nowy wymiar
podróżowania.

LUKSUS W ZASIĘGU RĘKI
OnStar. Twój osobisty asystent
łączności i usług.

Twój osobisty asystent
łączności i usług – poznaj
system OnStar.
Usługa osobistego doradcy kierowcy nie jest już przywilejem posiadaczy
luksusowych limuzyn, gdyż właśnie zawitała do gamy Opla1.
Opel OnStar to innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju pokładowy
system komunikacji, umożliwiający błyskawiczne połączenie z doradcą
w centrum obsługi klienta OnStar.
O każdej porze dnia i nocy OnStar zapewnia dostęp do szerokiej gamy
rozwiązań i usług, takich jak diagnostyka pojazdu, obsługa z poziomu
aplikacji mobilnej czy też pokładowy hotspot Wi-Fi. W razie wypadku
system automatycznie wezwie pomoc2.
Co równie ważne, Opel OnStar specjalnie dla Ciebie przekracza kolejne
granice – z pakietu usług będziesz mógł korzystać praktycznie w całej
Europie1.

Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne dla poszczególnych krajów, modeli aut lub wersji wyposażenia.
Informacje o ograniczeniach znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
2
System usług OnStar korzysta z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej.
1 
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OnStar

Co potrafi OnStar.
Automatyczne reagowanie na zderzenie
Dzięki wbudowanym czujnikom doradca OnStar
otrzymuje automatyczne powiadomienie o zderzeniu
i niemal natychmiast łączy się z Twoim samochodem.
Po wstępnej ocenie sytuacji, w razie potrzeby, doradca
wezwie służby ratunkowe, wskazując im Twoją
dokładną lokalizację.

Hotspot Wi-Fi1
Twoje auto w trybie online! Korzystaj z zalet stabilnego,
wydajnego internetowego punktu dostępowego dla
nawet 7 urządzeń jednocześnie.

Aplikacja na smartfona
Aplikacja umożliwia m.in. zdalne sterowanie zamkiem
centralnym, sprawdzenie pozostałej żywotności oleju,
a także zlokalizowanie zaparkowanego auta przez
zdalne włączenie klaksonu i świateł.

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu
Kiedy zgłosisz kradzież na policję, doradca OnStar
może pomóc w odnalezieniu Twojego auta. Po
zlokalizowaniu pojazdu system OnStar może również
zablokować zapłon, unieruchamiając w ten sposób
auto.

Diagnostyka pojazdu
W dowolnym momencie możesz poprosić doradcę
OnStar o zdalną weryfikację najważniejszych
elementów Twojego auta, w tym silnika, skrzyni
biegów, poziomu emisji spalin czy sprawności
poduszek powietrznych. Na Twoją prośbę OnStar
będzie przesyłał Ci co miesiąc e-mail z podsumowaniem kluczowych parametrów Twojego auta.

Pobieranie celu podróży
Czasami wiesz, dokąd chcesz dojechać, ale nie
wiesz którędy. Wtedy pomoże Ci OnStar. Wciśnij
przycisk usług i połącz się z doradcą, który
odpowie na zapytanie i w razie potrzeby prześle
dane adresowe bezpośrednio do Twojego
systemu nawigacji2.
Prywatność
Ty decydujesz o tym, czy OnStar wie, gdzie się
znajdujesz! Wciśnij i przytrzymaj przycisk ukrycia lokalizacji przez około 5 sekund, jeśli nie
chcesz zdradzać swojego położenia. A kiedy
zmienisz zdanie, ponownie wciśnij i przytrzymaj
przycisk. OnStar będzie mógł wyłączyć ten tryb
niezależnie tylko w sytuacji awaryjnej3.

Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne
dla poszczególnych krajów, modeli aut lub
wersji wyposażenia. Informacje o ograniczeniach
znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
Funkcjonalność niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury.
Funkcja niedostępna w modelach ADAM, Corsa i KARL. Fabryczny system nawigacji Opla jest
niezbędny dla tej usługi. 3 Takich jak zderzenie lub kradzież pojazdu.

1 
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OnStar

Jak skontaktować się
z OnStar?
Przyciski OnStar w Twoim aucie
• Niebieski przycisk usług połączy Cię z doradcą OnStar, który
pomoże Ci w każdej sytuacji.
• Czerwony przycisk SOS służy do natychmiastowego wezwania
pomocy. To priorytetowe połączenie z doradcą, który szybko
podejmie odpowiednie działanie.
• Jeśli nie chcesz ujawniać nam, gdzie się aktualnie znajdujesz,
wciśnij i przytrzymaj czarny przycisk ukrycia lokalizacji przez około
5 sekund. Wtedy OnStar nie ustala Twojego położenia (za wyjątkiem
sytuacji awaryjnych, takich jak wypadek lub kradzież auta).
Aplikacja na smartfona1
Nowoczesna aplikacja na smartfona umożliwia:
• Łączność z OnStar z dowolnego miejsca.
• Zdalne zablokowanie lub odblokowanie samochodu (immobilizera
i zamków drzwi).
• Zlokalizowanie samochodu.
• Zdalne włączenie klaksonu i świateł, aby odnaleźć auto na przykład
na dużym parkingu.
• Przesłanie celu podróży i trasy do samochodowego systemu
nawigacji2.
Połączenie telefoniczne
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy czy informacji, możesz
zadzwonić do OnStar.
• Przeszkoleni doradcy dostępni są 24 godziny na dobę.
• W przypadku zagubienia kluczyków lub jeśli nie masz pewności,
czy Twój samochód jest zamknięty – centrum obsługi OnStar służy
pomocą.
• Wygodny kontakt praktycznie z dowolnego miejsca w Europie.
Oczywiście doradca będzie mówił w Twoim języku.

Aplikacja dostępna dla wybranych modeli smartfonów. Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne z chwilą wprowadzenia usług
OnStar oraz dla niektórych modeli aut i wersji wyposażenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
2
Funkcja niedostępna w modelach ADAM, Corsa i KARL. Fabryczny system nawigacji Opla jest niezbędny dla tej usługi.
1 
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OnStar: Automatyczne reagowanie na zderzenie

W nagłych wypadkach
spieszymy z pomocą.
W sytuacji awaryjnej nie ma czasu do stracenia. Wtedy możesz polegać
na OnStar1. Jeśli w razie wypadku nie będziesz w stanie samodzielnie
wezwać pomocy, obsługa OnStar zareaguje automatycznie.
• Funkcja automatycznego reagowania na zderzenie aktywuje się
po uruchomieniu poduszki powietrznej.
• System automatycznie łączy Cię ze specjalnie przeszkolonym doradcą,
który odezwie się do Ciebie przez zestaw głośnomówiący, w Twoim
języku, nawet jeśli zdarzenie będzie miało miejsce za granicą.
• OnStar natychmiast przekazuje do centrum obsługi kluczowe
informacje na temat Twojego auta, w tym dokładną lokalizację,
kierunek jazdy, kolor pojazdu a nawet estymację rodzaju i skali
uszkodzeń.
• W razie potrzeby służby ratunkowe zostaną natychmiast powiadomione o zdarzeniu.
W przypadku nagłej potrzeby pomocy medycznej, dla Ciebie czy
Twoich pasażerów, możesz skontaktować się z OnStar.
• Użyj przycisku SOS, aby połączyć się z doradcą OnStar.
• W razie potrzeby szczegóły dotyczące Twojej lokalizacji i sytuacji
zostaną niezwłocznie przekazane do stosownych służb ratunkowych,
które mogą ruszyć Ci z pomocą.
W przypadku awarii samochodu, OnStar również służy pomocą.
• Jeśli Twoje auto zepsuje się na odosobnionym obszarze, a komórka
jest poza zasięgiem sieci, wciśnij przycisk usług i spróbuj połączyć
się z doradcą przez dysponujący mocniejszą anteną OnStar.
• Po zarejestrowaniu zgłoszenia wysłana zostanie profesjonalna
pomoc drogowa.

System OnStar korzysta z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej.

1 
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OnStar: Hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi.
Auto w trybie online. Punkty dostępu do sieci są powszechnym
udogodnieniem w dzisiejszym świecie – pora aby zawitały również
do samochodów. Przekonaj się, co znaczy wydajna łączność Wi-Fi
w aucie1, zwłaszcza kiedy podróżujesz z całą rodziną.
• Ciesz się szybkim, stabilnym dostępem do Internetu w samochodzie2.
• Smartfony, laptopy i tablety: hotspot umożliwia podłączenie nawet
7 urządzeń jednocześnie.
• Mocna antena dachowa OnStar2 zapewnia optymalną łączność
i transmisję danych.

Szczegółowe informacje o dostępności znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
Zasięg i prędkość Internetu uzależnione są od mocy sygnału sieci komórkowej.

1 
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OnStar: Funkcjonalność mobilna

Funkcjonalność mobilna.
Jaki dystans mogę pokonać do kolejnego tankowania? Co z ciśnieniem
w oponach? I gdzie stoi mój samochód? Nowoczesna aplikacja OnStar
na smartfona1 dostarczy Ci odpowiedzi na te pytania, zanim wyjdziesz
z domu. Jeszcze większa wygoda i radość z posiadania auta.
• Aplikacja w przejrzysty sposób dostarcza kluczowe dane
diagnostyczne o Twoim samochodzie: wartość ciśnienia
w oponach, poziom paliwa czy żywotność oleju – wszystko
pod Twoim palcem, w dowolnym miejscu i czasie.
• Możesz zdalnie sterować zamkiem centralnym.
• Jeśli nie pamiętasz, gdzie jest zaparkowany Twój samochód,
zlokalizujesz go online.
• Kiedy będziesz w pobliżu, auto błyśnie światłami i zatrąbi
klaksonem. Wówczas znajdziesz je bez problemu.
• Możesz wyszukać dowolny adres na smartfonie i przesłać go
do systemu nawigacji jako cel podróży2.
Dobrze wiedzieć: nawet jeśli nie masz przy sobie smartfona z aplikacją,
możesz skorzystać z usługi zdalnego odblokowywania zamków drzwi
i lokalizowania pojazdu. Zadzwoń do OnStar i podaj swój PIN.

Aplikacja dostępna dla wybranych modeli smartfonów. Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne z chwilą wprowadzenia usług
OnStar oraz dla niektórych modeli aut i wersji wyposażenia. Więcej informacji o dostępności znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
2
Funkcja niedostępna w modelach ADAM, Corsa i KARL. Fabryczny system nawigacji Opla jest niezbędny dla tej usługi.
1 
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OnStar: Pomoc w przypadku kradzieży

Pomoc w przypadku
kradzieży. Pomożemy
Ci go znaleźć.
Jeśli Twój samochód zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach,
pomożemy Ci upewnić się, czy nie został skradziony1. Co więcej, zrobimy
wszystko, co w naszej mocy, aby go odzyskać – OnStar współpracuje
z lokalną policją.
• Kiedy zgłosisz kradzież na policję, Twój doradca OnStar może
pomóc w odnalezieniu Twojego auta.
• Moduł GPS wbudowany w pokładowy system OnStar na bieżąco
przekazuje informacje na temat położenia Twojego Opla.
• Jeśli osoba kierująca wyłączy silnik, system OnStar może zablokować
zapłon, unieruchamiając w ten sposób auto, co może ułatwić jego
odzyskanie.

Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne dla poszczególnych modeli aut lub wersji wyposażenia. Więcej informacji
o dostępności znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl

1 
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OnStar: Diagnostyka pojazdu

Diagnostyka pojazdu.
Tylko miłe niespodzianki.
Nie musisz już zaglądać pod maskę, żeby ocenić stan techniczny
samochodu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak miewa się Twój Opel,
skorzystaj z usług OnStar. Funkcja diagnostyki pojazdu1 na bieżąco
dostarcza informacji o stanie Twojego auta, abyś mógł odpowiednio
wcześnie zareagować i uniknąć nieoczekiwanych napraw.
• Na Twoją prośbę OnStar będzie przesyłał Ci co miesiąc e-mail
z podsumowaniem najważniejszych parametrów Twojego auta,
np. pozostałej żywotności oleju silnikowego czy ciśnienia w oponach.
• Jeśli na desce rozdzielczej zapali się kontrolka ostrzegawcza, wciśnij
przycisk usług OnStar. Twój doradca dokona zdalnej weryfikacji stanu
Twojego auta, w tym silnika, skrzyni biegów, poziomu emisji spalin
czy sprawności poduszek powietrznych.
• Jeśli okaże się, że niezbędna będzie wizyta w serwisie, prześle on
do Twojego systemu nawigacji adres najbliższego Autoryzowanego
Serwisu marki Opel2.

Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne dla poszczególnych modeli aut lub wersji wyposażenia. Więcej informacji
o dostępności znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl
2
Funkcja niedostępna w modelach ADAM, Corsa i KARL. Fabryczny system nawigacji Opla jest niezbędny dla tej usługi.
1 
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OnStar: Pobieranie celu podróży

Pobieranie celu podróży.
Namiary na żądanie.
„Muzeum musi być gdzieś tutaj?” Czasami wiesz, dokąd chcesz dojechać,
ale nie wiesz którędy. Wtedy pomoże Ci OnStar1.
• Wciśnij przycisk usług i połącz się z osobistym doradcą, który postara
się odpowiedzieć na zapytanie o drogę i podpowie, jak trafić do
celu – prześle dane adresowe bezpośrednio do Twojego systemu
nawigacji.
• Możliwość pobierania celów podróży to oszczędność czasu i niepotrzebnego stresu. W ten sposób możesz również wygodnie zmienić
cel podróży w trakcie jazdy.

Funkcja niedostępna w modelach ADAM, Corsa i KARL. Fabryczny system nawigacji Opla jest niezbędny dla tej usługi.

1 
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OnStar: Prywatność

Twoja prywatność.
Twój wybór.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Ty decydujesz o tym, czy OnStar
może otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji.
• Po zarejestrowaniu i aktywowaniu OnStar, masz dostęp do wszystkich
usług systemu. Dla bezpieczeństwa niektóre usługi, na przykład
zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi, a także pomoc
w przypadku kradzieży pojazdu, wymagają podania numeru PIN.
• Jeśli nie chcesz, aby OnStar znał Twoje aktualne położenie, wciśnij
przycisk ukrycia lokalizacji i przytrzymaj go przez około 5 sekund.
Jeśli zmienisz zdanie, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
ujawnić swoją lokalizację. OnStar będzie mógł wyłączyć ten tryb
niezależnie tylko w sytuacji awaryjnej1.
• OnStar nigdy nie przekaże Twoich danych w niepowołane ręce.
Będą one udostępnione jedynie spółkom OnStar, GM Holdings LLC
(USA) i podmiotom z nimi stowarzyszonym (w tym Adam Opel AG),
wybranemu przez Ciebie Dealerowi marki Opel, firmom działającym
w imieniu OnStar, a tylko po wyrażeniu przez Ciebie dodatkowej
zgody również innym podmiotom świadczącym usługi.

1

Takich jak zderzenie lub kradzież pojazdu.
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OnStar

Jak wyposażyć auto
w OnStar?
System OnStar można zamówić praktycznie do każdego nowego
modelu osobowego Opla, a w wyższych wersjach wyposażenia
wybranych modeli jest on dostępny w standardzie. Co równie ważne,
przez pierwszy rok po rejestracji możesz korzystać z niego za darmo!
Rejestracja jest banalnie prosta. Przed odbiorem auta wyposażonego
w OnStar Twój Dealer poprosi Cię o udzielenie kilku informacji, w tym
adresu e-mail, aby przeprowadzić wstępną rejestrację usług OnStar.
Następnie otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym Twojego konta
OnStar. Po kliknięciu wykonaj następujące czynności:
1. Ustaw swoje hasło i pytanie zabezpieczające
2. Sprawdź i uzupełnij swoje dane
3. Wyraź zgodę na warunki korzystania z usług OnStar
4. Dostosuj ustawienia do swoich preferencji
Tyle wystarczy, abyś wraz z odbiorem nowego samochodu otrzymał
w pełni skonfigurowany system OnStar!

Jak skorzystać z aplikacji
na smartfona?
Funkcjonalności OnStar dostępne są za pośrednictwem aplikacji
myOpel1. Wystarczy pobrać aplikację myOpel ze sklepu Google Play
(dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń
z systemem iOS) i zainstalować na smartfonie.

Aplikacja dostępna dla wybranych modeli smartfonów. Wybrane funkcjonalności mogą być niedostępne z chwilą wprowadzenia usług
OnStar oraz dla niektórych modeli aut i wersji wyposażenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.opelonstar.pl

1 
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myOpel

myOpel w pakiecie.
Aktywując usługi OnStar, możesz automatycznie zyskać
dostęp do portalu myOpel.
To nowoczesna platforma udostępniająca wiele praktycznych
informacji o Twoim Oplu, w tym:
• Promocje przygotowane na miarę Twoich potrzeb
• Informacje o bezpłatnych kampaniach naprawczych
• Zapytania o serwis online
• Wyszukiwarkę Autoryzowanych Serwisów marki Opel
Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
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„Kiedy słysząc o dostępności nowej technologii od razu myślisz
o swoich najbliższych i chciałbyś, aby wszyscy natychmiast mogli
z niej korzystać… wtedy wiesz, że masz do czynienia z czymś
więcej niż kolejnym gadżetem”.
Karl-Thomas Neumann
Dyrektor Generalny Grupy Opel

Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione
bez uprzedzenia. Dostępność poszczególnych usług może różnić się w zależności od kraju. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
General Motors Poland Sp. z o.o. • opelonstar.pl

SPEXT

Wydanie 05/15

PL/RM16

opelonstar.pl

