
Opel Antara





Odkryj nowe możliwości.
Nadwozie Opla Antary o budzącym zaufanie, surowym  
wyglądzie skrywa bardzo komfortowe i funkcjonalne wnętrze. 
Dojedziesz nim wszędzie w dobrym stylu. Poznaj syntezę  
śmiałego, dynamicznego wzornictwa, pomysłowej wszech-
stronności i ekscytujących wrażeń z jazdy. Oto Opel Antara.
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Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury (04/13). Zastrzegamy sobie  
prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie  
udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.





Rozbudź entuzjazm tworzenia.
Czyste linie, płynne zaokrąglenia i doskonałe proporcje  
– Opel Antara fantastycznie czuje się w mieście. Zwarte,  
dynamiczne nadwozie oparte na mocnym podwoziu  
stanowi idealną kombinację wzajemnie dopełniających się  
form. Opel Antara pobudzi Twoje zmysły – dokądkolwiek  
zmierzasz.



Poczuj apetyt na niezależność.
Zawsze możesz wybrać własną drogę: inną niż pozostali, 
wyjątkową. Taką jak Opel Antara, Twój wierny i wszech stronny 
towarzysz podróży.







Wyraź swój podziw dla piękna.
Zafunduj sobie komfort klasy premium. Połączenie najwyższej 
jakości materiałów, takich jak tapicerka skórzana, i perfekcyj-
nego wykonania tworzy niezwykle atrakcyjne wnętrze. Wsiądź 
za kierownicę Opla Antary i przekonaj się sam.



Podkreśl swoją osobowość.
Masz naturę buntownika? Mocne silniki i zaawansowany napęd 
na wszystkie koła 4x4 Opla Antary pozwolą Ci posmakować 
prawdziwej wolności.





Na zdjęciach mogą być widoczne elementy
wyposażenia dodatkowego.

Opel Antara Active
Początek przygody. 
Wyposażenie standardowe:
• Elektroniczny system stabilizacji toru 

jazdy ESP® z układem kontroli trakcji TC
• Układ kontroli zjazdu ze wzniesień DCS
• ABS z układem wspomagania 

hamowania awaryjnego 
• Układ wspomagania ruszania  

na pochyłościach HSA
• Wskaźnik zmiany biegu na wyższy
• Reflektory przeciwmgielne
• Przednie, boczne i kurtynowe poduszki 

powietrzne oraz wyłącznik  
poduszki powietrznej pasażera

• Podwójne napinacze pasów oraz system 
przypominania o zapięciu pasów

• System mocowania fotelików dziecięcych 
ISOFIX na tylnych siedzeniach

• Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu 

i z tyłu
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka 
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Klimatyzacja sterowana manualnie
• Radioodtwarzacz CD 40 MP3 ze złączem 

USB sterowany przyciskami na kierownicy 
• Portal telefonu komórkowego Bluetooth®

• Środkowy podłokietnik
• Oparcia tylnych siedzeń składane 

w proporcji 60 : 40
• Relingi dachowe w kolorze srebrnym
• Tapicerka materiałowa Marine, czarna
• 17-calowe obręcze kół ze stopów 

lekkich, opony 235/65 R 17
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Wyższy komfort. Moc przyjemności. 
Wyposażenie standardowe ponad 
wersję Active:
• Przyciemniane szyby tylne
• Tylny podłokietnik ze schowkiem
• Klimatyzacja dwustrefowa sterowana 

elektronicznie 
• Automatyczne sterowanie światłami
• Podgrzewane fotele przednie
• Koło kierownicy pokryte skórą
• Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
• Tapicerka łączona, tkanina ze skórą  

ekologiczną, czarna lub beżowa
• Automatyczny obieg zamknięty 

z kontrolą jakości powietrza

Opcjonalny Pakiet Komfort dla wersji 
Enjoy Plus:
• Komputer pokładowy
• Czujniki parkowania, przód i tył
• Tempomat
• 18-calowe obręcze ze stopów lekkich, 

opony 235/55 R 18

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy
wyposażenia dodatkowego.
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Kiedy chcesz przekroczyć wysokie standardy. 
Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego
ponad wersję Enjoy Plus:
• Komputer pokładowy
• Czujnik deszczu
• Tempomat
• Czujniki parkowania, przód i tył
• Elektrycznie regulowany fotel kierowcy
• Napęd na wszystkie koła 4x4
• Szyba przednia odbijająca promieniowanie słoneczne
• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
• Klamki zewnętrzne z chromowanym wykończeniem
• Ozdobna końcówka rury wydechowej
• Tapicerka ze skóry ekologicznej, czarna, szara lub brązowa
• 18-calowe obręcze ze stopów lekkich, opony 235/55 R 18

Opcjonalny Pakiet Komfort dla wersji Cosmo:
• Reflektory ksenonowe
• Wysokociśnieniowe spryskiwacze reflektorów
• Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne 
• Składane oparcie fotela pasażera
• 19-calowe obręcze ze stopów lekkich, opony 235/50 R 19

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy
wyposażenia dodatkowego.



Kolory i tapicerki

Wersja Active Enjoy Plus Cosmo

Nazwa tapicerki Marine Wicker/Morrocana2 Wicker/Morrocana2  Skóra Mondial3,4  Skóra Mondial3,4  Skóra Mondial3,4 Skóra Mondial  

Kolor tapicerki Jet Black Jet Black Light Cashmere Jet Black Light Titanium Saddle Brown Morello Red

Lakier bazowy

Biały Summit ● ● ● ● ● ● ●

Lakier metaliczny1

Brązowy Sandy Beach ● ● ● ● ● ● ●

Srebrny Sovereign ● ● ● ● ● ● ●

Szary Placid ● ● ● ● ● ● ●

Szary Smokey Eye ● ● ● ● ● ● ●

Lakier perłowy1

Beżowy Daydream ● ● ● ● – ● ●

Biały Snow Flake ● ● ● ● ● ● ●

Czarny Carbon Flash ● ● ● ● ● ● ●

Elementy ozdobne

Hydrographic Midnight Single Bias ● ● – – – – –

Hydrographic Macchiato Burl – – ● – – ● –

Hydrographic Atari – – – ● ● – –

Hydrographic Morello Red – – – – – – ●

● = dostępne     – = niedostępne    
1 Wyposażenie dodatkowe. 2 Skóra ekologiczna. 3 Opcjonalnie dla Enjoy Plus. 4 Tapicerka skórzana: fotele pokryte skórą naturalną w miejscach kontaktu z ciałem.



Beżowy DaydreamSrebrny Sovereign

Szary Placid

Biały Summit

Czarny Carbon Flash

Szary Smokey Eye

Biały Snow Flake

Brązowy Sandy Beach



Obręcze ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 5-ramienne, 
opony 235/65 R 17 (RSB)

Obręcze ze stopów lekkich, 19 x 7˝, 5-ramienne V, 
 opony 235/50 R 19 (RT6)

Obręcze ze stopów lekkich, 18 x 7˝, 10-ramienne, 
opony 235/55 R 18 (RSX)

Koła i opony RSB RSX RT6

Active ● – –

Enjoy Plus ● ○ –

Cosmo – ● ○

● = standard ○ = opcjonalne – = niedostępne

OPONY1

Rozmiar 235/65 R 17 235/55 R 18 235/50 R 19

Klasa efektywności paliwowej2 C E C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 C C C

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 71 71 71

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4

1Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 2 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, 
zgo dnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla. danego typu opon. 3 Określana na 
podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza 
droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 4 Określana na podstawie wartości granicznej 
(LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.
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Marine Jet Black.  
Elementy ozdobne: Hydrographic 
Midnight Single Bias.

Skóra Mondial2 Light Titanium. 
Elementy ozdobne: Hydrographic Atari.

Skóra Mondial2 Jet Black. 
Elementy ozdobne: Hydrographic Atari.

Skóra Mondial2 Saddle Brown. 
Elementy ozdobne: Hydrographic 
Macchiato Burl.

Wicker/Morrocana1 Jet Black. 
Elementy ozdobne: Hydrographic 
Midnight Single Bias.

Wicker/Morrocana1 Light Cashmere. 
Elementy ozdobne: Hydrographic 
Macchiato Burl.

1 Skóra ekologiczna. 2 Tapicerka skórzana: fotele pokryte skórą naturalną w miejscach kontaktu z ciałem.

Skóra Mondial2 Morello Red. 
Elementy ozdobne: Hydrographic 
Morello Red.
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wJednostki napędowe Opel ECOTEC® to najlepsza technologia i precyzja niemieckiej  

inżynierii oraz doskonałe osiągi. Silniki Opla Antary wykorzystują najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne, co gwarantuje wysoką dynamikę przy niskim zużyciu paliwa. 
Zastosowanie zaawansowanych technologii napędu oraz izolacji akustycznej podniosło 
komfort jazdy na wyższy poziom, zwłaszcza z ułatwiającą prowadzenie skrzynią auto-
matyczną, która pozwala cieszyć się płynnymi przyspieszeniami i cichą pracą 
silnika.

Do wyboru są dwie wersje silnika 2.2 CDTI ECOTEC® o mocach 120 kW (163 KM)  
i 135 kW (184 KM). Słabsza jednostka jest również dostępna w wersji z napędem tylko na  
oś przednią.  

Automatyczna skrzynia biegów. 6-biegowa 
automatyczna przekładnia ActiveSelect®  
z trybem pracy ekonomicznej jest dostępna 
jako wyposażenie dodatkowe w najbardziej 
luksusowej wersji Cosmo.

Manualna skrzynia biegów. 6-biegowa 
przekładnia, współpracująca ze wskaźni-
kiem zmiany przełożenia sygnalizującym 
optymalny moment zmiany biegu dla  
bardziej ekonomicznej jazdy, jest standar-
dem we wszystkich wersjach silnikowych.

Zużycie paliwa

Silniki 2.2 CDTI ECOTEC®

(120 kW/163 KM)
2x4

2.2 CDTI ECOTEC®

(120 kW/163 KM)
4x4

2.2 CDTI ECOTEC®

(135 kW/184 KM)
4x4

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5

Skrzynia biegów M6 M6 M6/A6

Zużycie paliwa w l/100 km1

Cykl miejski 7,5 7,9 7,9/10,5

Autostrada 5,2 5,6 5,6/6,7

Cykl mieszany 6,1 6,4 6,4/8,0

Emisja CO2 w g/km1 160 170 170/211

1 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007. M6 = 6-biegowa przekładnia manualna A6 = 6-biegowa przekładnia automatyczna

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji 
materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji 
produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o 
ofercie udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel. 
Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposa-
żeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin 
dla silników spełniających normę Euro 5 zostały określone 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i mierzone są dla 
pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi regulacjami. 
Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spala-
nie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej pojazdu, a, co 
za tym idzie, nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie do-
puszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowa-
dzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych 
przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy 
i z obciążeniem 200 kg.
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Napęd na wszystkie koła 4x4. Opel Antara jest wyposażony 
w elektronicznie sterowany system napędu na wszystkie koła. 
W normalnych warunkach moc przekazywana jest na koła przed-
nie. Kiedy warunki jazdy lub przyczepność ulegną pogorszeniu, 
system automatycznie załącza napęd tylnej osi, aby utrzymać 
optymalny i zaplanowany tor jazdy.

Elektroniczne systemy wspomagające kierowcę. Dla poprawy bezpieczeństwa czynnego 
Opel Antara jest wyposażony w zaawansowane systemy wspomagające kierowcę. 
Układ ABS, poza standardowymi funkcjami, posiada także:
• System kontroli hamowania w zakrętach CBC (Cornering Brake Control), który poprawia 

stabilność pojazdu w zakrętach poprzez zmniejszenie siły hamowania wewnętrznych kół. 
• System wspomagania awaryjnego hamowania HBA (Hydraulic Brake Assist), który 

automatycznie dodatkowo zwiększa ciśnienie w układzie, kiedy kierowca gwałtownie 
naciśnie na pedał hamulca. Dzięki temu droga hamowania ulega znacznemu skróceniu.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP® (Electronic Stability Program) monto-
wany w Oplu Antarze zawiera układ kontroli trakcji TC (Traction Control) oraz układ  
kontroli zjazdu ze wzniesień DCS, a także układ stabilizacji przyczepy TSP (Trailer Stability 
Program)1 i układ wspomagania ruszania na pochyłościach HSA (Hill Start Assist), który 
ułatwia ruszanie oraz zapobiega staczaniu się samochodu na podjazdach.

Doskonała współpraca tych systemów z inteligentnym napędem na wszystkie koła  
zapewnia nie tylko wysoki poziom komfortu i satysfakcji z jazdy, ale także szerokie rezerwy 
czynnego bezpieczeństwa.

1 Niedostępny w wersji Active.

Układ kontroli zjazdu ze wzniesień DCS (Descent Control System). 
Opel Antara jest standardowo wyposażony w układ kontroli zjazdu 
ze wzniesień. Po włączeniu DCS utrzymuje stałą prędkość zjazdu, 
ustaloną wcześniej poprzez pedał gazu.
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Układ monitorujący ciśnienie w ogumieniu 
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). 
Spadek ciśnienia jest sygnalizowany na 
tablicy wskaźników, a uszkodzone koło 
wskazywane na graficznym wyświetlaczu 
informacyjnym GID (Graphic Info Display).

Reflektory przednie. Nisko osadzone lampy 
przeciwmgielne należą do wyposażenia 
standardowego. Reflektory ksenonowe  
z systemem automatycznego poziomowa-
nia i wysokociśnieniowymi spryskiwaczami 
są dostępne za dopłatą.

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. 
Przednia poduszka powietrzna pasażera 
może zostać zdezaktywowana, kiedy za-
montowany jest fotelik dziecięcy.

Kluczowym elementem systemu bezpie-
czeństwa SAFETEC® Opla Antary jest  
wyjątkowo sztywna klatka kabiny pasa-
żerskiej. Zmniejsza ona do minimum ry-
zyko deformacji kabiny i zachowuje mak-
symalną przestrzeń bezpieczeństwa we 
wszystkich typach wypadków drogo-
wych. W przypadku uderzenia z przodu, 
energia jest rozpraszana w trzech zapro-
jektowanych kierunkach. W razie kolizji 
przy niskich prędkościach, energia ude-
rzenia jest pochłaniana przez specjalne, 
odkształcające się komory z przodu i za-
mknięty profil tylny, redukując w ten spo-
sób koszty napraw.

System poduszek powietrznych. Opel 
Antara jest standardowo wyposażony 
w przednie, boczne i kurtynowe poduszki 
powietrzne. Współpracują one z regulowa-
nymi na wysokość pasami i zapewniają wy-
jątkowy poziom bezpieczeństwa. Kurtyny 
powietrzne o dużej pojemności dają do-
datkową ochronę dla pasażerów przednich 
i zewnętrznych tylnych siedzeń.

Automatyczne sterowanie oświetleniem 
ALC (Automatic Ligthting Control). 
Specjalne czujniki pozwalają na dostoso-
wanie strumienia świateł do warunków na 
drodze i w razie konieczności automatycz-
nie włączają światła mijania.

Dwustopniowe napinacze pasów bez-
pieczeństwa z przodu. Napinacze za-
pewniają komfortowe funkcjonowanie 
przednich pasów i gwarantują maksy-
malnie efektywne działanie poduszek 
powietrznych.



Elektrycznie regulowany fotel kierowcy. 
Elektryczne sterowanie w 8 kierunkach 
ułatwia płynną regulację ustawień. 
Wyposażenie dodatkowe w wersji Enjoy 
Plus, standardowe w Cosmo.

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 
płaszczyznach. Dla większej wygody  
kolumnę kierownicy można ustawiać  
w pionie i poziomie. Wspomaganie układu 
kierowniczego zależne od prędkości jest 
standardem.

Tempomat. Najbardziej ekonomiczny  
i relaksujący sposób na pokonywanie  
długich dystansów. Tempomat jest łatwy  
w obsłudze i wyłącza się po naciśnięciu  
pedału hamulca.

Oświetlenie drogi do domu. Po zaparko-
waniu Opel Antara nie zostawi Cię w ciem-
nościach. Wystarczy włączyć tę funkcję 
przed zamknięciem drzwi, a reflektory 
i światło cofania pozostaną włączone 
przez 30 sekund.

Czujnik deszczu. Czujnik automatycznie 
włącza wycieraczki przedniej szyby.  
Częstotliwość ich pracy jest zależna od 
intensywności opadów i prędkości. 

Lusterko elektrochromatyczne. Automa-
tycznie przyciemniające się elektrochro-
matyczne lusterko wewnętrze ogranicza 
zjawisko oślepiania przez światła pojazdów 
jadących z tyłu, co znacząco podwyższa 
bezpieczeństwo i komfort jazdy nocą.

Hamulec postojowy sterowany elektrycz-
nie. Łatwy w obsłudze, posiada funkcję 
automatycznego zwalniania ułatwiającą 
płynne ruszanie na pochyłościach.

Czujniki parkowania. Montowane z przodu 
i z tyłu czujniki aktywują sygnał dźwięko-
wy ostrzegający o przeszkodach. System 
można wyłączyć przyciskiem na konsoli 
centralnej.
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Środkowy podłokietnik. Konsola centralna 
wyposażona jest w wygodny podłokietnik 
z podręcznym schowkiem.

Uchwyty na napoje. Kierowca i pasażer  
z przodu mają do dyspozycji dwa uchwyty 
na napoje w konsoli centralnej pomiędzy 
fotelami oraz otwarty, praktyczny schowek.

Podgrzewane fotele przednie. Powiększone 
elementy grzewcze w oparciach i siedzi-
skach pozwalają na osiągnięcie w bardzo 
krótkim czasie komfortowej temperatury. 
System ma trzy poziomy intensywności 
ogrzewania.

System szybkiego ogrzewania wnętrza. 
Sterowany elektronicznie system szybkiego 
odraszania i nagrzewania zapewnia dobrą 
widoczność przez szybę przednią i ciepłe 
wnętrze już chwilę po uruchomieniu silnika. 
W wyposażeniu standardowym z silnikami 
diesla.

Uchylane i przesuwane okno dachowe. 
Elektrycznie sterowane okno dachowe 
w pozycji uchylonej zapewnia łagodny  
napływ świeżego powietrza. Obok panelu 
sterowania przy oświetleniu górnym ka-
biny znajduje się praktyczny schowek na 
okulary.

Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna 
ECC (Electronic Climate Control). W pełni 
automatyczny system zapewnia komforto-
wy klimat wewnątrz kabiny z możliwością 
indywidualnej regulacji temperatury dla 
kierowcy i pasażerów.

Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje. 
Duży rozkładany podłokietnik z tyłu posiada 
zamykany schowek i dwa ergonomiczne 
uchwyty na napoje.

Tylny spojler dachowy. Elegancki, sporto-
wy dodatek poprawia aerodynamikę Opla 
Antary. Dostępny w wersji Cosmo w pakie-
cie z bordową tapicerką skórzaną Mondial 
Morello Red.
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Zintegrowany bagażnik rowerowy  
FlexFix®. Ten pomysłowy system ukryty 
jest w tylnym zderzaku. Po wysunięciu, 
dzięki niskiemu usytuowaniu, można na 
nim szybko i bez wysiłku zamocować  
dwa rowery.

Konsola środkowa pomiędzy fotelami.  
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie 
uwolnił miejsce w konsoli środkowej. Pod 
umieszczonym tam otwieranym podłokiet-
nikiem znajduje się pojemny schowek na 
drobiazgi.

Składane oparcie fotela pasażera z przodu. Rozwiązanie pozwalające na złożenie  
na płasko oparcia fotela pasażera umożliwia przewóz bardzo długich przedmiotów.  
Jest częścią Pakietu Komfort dla wersji Cosmo.

System FlexOrganizer®. Opel Antara jest wyposażony w punkty mocowania systemu 
FlexOrganizer®. Zawiera on szyny, do których można zamontować przegrody, siatki  
i inne elementy ułatwiające aranżację przestrzeni bagażowej.

Relingi dachowe. Stylowe, srebrne, zintegrowane relingi dachowe, na których można 
zamocować praktyczne bagażniki dachowe i inne akcesoria, są wyposażeniem stan-
dardowym Opla Antary.

Hak holowniczy. Demontowany hak jest łatwy do założenia i zdjęcia, kiedy nie jest 
potrzebny. Z systemem stabilizacji przyczepy TSP, Opel Antara jest doskonałym pojazdem 
do holowania przyczep.



Złącza AUX-in i USB. Pozwalają na podłą-
czenie przenośnych urządzeń, na przykład 
odtwarzacza MP3.

System nawigacji Touch & Connect. 
Multimedialny system nawigacyjny z 5-calo-
wym ekranem dotykowym i sterowaniem 
w kierownicy pozwala na łatwą, intuicyjną 
obsługę. Mapy 28 krajów Europy są do-
stępne na karcie SD i pokazywane w per-
spektywie 2D lub 3D. Zintegrowany od-
twarzacz CD i MP3 ma moc 4 x 20 W i 7 
wysokiej jakości głośników. System pozwa-
la na podłączenie urządzeń zewnętrznych 
za pomocą złączy AUX-in i USB, oraz posia-
da łącze Bluetooth® zapewniające bez-
przewodową łączność z telefonem, a tak-
że strumieniowe odtwarzanie muzyki z 
opcją wyświetlania informacji o utworach.
Język sterowania systemem: angielski.  
Instrukcja obsługi w języku polskim.

Graficzny wyświetlacz informacyjny.  
Informacje z radia, telefonu, komputera 
pokładowego, układu kontrolnego oraz  
inne dane, jak wskazania czujników ciśnie-
nia w oponach, są prezentowane na czy-
telnym ekranie.

Odtwarzacz CD 40 MP3. Standardowe 
wyposażenie każdego Opla Antary. 
Odtwarza pliki MP3, posiada złącza AUX-
-in oraz USB, sterowanie w kierownicy oraz 
moc 4 x 20 W. Dane wyświetlane są na 
trójfunkcyjnym wyświetlaczu informacyj-
nym lub graficznym wyświetlaczu informa-
cyjnym, w zależności od wyposażenia
pojazdu.
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Osłony przeciwsłoneczne. Dopasowane 
do tylnej szyby i bocznych tylnych okien, 
nie przeszkadzają w ich otwieraniu. Sku-
tecznie chronią pasażerów – szczególnie 
dzieci – przed światłem słonecznym.

Przegroda przestrzeni bagażowej.  
Składana, sztywna przegroda ułatwia 
utrzymanie porządku w bagażniku.

Dwustronna mata bagażnika. Łatwa do 
wyjęcia, antypoślizgowa, dwustronna  
mata dodatkowo zabezpiecza przewożony 
ładunek przed przesuwaniem.

Pojemniki dachowe Thule. Dostępne są w 10 rozmiarach – od 1 100 x 800 x 400 mm do 
2 180 x 940 x 400 mm. Wymagają belek dachowych.

Sztywna wykładzina bagażnika. Zabezpie-
cza bagażnik przed uszkodzeniem, zabru-
dzeniem i wilgocią. Posiada powierzchnię 
antypoślizgową.

Foteliki dla dzieci. Opel oferuje pełną gamę 
fotelików mocowanych za pomocą systemu 
ISOFIX (górny pas mocujący poprawia 
stabilność fotelika) lub trzypunktowych 
pasów bezpieczeństwa. Wszystkie są 
zgodne z najnowszymi przepisami Unii  
Europejskiej, w tym także z normami bez-
pieczeństwa w przypadku uderzeń z boku.
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Nowa kolekcja Opla. 
Po prostu Opel. Styl dla każdego. 

www.Opel-cOllectiON.cOm
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Usługi firmy Opel.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż produkcja zaawansowanych technologicznie 
pojazdów. W ramach naszego kompleksowego 
programu serwisowego gwarantujemy naszym 
klientom wysoką jakość usług również po zaku-
pie samochodu.

Opel Assistance.
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje 
wszystkie nowe samochody marki Opel w ciągu 
pierwszego roku od daty rejestracji lub wydania 
klientowi, w zależności od tego, co nastąpiło 
wcześniej. Usługa ta może zostać przedłużona 
na kolejne lata. Świadczona jest w ponad 40 
krajach europejskich przez 24 godziny na dobę. 
Obejmuje takie usługi jak: pomoc w czasie 
awarii, holowanie, wynajem samochodu, za-
kwaterowanie w hotelu oraz zorganizowanie 
transportu zastępczego (zgodnie ze szczegó-
łowymi warunkami programu).

Opel Kredyt.
Dystrybutorzy marki Opel oferują atrakcyjne, 
dostosowane do specyfiki produktu programy 
finansowania. Klient może wybrać formę zakupu 
odpowiednią do swoich potrzeb i możliwości.

Opel Leasing.
Proponujemy leasing samochodu dopasowany 
do wymagań i możliwości każdego klienta.  
Dostępny jest również program kompleksowej 
obsługi flot.

Opel Ubezpieczenia.
Naszym klientom oferujemy różne programy 
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie 
od kosztów naprawy oraz preferencyjne stawki 
ubezpieczeń samochodu.

Wynajem samochodów Opla.
Wynajem samochodów u dystrybutorów Opla 
umożliwia kontynuację jazdy, na przykład w razie 
poważnej awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez okres 24 miesięcy, bez limitu 
przejechanych kilometrów, począwszy od dnia 
pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu 
do klienta przez Autoryzowanego Dystrybutora, 
w zależności od tego, która z tych dat przypada 
wcześniej.

Program przedłużonej gwarancji.
Ubezpieczenie od kosztów naprawy zapewnia 
pokrycie kosztów napraw na kolejne trzy lata, 
z wyłączeniem części podlegających zużyciu 
eksploatacyjnemu.

Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w Książce Serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszystkie oryginalne części eksploatacyjne 
oraz akcesoria służące stylizacji lub dostoso-
waniu pojazdu do potrzeb indywidualnych  
lub firmowych są dostępne u Autoryzowanych 
Dystrybutorów marki Opel.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji?
Na stronie www.opel.pl znajdziesz wszystko
o produktach i usługach oferowanych przez
firmę Opel. Odwiedź naszą witrynę i poznaj
najnowsze wiadomości na temat marki Opel.

Recykling.
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby mate-
riały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części 
i wyposażenie nadawały się do odzysku i recy-
klingu. Troszczy się również o sam proces odzy-
sku i recyklingu części stanowiących odpady, 
tak aby zredukować ich negatywny wpływ na 
środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wy-
maganiami przepisów o ochronie środowiska 
dotyczących pojazdów wycofywanych z eksplo-
atacji, w szczególności w zakresie usuwania 
wszelkich płynów i innych czynników podczas ich 
demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego
z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej 
stacji demontażu lub punktu zbierania pojaz-
dów. Informacje o recyklingu pojazdów, ich kon-
strukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i sta-
cjach odbioru samochodów znajdują się na 
stronie www.opel.pl. 

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzo-
wani Dystrybutorzy marki Opel. 
Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl.
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www.opel.pl
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej  
publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane  
w niniejszej broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą.  
Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel.
General Motors Poland Sp. z o.o.

SPEXT

Certyfikat PEFC
Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych  
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

www.pefc.plPEFC/04-31-0863




