpřipraví brzdový systém  
a pokud řidič nereaguje, sám vozidlo zabrzdí.

5 Adaptivní tempomat1. 
Detekuje vzdálenost od vozidla vpředu a  
upravuje rychlost pro udržení bezpečného odstupu.

6 Hlídání slepého úhlu1. 
Eliminuje slepý úhel a monitoruje jízdu  
v souběžných pruzích.

Další bezpečnostní systémy najdete na  
www.opel.cz
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Digitální konektivita, palubní navigační systém, barevné 
dotykové displeje a prvotřídní audio. Nový Opel Insignia  
a jeho multimediální infozábavní systémy nabízí vše,  
co potřebujete.

Prémiový systém Multimedia Navi Pro.
8˝ displej s DAB rádiem, integrovaná 3D navigace, hlasové ovládání, 
Bluetooth®1, služby Connected Navigation2 (dopravní zpravodajství Live Traffic, 
prediktivní navigace, online hledání POI, informace o parkování, ceny paliv, 
aktualizace map online) a kompatibilita s head-up displejem. Připojte vaše 
zařízení přes USB a využívejte Apple CarPlayTM 3 a Android AutoTM 3.

Vaše 3D navigace odpovídá na vaše hlasové požadavky.

Systém Multimedia.
7˝ displej s  DAB rádiem, Bluetooth®, hlasové ovládání, 2 USB porty  
a kompatibilita s Apple CarPlayTM a Android AutoTM.

PRVOTŘÍDNÍ KONEKTIVITA



1 Bluetooth® je registrovaná ochranná známka Bluetooth SIG Inc.     
2 Vyžaduje potvrzení smlouvy se společností Telenav a potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
společnosti Telenav. Licence vyprší na konci roku 2031. Sdílení připojení k internetu z telefonu zákazníka je 
pro služby Connected Navigation bezpodmínečně vyžadováno.     
3 Apple CarPlayTM je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. Android AutoTM je registrovaná 
ochranná známka společnosti Google Inc.     
4 Na přání.

Sound systém Bose® s  
8 reproduktory4. 

Poslech hudby je ve voze Opel Insignia 
čistým potěšením.

Indukční dobíjení4. 
Doba bezdrátová – není nic snadnějšího 
než si dobít mobilní telefon v autě.

Nouzové volání. 
Tato funkce vás okamžitě spojí 
s lokálními službami v případě nouze.
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Výběr je jen na vás: 6stupňová 
manuální převodovka, 8stupňová 
automatická převodovka nebo nová 
9stupňová automatická převodovka.

EFEKTIVNÍ JÍZDNÍ DYNA MIK A



Nový Opel Insignia nabízí vyšší výkon při nižších emisích a nižší spotřebě paliva. 
Německé inženýrství ve své nejlepší podobě: snížení dopadu na životní prostředí bez kompromisu 
na zážitku z jízdy.

1 Na přání pro vybrané motory.  
Více informací u vašeho prodejce.

FlexRide1.
Automatická kontrola podvozku FlexRide se přizpůsobuje 
různým podmínkám a vašemu jízdnímu stylu. Vyberte si režim 
Sport pro dynamickou jízdu, adaptivní režim Standard nebo 
Tour pro pohodlnou a klidnou jízdu.

Pohon všech kol1 s vektorováním točivého momentu.
Vektorování točivého momentu distribuuje točivý moment mezi 
jednotlivá kola pro vetší dynamiku jízdy a lepší ovládání vozu.
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ŘÍZENO VÁŠNÍ

Atraktivní tvary, výkonný turbo motor a perfektní ergonomie: nová Insignia GSi kombinuje 
zážitek za volantem s pokročilými technologiemi ve sportovním balení.



Výkon a styl jdou ruku v ruce – Nová Insignia GSi 
kombinuje skvělou jízdní dynamiku a vytříbený styl  
ve verzi Grand Sport i Sports Tourer. Kokpit orientovaný 
na řidiče s volantem s plochou spodní hranou, 
ergonomickými předními sedadly AGR1 a hliníkovými 
pedály, nabízí skvělý sportovní zážitek.

Výběr některých hlavních prvků vozu Insignia GSi:

–  Exkluzivní bodykit GSi a atraktivní 20˝ dvoubarevné 
ráfky z lehkých slitin2

–  Pohon všech kol s vektorováním točivého momentu.

–  Podvozek FlexRide a výkonné brzdy BREMBO

–  Turbo motor a 9stupňová automatická převodovka

–  Ergonomická sportovní sedadla3 s integrovanými 
opěrkami hlavy

Více informací naleznete na www.opel.cz.

1 Ergonomická sedadla jsou certifikována německou Kampaní pro zdravá záda 
(AGR), centrem pro ergonomii. Certifikace je známkou kvality, kterou uděluje 
nezávislá organizace expertů různých lékařských oborů.
2 Sportovní pneumatiky jsou standardní součástí 20˝ dvoubarevných ráfků  
z lehkých slitin.
3  Na přání.
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ST YL NA MÍRU – ČALOUNĚNÍ A BARV Y

Vyberte si čalounění1 a barvy1, 
které ukáží váš styl a osobnost.

Alcantara Černá Jet Brownstone prémiová perforovaná kůže Nappa

Látka Billy

Dekor Parallax

Látka Monita

Dekor Hexagon

Siena II Černá Jet perforovaná kůže

Dekor Brushed Silver

Siena II Antracit perforovaná kůže

Dekor Ghost Wood



Abyste si mohli vyzkoušet atraktivní barvy vozu  
nový Opel Insignia, stiskněte tlačítko Play.

1 Na přání pro vybrané výbavy a země. Více informací u vašeho prodejce.
2 Základní.     
3 Metalíza.     
4 Nelze pro GSi.

Bílá Summit2 Červená Hot3

Stříbrná Sovereign3

Černá Mineral3Šedá Satin Steel3

Modrá Navy3,4

Hnědá Carbon3,4

19

https://l.ead.me/Opel_Colours_NavyBlue
https://l.ead.me/Opel_Colours_SummitWhite
https://l.ead.me/Opel_Colours_CarbonBrown
https://l.ead.me/Opel_Colours_MineralBlack
https://l.ead.me/Opel_Colours_SatinSteelGrey
https://l.ead.me/Opel_Colours_SovereignSilver
https://l.ead.me/Opel_Colours_HotRed
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1 Na přání pro vybrané výbavy a země. Více informací  
u vašeho prodejce.
2 Standardně pro GSi.

1 RS9:  17˝ ocelové ráfky s kryty,   
5 dvojitých paprsků, dvoubarevné.

2 RSC:  17˝ ráfky z lehkých slitin,  
5 dvojitých paprsků, Stříbrná.

3 MZD:  17˝ ráfky z lehkých slitin,  
5 dvojitých paprsků, Lesklý Titan.

4 QO9:  17˝ ráfky z lehkých slitin,  
5 dvojitých paprsků, Šedá Technical.

5 RCV:  18˝ ráfky z lehkých slitin,  
5 paprsků, Stříbrná.

6 RQL:  18˝ ráfky z lehkých slitin,  
více paprsků, dvoubarevné,  
Lesklá Černá, Broušené.

7 RRM:  18˝ ráfky z lehkých slitin,  
více paprsků, Lesklá Černá.

8 PYU:  20˝ ráfky z lehkých slitin, více 
paprsků, Šedá Technical, Broušené2.

R ÁFKY

Upravte si svou novou Insignii díky široké paletě ráfků z lehkých slitin1.



Značení pneumatik

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

Úspornost paliva A A C A A E–A

Přilnavost na mokru B B B B–A A A

Valivý hluk (dB) 71 72 72 68–72 72 72

Třída hlučnosti

1 432

5 876
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1 Střešní box 460 litrů a základní nosič.
2 Systém FlexConnect. 

Využijte vaše sedadla jako věšák na sako, 
stolek nebo držák tabletu díky tomuto 
flexibilnímu zařízení.

3 Podsvětlené nástupní prahy.
4 Oboustranná pevná vana 

zavazadlového prostoru.

Zde naleznete jen výběr originálního 
příslušenství pro novou Insignii. Celou nabídku 
najdete v online katalogu na www.opel.cz

2

2

3

4

1

OPEL+ PŘÍSLUŠENST VÍ PRO K A ŽDOU 
PŘÍLEŽITOST

Nezáleží na tom, jaké máte plány. Praktické příslušenství vám cestu 
vždy usnadní.

23



O0JxRANGMCxx-21.00-CZ2010
O0JxRANGMCxx-21.00-CZ2010

O Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vydání 10/20www.opel.cz

BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Spotřeba paliva 4,6-8,9 l/100km, kombinované emise CO2 121-205 g/km (v závislosti na výbavě). Spotřeba paliva a emise CO2 jsou vypočítány dle metodiky testovací procedury WLTP, která je povinná pro nové vozy uvedené na 
trh po 1.9.2018. Tato procedura WLTP nahrazuje předchozí New European Driving Cycle (NEDC), která se používala dříve. Díky realističtějšímu nastavení WLTP jsou hodnoty spotřeby a emisí vyšší, než tomu bylo při výpočtu dle 
NEDC. Spotřeba paliva a emise CO2 se mohou lišit a to v závislosti na aktuálních podmínkách a dalších faktorech, mezi které patří: výbava vozidla, použité pneumatiky apod. Více informací naleznete u vašeho prodejce.

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.




