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Odkryj Agilę

Stylowe spotkanie z partnerem. Agila to 
najprzystojniejszy, najbardziej niezawodny  
partner, jakiego można sobie wymarzyć  
w mieście, zawsze dopasowujący się do Twoich 
potrzeb – jakie tylko mogłyby być. To właśnie  
jest „elastyczność w wielkim mieście”. Odkryj 
połączenie śmiałej, dynamicznej stylistyki, 
niezrównanej wszechstronności i ekscytujących 
doznań z jazdy. Odkryj Opla.
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Ciesz się miejskim 
rytmem żyCia

Na obrzeżach czy w centrum – miasto należy do 
Ciebie. To tutaj mieszkasz, robisz zakupy a po pracy 
albo zajęciach fitness znajdujesz odpoczynek. I bez 
względu na to, co jest następne w Twoich planach, 
nowa Agila zawiezie Cię tam z łatwością.
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Podążaj własną 
drogą

Nowoczesne wzornictwo, świeże kolory i stylowe 
wskaźniki – to wysokiej jakości wnętrze, które 
robi wrażenie – nie tylko wtedy, kiedy prowadzisz.
Nikt nie zna miasta tak jak Ty i Twoja nowa Agila.
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ZawsZe w biegu

Możliwości Twoje i Twojej Agili nie znają  
granic. Wyposażona w pomysłowe 
rozwiązania bagażowe i dzielone tylne 
siedzenia, nowa pięciodrzwiowa Agila  
może sprostać każdemu wyzwaniu, jakie  
stawia przed Tobą miasto.
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Bądź indywidualnością Czy można mieć za dużo gadżetów? Nie, już nie. 
W chwilach, kiedy potrzebujesz czegoś więcej, specjalnie 
wykonane akcesoria Agili dodają Twemu aktywnemu życiu 
jeszcze więcej możliwości. Wybór akcesoriów prezentujemy 
na stronie 23.
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Poszanowanie 
dla 

środowiska
świat jest wspólny, więc wszyscy mamy obowiązek o niego dbać. 

Firma opel dokłada starań, aby stale ograniczać emisję gazów cieplarnianych związaną z wytwarzanymi 
modelami samochodów, ale także prowadzi prace nad całą gamą wydajniejszych i przyjaznych dla 

środowiska alternatywnych źródeł energii. Jednym z naszych aktualnych celów jest całkowite wyeliminowanie 
emisji spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanych ogniw paliwowych. Jednak nasza troska  

o środowisko naturalne nie ogranicza się tylko do tych działań. Znacznie ograniczyliśmy ilość szkodliwych 
substancji powstających podczas produkcji i udostępniliśmy klientom z całej Europy sieć łatwo  

dostępnych punktów recyklingowych. dzięki temu nasza polityka poszanowania środowiska naturalnego jest 
widocznaw całym cyklu projektowania, wytwarzania i użytkowania każdego samochodu.

Twój świat jest także naszym światem.
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Essentia

Agila Essentia
Nie tylko stylowa, ale i zwinna. Pięciooso-
bowa Agila Essentia może wyglądać na 
małą, ale jej wnętrze skrywa wiele cennych 
zalet – idealnych na podróże po mieście.

Wyposażenie standardowe:
• Wspomaganie układu kierowniczego 

uzależnione od prędkości jazdy
• Regulowana wysokość fotela kierowcy 

i pasażera z przodu
• Klapa tylna zwalniana przyciskiem
• Zdalne zwalnianie korka paliwa
• Układ ABS
• System odłączania pedałów
• Przednie poduszki powietrzne kierowcy 

i pasażera
• Dezaktywacja poduszki powietrznej  

pasażera
• Mocowania ISOFIX na skrajnych  

fotelach tylnych
• Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa 

kierowcy
• 3 zagłówki foteli tylnych
• Składane oparcia tylnych foteli,  

niedzielone
• Pomocniczy uchwyt przedniego  

siedzenia pasażera
• Kieszenie na przednich drzwiach
• Pakiet dla palących
• Zestaw do montażu radia
• Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem 

do makijażu po stronie pasażera
• Czternastocalowe stalowe obręcze  

kół i opony 165/70 R 14
• Sztywna osłona przestrzeni ładunkowej

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne elementy 
wyposażenia.

14

document164181.indd   14 6/25/08   5:38:38 PM



Agila_09_Long_p14_15-CEE.indd   15 05.06.2008   17:13:04 Uhr

Enjoy
Agila Enjoy
Żywe kolory wykończenia i przyciągająca 
uwagę stylistyka wnętrza stanowią o wy-
jątkowości Agili Enjoy. Poziom wyposażenia 
wersji Enjoy gwarantuje, że zasługuje ona 
na tę nazwę.

Standardowe wyposażenie dodatkowe 
względem wersji Essentia:
• Centralny zamek z pilotem i odbloko

waniem klapy tylnej
• Komputer pokładowy
• Obrotomierz
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka boczne w kolorze nadwozia
• Elektrycznie otwierane i zamykane  

szyby przednie
• Regulowana wysokość kolumny kierow nicy
• Radioodtwarzacz CD z możliwością  

od twarzania plików MP3 i WMA
• Pilot radioodtwarzacza na kierownicy
• Składane na płasko oparcia tylnych  

foteli dzielone w stosunku 60 : 40 oraz 
tylna i podnoszona płyta podłogowa  
w bagażniku tworzące płaską przestrzeń 
ładunkową

• Przestrzeń bagażowa pod dwupozio-
mową podłogą

• Kieszeń na mapę z tyłu przedniego  
fotela pasażera

• Pomocnicze uchwyty tylnego siedzenia, 
w tym haczyk na płaszcz

• Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne 
koło fotela kierowcy

• Osłona przeciwsłoneczna  
z lusterkiem do makijażu po stronie  
kierowcy i pasażera

• Przednie światła przeciwmgielne
• Klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Piętnastocalowe stalowe obręcze kół 

z kołpakami i oponami 185/60 R 15

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne elementy 
wyposażenia.
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Tapicerki

Czarny Caro/Czarny Elba

Graffic Pomarańcz zachodzącego 
słońca/Czarny Elba

Graffic Błękitny Atlanta/Czarny Elba

Czarny Graffic/Czarny Elba

Kolory i wykończenia

Model Essentia Enjoy

Nazwa wykończenia Caro/Elba Graffic/Elba

Kolor wykończenia Czarny Czarny 
Błękitny  

Atlanta/Czarny
Pomarańcz 

zachodzącego 
słońca/Czarny

Lakier bazowy

Biały Galaxy • – • •

Czerwony Blazered • • – –

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Błękitny Atlanta • – • –

Błękitny Marrocan – – • –

Srebrny Steel • • • •

Dwuwarstwowe lakiery niemetalizowane1

Czarny Cosmic – • – •

Zielony Lemongrass – • – –

 • = dostępne     – = niedostępne     1 Opcjonalne.
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Kolory
Styl w mieście

Nowoczesna tapicerka i przyciągające uwagę kolory – świetna 
definicja miejskiego szyku.

 Srebrny Steel  Czarny Cosmic  Zielony Lemongrass

 Biały Galaxy  Czerwony Blazered  Błękitny Atlanta

Błękitny Marrocan
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Dalsze

 informacje
Wszystko, co należy wiedzieć o wszechstronności, wyposażeniu, silnikach i bezpieczeństwie
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W
szechstronność

Schowek w centralnej desce rozdzielczej i kieszenie na drzwiach. U góry deski roz
dzielczej znajduje się duży zamykany schowek z uchwytami na monety i miejscem na 
maksymalnie trzy płyty CD. W kieszeniach na drzwiach mieści się atlas drogowy albo  
litrowa plastikowa butelka z napojem.

Dodatkowa przestrzeń bagażowa. W uchwycie na kubek z tyłu albo z przodu  
kanału można też umieścić zdejmowaną popielniczkę. Tylny uchwyt mieści butelkę  
o pojemności 1,5 l. Schowek na drobiazgi, portfele itp. znajduje się pod regulacją 
ogrzewania na środkowej konsoli. W wersji Agila Enjoy w standardzie w zasięgu ręki  
kierowcy jest również uchwyt na okulary przeciwsłoneczne.

Pełna elastyczność. Sprytna przestrzeń bagażowa nowego Opla Agila charakteryzuje 
się jeszcze większą elastycznością i wszechstronnością połączonymi z bajeczną łatwością 
korzystania. W wersji standardowej przestrzeń bagażowa ma poręczną pojemność  
225 litrów – pomieści wózek dziecięcy, torbę do tenisa itd. Całkowicie składane tylne 
siedzenia umożliwiają uzyskanie imponujących 1050 litrów przestrzeni bagażowej.  
Wraz z szeroką klapą tylną otwieraną przyciskiem i możliwością wkładania bagażu przez 
tylne drzwi otrzymujemy możliwość łatwego przewożenia większych zakupów lub  
schowania nieporęcznych przedmiotów.

Regulacja wysokości fotela. Dźwignia 
regulacji wysokości fotela zapewnia kie
rowcy i pasażerowi na przednim siedzeniu 
dodatkową wygodę na wyciągnięcie ręki.

Płaska podłoga bagażnika. Agila Enjoy ma tylne siedzenia dzielone w stosunku 
60 : 40. Po złożeniu foteli siedziska automatycznie się obniżają, co w połączeniu z dwu
poziomową podłogą zapewnia płaską przestrzeń ładunkową. Płytę podłogową można też 
umieścić pionowo, aby zwiększyć wysokość przestrzeni bagażowej.

W celu dodatkowego zabezpieczenia ładunku lub bagażu można dokupić pierścienie 
mocujące, które umożliwiają solidne przymocowanie rzeczy przewożonych w przestrzeni 
bagażowej.
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W
szechstronność

Pełna elastyczność. Sprytna przestrzeń bagażowa nowego Opla Agila charakteryzuje 
się jeszcze większą elastycznością i wszechstronnością połączonymi z bajeczną łatwością 
korzystania. W wersji standardowej przestrzeń bagażowa ma poręczną pojemność  
225 litrów – pomieści wózek dziecięcy, torbę do tenisa itd. Całkowicie składane tylne 
siedzenia umożliwiają uzyskanie imponujących 1050 litrów przestrzeni bagażowej.  
Wraz z szeroką klapą tylną otwieraną przyciskiem i możliwością wkładania bagażu przez 
tylne drzwi otrzymujemy możliwość łatwego przewożenia większych zakupów lub  
schowania nieporęcznych przedmiotów.

Regulacja wysokości fotela. Dźwignia 
regulacji wysokości fotela zapewnia kie
rowcy i pasażerowi na przednim siedzeniu 
dodatkową wygodę na wyciągnięcie ręki.

Płaska podłoga bagażnika. Agila Enjoy ma tylne siedzenia dzielone w stosunku 
60 : 40. Po złożeniu foteli siedziska automatycznie się obniżają, co w połączeniu z dwu
poziomową podłogą zapewnia płaską przestrzeń ładunkową. Płytę podłogową można też 
umieścić pionowo, aby zwiększyć wysokość przestrzeni bagażowej.

W celu dodatkowego zabezpieczenia ładunku lub bagażu można dokupić pierścienie 
mocujące, które umożliwiają solidne przymocowanie rzeczy przewożonych w przestrzeni 
bagażowej.

Dodatkowa przestrzeń bagażowa. 
W wersji Enjoy pod dwupoziomową pod
łogą znajduje się dodatkowa przestrzeń 
bagażowa o pojemności do 35 litrów. Moż
na tam również schować rzadko używane 
rzeczy lub nieużywaną półkę bagażnika.
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W
yposażenie

System audio-nawigacyjny. Nowy ra-
dioodtwarzacz CD double-DIN, idealnie  
zintegrowany ze stylistyką wnętrza nowego 
Opla Agila, zapewnia czysty dźwięk  
i umożliwia uzależnione od prędkości ste
rowanie basami i głośnością. Montowany 
seryjnie w wersji Enjoy i opcjonalnie w wersji 
Essentia radioodtwarzacz umożliwia  
odtwarzanie plików MP3 oraz WMA i jest 
zdalnie ste rowany z kierownicy.

Pakiet elektryczny. Specjalny pakiet 
dla wersji Enjoy łączy wygodę elektrycz nie 
sterowanych przednich szyb i zdalnie ste-
rowanych zamków. Klimatyzacja w Enjoy 
dostępna jest jako opcja. Układ obejmuje 
filtr pyłków i elektronicznie sterowaną re-
cyrkulację powietrza, która może również 
służyć przyspieszeniu chłodzenia.

Komputer pokładowy. Komputer po-
kładowy, łatwo sterowany przyciskiem na 
desce rozdzielczej, podaje rzeczywiste  
i średnie zużycie paliwa oraz odległość  
pozostałą do przebycia. (Standardowe  
wyposażenie wersji Enjoy).

Przycisk otwierania klapy tylnej. Elek-
tryczny przycisk umożliwia odbloko wanie 
klapy tylnej jednym ruchem, dzięki czemu 
wkładanie rzeczy do bagażnika i wyjmo-
wanie ich jest łatwiejsze i szybsze.

Foteliki dziecięce. Opel oferuje różne 
foteliki dla dzieci w każdym wieku.  
Każdy można przymocować za pomocą 
moco wania ISOFIX i/lub standardowego 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. 
Wszystkie foteliki spełniają najnowsze 
normy bezpieczeństwa UE, także w zakre-
sie ochrony przed uderzeniem z boku. 
(17 46 710/711/712)

Pakiet Style. Dopełnieniem stylizacji 
wnętrza i wygody jest obszyta skórą  
kie rownica z pilotem, a przyciemniane 
szyby za czarnymi środkowymi słupkami  
i w klapie tylnej sprzyjają niższej tempe-
raturze wewnątrz samochodu i nadają 
pojazdowi stylowy wygląd. Kropkę nad 
„i” stanowią przyciągające uwagę pięt-
nastocalowe, siedmioramienne obręcze 
kół ze stopów lekkich. (Opcjonalne wypo-
sażenie wersji Enjoy).

Obrotomierz. Umieszczony centralnie 
w bezpośrednim polu widzenia kierowcy 
obrotomierz jest montowany na podsta wie 
i stanowi standardowe wyposażenie  
wersji Enjoy.

System wspomagania parkowania 
tyłem. Po włączeniu biegu wstecznego 
aktywowany czujnikiem sygnał dźwiękowy 
ostrzega kierowcę o ukrytych przeszko-
dach, czyniąc parkowanie łatwiejszym  
i bezpieczniejszym.(17 16 075)
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A
kcesoria

Zestaw zaciemniających osłon prze-
ciwsłonecznych. Osłony te są ideal nie  
dopasowane do tylnych szyb bocz nych  
i szyby w klapie tylnej, a ponadto są  
łatwe w montażu. (17 32 688/689)

Foteliki dziecięce. Opel oferuje różne 
foteliki dla dzieci w każdym wieku.  
Każdy można przymocować za pomocą 
moco wania ISOFIX i/lub standardowego 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. 
Wszystkie foteliki spełniają najnowsze 
normy bezpieczeństwa UE, także w zakre-
sie ochrony przed uderzeniem z boku. 
(17 46 710/711/712)

Siatkowa kieszeń na przedni fotel  
pasażera. Umożliwia trzymanie w zasięgu 
ręki często używanych rzeczy, np. torby, 
map, itd. Łatwa w montażu i demontażu. 
(17 48 358)

Uchwyt do przewozu nart. Uchwyt do przewozu nart umożliwia bezpieczny trans-
port do czterech par zwykłych nart carvingowych lub jednej pary nart i jednej deski 
snowboardowej lub waveboardowej. Dzięki powiększonym przyciskom uchwyt można 
otwierać i zamykać bez zdejmowania rękawic. (17 32 538)

Bagażnik bazowy. Trwały i pewny bagażnik bazowy jest dostępny w wersji ze stopów 
lek kich i stali. Umożliwia zamontowanie pełnej gamy elementów bagażników dachowych 
marki Opel. (17 32 669)

Wykładzina przedziału bagażowego. 
Formowana wykładzina z powłoką anty-
poślizgową i niską krawędzią, dostosowana 
do poziomu przedziału bagażowego. 
Chroni powierzchnię przed zabłoceniem  
i zawilgoceniem. (67 22 338)

System wspomagania parkowania 
tyłem. Po włączeniu biegu wstecznego 
aktywowany czujnikiem sygnał dźwiękowy 
ostrzega kierowcę o ukrytych przeszko-
dach, czyniąc parkowanie łatwiejszym  
i bezpieczniejszym.(17 16 075)
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Dynam
ika jazdy

Wyłączanie TCSS. Podczas normalnej 
jazdy układ wspomagania kontroli trakcji 
(TCSS) zapewnia bezpieczne przyspie szanie 
i działanie nawet na śliskiej nawierz chni. 
Zdarza się jednak, na przykład podczas 
ruszania na śliskim lub oblodzonym pod-
łożu, że dobrze jest wyłączyć TCSS.

ESP®. Opel Agila może zostać wyposa-
żony w elektroniczny układ stabilizacji  
toru jazdy (ESP®) nowej generacji. W nie-
bezpiecznych sytuacjach pojazd jest sta-
bilizowany dzięki kontroli hamo wania nawet 
4 kół. Oznacza to, że korekta poślizgu jest 
bardziej czuła i skuteczniejsza.

Nowoczesna technologia podwozia. Mały samochód zapewniający taki sam komfort 
podróży jak duży, wymaga zaawansowanej technologii podwozia. Dzięki połączeniu 
technologii zintegrowanej ramy pomocniczej z kolumnami McPhersona z przodu oraz 
tylnemu zawieszeniu z belką skrętną, jazda i przyczepność Opla Agila zapewniają  
zarówno wygodę, jak i precyzyjne działanie układu kierowniczego. Aby wzmocnić te  
zalety, w standardowym wyposażeniu znajdują się układ ABS oraz uzależnione od  
prędkości jazdy wspomaganie kierownicy. Układ ESP(r) jest również dostępny. Jeśli chodzi 
o zwinność poruszania się w mieście albo poza miastem, Agila zapewnia przyjemność  
z jazdy w każdym czasie. 

Silniki. Dwa silniki benzynowe i silnik wysokoprężny z technologią Common Rail, zapro-
jektowane jako idealne dopełnienie zaawansowanej technologii podwozia i prawdziwa 
iskra dla osiągów Agili. Dwa silniki benzynowe cechują się tą samą zasadniczą konstruk-
cją i są wyposażone w zaawansowane nowości techniczne, np. aluminiowe kadłuby silników 
i głowice cylindrów, układ rozrządu w technologii czterozaworowej. 

Żwawy trzycylindrowy podstawowy model silnika zapewnia moc 48 kW (65 KM) przy za-
ledwie jednym litrze pojemności. Większy silnik, o pojemności 1.2 litra (63 kW/86 KM), 
daje jeszcze więcej przyjemności z przyspieszania i testowania osiągów przy zacho waniu 
oszczędnego zużycia paliwa. Dostępny jest też czterozaworowy silnik ECOTEC® 1.3 CDTI  
z technologią Common Rail o mocy 55 kW (75 KM).

Wszystkie te silniki są standardowo wyposażone, lekkie i łatwe w obsłudze pięciobiegowe 
manualne skrzynie biegów; opcjonalnie w wersji z silnikiem o pojemności 1.2 litra możliwe 
jest zamontowanie nowej, czterobiegowej automatycz nej skrzyni biegów, która gwarantuje 
jeszcze łatwiejsze poruszanie się w miejskiej dżungli.

Agila w wersji ecoFLEX. Dzięki niskiej emisji CO2 (zaledwie 120 g/km) silniki typu 1.3 CDTI 
i 1.0 to najoszczędniejsze i najbardziej przyjazne dla środowiska wersje Opla Agila.
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Silniki i skrzynie biegów

ESP®. Opel Agila może zostać wyposa-
żony w elektroniczny układ stabilizacji  
toru jazdy (ESP®) nowej generacji. W nie-
bezpiecznych sytuacjach pojazd jest sta-
bilizowany dzięki kontroli hamo wania nawet 
4 kół. Oznacza to, że korekta poślizgu jest 
bardziej czuła i skuteczniejsza.

Silniki. Dwa silniki benzynowe i silnik wysokoprężny z technologią Common Rail, zapro-
jektowane jako idealne dopełnienie zaawansowanej technologii podwozia i prawdziwa 
iskra dla osiągów Agili. Dwa silniki benzynowe cechują się tą samą zasadniczą konstruk-
cją i są wyposażone w zaawansowane nowości techniczne, np. aluminiowe kadłuby silników 
i głowice cylindrów, układ rozrządu w technologii czterozaworowej. 

Żwawy trzycylindrowy podstawowy model silnika zapewnia moc 48 kW (65 KM) przy za-
ledwie jednym litrze pojemności. Większy silnik, o pojemności 1.2 litra (63 kW/86 KM), 
daje jeszcze więcej przyjemności z przyspieszania i testowania osiągów przy zacho waniu 
oszczędnego zużycia paliwa. Dostępny jest też czterozaworowy silnik ECOTEC® 1.3 CDTI  
z technologią Common Rail o mocy 55 kW (75 KM).

Wszystkie te silniki są standardowo wyposażone, lekkie i łatwe w obsłudze pięciobiegowe 
manualne skrzynie biegów; opcjonalnie w wersji z silnikiem o pojemności 1.2 litra możliwe 
jest zamontowanie nowej, czterobiegowej automatycz nej skrzyni biegów, która gwarantuje 
jeszcze łatwiejsze poruszanie się w miejskiej dżungli.

Agila w wersji ecoFLEX. Dzięki niskiej emisji CO2 (zaledwie 120 g/km) silniki typu 1.3 CDTI 
i 1.0 to najoszczędniejsze i najbardziej przyjazne dla środowiska wersje Opla Agila.

Zdalne zwalnianie klapki wlewu paliwa. 
Wygodna dźwigienka montowana w pod-
łodze po stronie kierowcy – już nie trzeba 
wysiadać i odblokowywać zbiornika.

Czterobiegowa automatyczna skrzynia 
biegów. W mieście czy na wycieczce, nowa 
czterobiegowa automatyczna skrzynia 
biegów to gwarantujące łatwość i wygodę 
jazdy uzupełnienie silnika o pojemności 
1.2 litra.

Zużycie paliwa

Silniki 1.3 CDTI ECOTEC®  
(55 kW/75 KM)

1.0  
(48 kW/65 KM)

1.2  
(63 kW/86 KM)

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-5/AT-4

Cykl miejski1 5,5 5,9 6,9/7,8

Cykl pozamiejski1 4,0 4,4 4,7/4,9

Cykl mieszany1 4,5 5,0 5,5/5,9

Emisja CO2 w g/km 120 120 131/142

1 Zużycie paliwa (obliczone zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE) w litrach, 
MT-5 = pięciobiegowa manualna skrzynia biegów     AT-4 = czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów

Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych sprzedawanych w Europie z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wyty-
cznych 1999/100/WE, uwzględnia masę pojazdu bez obciążenia, w stanie opisanym przez wytyczne. Dodatkowe wyposażenie może oznaczać nieco wyższe 
wartości emisji CO2 i wyższe zużycie paliwa. Ponadto może powodować wzrost masy własnej pojazdu i w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie  
wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Przedstawione dane dotyczą sytuacji, kiedy pojazd jest pusty (bez kierowcy), a obciążenie wynosi 
200 kilogramów.
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Bezpieczeństw
o

Inteligentny czujnik pasów bezpie-
czeństwa. Czujnik pasów bezpieczeństwa 
automatycznie uruchamia wskaźnik na 
desce rozdzielczej, a sygnał dźwiękowy 
przypomina kierowcy o obowiązku  
zapięcia pasów.

Poduszki powietrzne. Każdy Opel  
Agila jest wyposażony w przednie poduszki 
powietrzne kierowcy i pasażera. Boczne 
poduszki powietrzne są dostępne opcjo
nalnie w wersji Essentia i Enjoy wraz 
z układem ESP® w ramach pakietu bez
pieczeństwa.

Dezaktywacja poduszki powietrznej 
pasażera. W razie przewożenia fotelika 
dziecięcego lub kiedy przedni fotel pasa
żera jest pusty, poduszkę powietrzną  
pasażera można wyłączyć przełącznikiem 
uruchamianym kluczykiem dostępnym  
na bocznej powierzchni bocznej deski roz
dzielczej pasażera.

Bezpieczna konstrukcja. Podstawą biernej ochrony w nowym Oplu Agila jest sztywna 
konstrukcja chroniąca pasażerów. Została ona zaprojektowana komputerowo i była 
poddana testom wytrzymałości, aby zagwarantować jak najmniejszy stopień odkształceń 
i jak największą strefę ochrony w razie poważnego uderzenia z przodu, tyłu albo z boków. 
Aby zapewnić jeszcze wyższą ochronę, na granicy konstrukcji rozmiesz czono stopniowo 
odkształcające się strefy zgniotu. 
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Serwis firmy Opel

Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż tylko pojazdy o najlepszych cechach 
konstrukcyjnych. W ramach naszego komplek
sowego programu serwisowego gwarantujemy 
naszym klientom wysoką jakość również po 
zakupie samochodu.

Gwarancja na nowy samochód
Dwuletnia gwarancja na nowy samochód. Gwa
rancja dotyczy każdego nowego samochodu 
marki Opel i obowiązuje przez 24 miesiące bez 
limitu przejechanych kilometrów, począwszy 
od dnia pierwszej rejestracji lub dostarczenia 
pojazdu klientowi przez autoryzowanego  
dystrybutora,  w zależności od tego, która  
z tych dat przypada wcześniej.

Części i akcesoria
Części i akcesoria są dostępne w lokalnym 
salo nie Opla, w którym uzyskasz poradę eks
perta oraz wszystko, co uczyni Twój samo
chód wygodniejszym i zaspokoi Twoje indywi
dualne potrzeby.

Dwunastoletnia gwarancja na perforację  
korozyjną nadwozia
Opel udziela długoterminowej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia, pod warun
kiem wykonywania wszystkich czynności serwiso
wych i przeglądów zgodnie z książką serwisową.

Trzyletnia gwarancja na akumulatory  
firmy Opel
Dzięki trzyletniej gwarancji na instalowane  
w  autoryzowanym punkcie serwisowym, 
oryginal ne akumulatory, skończą się Twoje 
problemy z uruchamia niem – nawet pod  
czas najcięższej zimy.

Opel w Internecie
Potrzebujesz natychmiastowej informacji? 
Pod adresem www.opel.com.pl można  
uzyskać dostęp do wielu informacji na temat 
 wszystkich samochodów, usług i akcesoriów 
oferowanych przez firmę Opel. Odwiedź witrynę 
internetową, aby znaleźć najnowsze wiado
mości na temat firmy Opel i aktualne informacje 
o produktach.

Recykling
Informacje dotyczące programu recyklingu, 
punktów złomowania pojazdów oraz pozyski
wania surowców wtórnych są dostępne  
w Internecie pod adresem www.opel.com.pl

www.opel.com.pl

McCann Erickson PL
/M

Y0
9

Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli są dostępne u najbliższego autoryzowanego dystrybutora 
marki Opel. Wszystkie dane podano wyłącznie dla celów informacji i producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zawartych danych. Kolory prezentowane w niniejszej publikacji 
mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić dostępność modeli u autoryzo
wanego dystrybutora marki Opel. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów, modeli jak i ich budowy i wyposażenia. Zastrzegamy, iż 
wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji tj. 06/2008.  
General Motors Poland Sp. z.o.o.

11H02090  Wydrukowano na bezpiecznym dla środowiska papierze bezchlorowym.
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