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Odkryj …
… Opla Antarę.
Odkryj nieznane Ci dotąd części miasta. Opel Antara łączy w sobie  
piękno surowej sylwetki z komfortem i wszechstronnością wnętrza.  
Możesz wyruszyć wszędzie tam, gdzie zapragniesz, z poczuciem  
całkowitej pewności i w aurze elegancji.
Odkryj połączenie śmiałej, dynamicznej stylistyki, niezrównanej  
wszech stronności i ekscytujących doznań z jazdy. Odkryj Opla.





Odkryj …
… swój entuzjazm dla  

kreatywności.

Zdecydowane, płynnie zakrzywione linie  
i idealne proporcje – Opel Antara to całkowicie 
nowy styl, którego w Twoim mieście jeszcze  
nie widziano. Dynamiczna, prężna sylwetka na 
mocnym i wytrzymałym podwoziu zapewnia 
doskonałą kombinację uzupełniających się  
stylów. Daj się ponieść nowej Antarze – gdzie-
kolwiek pojedziesz.



Odkryj …
… swój apetyt na niezależność.

Niezależnie od celu podróży zawsze możesz wybrać własną  
drogę. Inną od pozostałych, ale mającą zawsze wyjątkową klasę. 
Zupełnie jak Opel Antara – idealny towarzysz podróży.





Odkryj …
… swoją pasję do otaczania  
się tym, co piękne.

Podaruj sobie najwyższy komfort Opla Antary.  
Wysokiej klasy materiały i znakomite wykoń-
czenie połączone z niezwykle atrakcyjnym 
wnętrzem. Nigdzie nie będzie Ci tak dobrze, 
jak za kierownicą nowego Opla Antary.





Odkryj …
… swoją charyzmę.

Lubisz się buntować, ale zawsze w dobrym stylu. 
Mocne silniki Opla Antary i zaawansowany 
napęd na wszystkie koła pozwolą Ci odkryć 
prawdziwą wolność.





Zacznij żyć tak, jak lubisz.
Połącz ze sobą najlepsze cechy obu światów. Jazda i prowadzenie samochodu osobowego połączone z niezawodnością działania 
w trudnych warunkach. Zaawansowany napęd na wszystkie koła w połączeniu z dostępnym w standardowym wyposażeniu układem 
ESP® gwarantuje idealny tor jazdy w każdej sytuacji.
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Dynam
ika jazdy

Napęd na wszystkie koła. Opel 
Antara jest wyposażony w elektronicznie 
sterowany układ napędowy na wszystkie 
koła. W normalnych warunkach jazdy 
napędzane są tylko przednie koła. Jednak 
w trudnych warunkach lub na śliskiej  
nawierzchni automatycznie włączany 
jest napęd na wszystkie koła z rozłożeniem 
napędu na oś przednią i tylną w stosunku 
50:50, co zapewnia optymalną przy-
czepność.

Elektroniczne układy jezdne. W Oplu Antara zastosowano bardzo zaawansowane 
elektroniczne układy wspomagania kierowcy, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
czynnego. 
Poza normalnymi funkcjami układ ABS oferuje:
• System kontroli hamowania na zakrętach (CBC), poprawiający stabilność pojazdu 

przy hamowaniu podczas pokonywania zakrętów dzięki redukcji siły hamowania  
na wewnętrznych kołach.

• System hydraulicznego wspomagania hamowania (HBA) automatycznie zwiększa jący 
ciśnienie w układzie hamulcowym po mocniejszym naciśnięciu pedału hamulca:  
ciśnienie stopniowo rośnie do maksimum, co zapewnia znaczne skrócenie drogi  
hamowania.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP®) zamontowany w Oplu Antara 
zawiera układ kontroli trakcji (TC) oraz układ kontroli hamowania podczas zjazdu  
ze wzniesienia (DCS). 

Idealne współdziałanie tych układów z inteligentnym napędem na wszystkie koła  
zapewnia nie tylko dużą satysfakcję i komfort jazdy, ale również wysoki stopień 
bezpieczeństwa czynnego.

Układ kontroli hamowania podczas 
zjazdu ze wzniesienia (DCS). Opel Antara 
jest standardowo wyposażony w układ 
kontroli hamowania podczas zjazdu ze 
zniesienia. Po włączeniu układ DCS 
utrzymuje stałą prędkość zjazdu, ustawioną 
wstępnie za pomocą pedału gazu.
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Bezpieczeństw
o

System monitorowania ciśnienia 
w oponach (TPMS). Spadek ciśnienia 
w oponach jest sygnalizowany na desce 
rozdzielczej, a odpowiednia opona jest 
wskazywana na wyświetlaczu graficznym 
lub kolorowym wyświetlaczu informacyjnym 
(opcja).

Światła przednie. Samochód jest 
standardowo wyposażony w lampy prze-
ciwmgielne. Opcjonalnie można zainsta
lować reflektory ksenonowe z funkcją  
automatycznej regulacji wysokości  
i wysokociśnieniowym spryski waczem.

System automatycznego sterowania 
oświetleniem (ALC). Specjalne czujniki 
umożliwiają dostosowanie świateł do po-
ziomu oświetlenia drogi przed samocho-
dem i w razie potrzeby automatycznie 
włączają światła mijania.

Foteliki dziecięce. Opel oferuje 
różne foteliki dla dzieci w każdym wieku. 
Wszystkie mocowane są za pomocą 
uchwytów ISOFIX (z górną uprzężą) i/lub 
standardowego trzypunktowego pasa 
bezpieczeństwa. Foteliki spełniają naj-
nowsze normy bezpieczeństwa UE, także 
w zakresie ochrony przed uderzeniem  
z boku.

Kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa SAFETEC® w Oplu Antara jest wyjątkowo 
sztywny szkielet przedziału pasażerskiego. Duża sztywność minimalizuje odkształcenia  
i pozwala zachować jak największą strefę bezpieczeństwa we wszelkich rodzajach 
wypadków. W razie zderzenia czołowego energia rozkłada się między trzy ścieżki 
przenoszenia obciążenia. W przypadku zderzeń przy niewielkiej prędkości specjalne 
strefy zgniotu z przodu oraz jeden blok z tyłu nadwozia pochłaniają energię uderzenia, 
ograniczając koszty naprawy pojazdu.

Poduszki powietrzne. Standardowe 
wyposażenie Opla Antara obejmuje 
przed nie i boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera z przodu, które 
współdziałają z pasami bezpieczeństwa, 
z napinaczami i z regulacją wysokości, 
zapewniając wyjątkowe bezpieczeństwo 
na przednich siedzeniach. Duże kurtyny 
powietrzne zapewniają dodatkową 
ochronę dla pasażerów z przodu i na 
bocznych siedzeniach z tyłu.



Ochrona dla Ciebie i pasażerów.
Opel Antara troszczy się o Ciebie i Twoich pasażerów. Dzięki szerokiej gamie najnowszych zabezpieczeń, od poduszek powietrznych 
przez lampy przeciwmgielne, aż do funkcji monitorowania ciśnienia w oponach podczas jazdy, możesz mieć pewność, że jesteś 
w dobrych rękach.



Zmiana sprawia przyjemność.
Opel Antara oferuje kombinacje silnika i skrzyni biegów idealnie dopasowane do imponujących możliwości napędu na wszystkie koła. 
Sportowa ręczna lub spokojna automatyczna – tylko od Ciebie zależy, jaką skrzynię biegów wybierzesz.
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Silniki i skrzynie biegów
Silniki Opel ECOTEC® są zarazem dynamiczne i ekonomiczne, co w połączeniu z wysokim 
momentem obrotowym zapewnia moc i skuteczność oraz większą oszczędność paliwa  
i niższy poziom emisji  spalin. Każdy z czterech silników cechuje się płynnością i precyzją 
działania oraz spełnia wymogi normy EurO 4 w zakresie emisji spalin. Największy z tej 
serii silnik 3.2 V6 zapewnia 167 kW (227 KM), a silnik wysokoprężny 2.0 CDTI — 110 kW 
(150 KM). Silnik wysokoprężny 2.0 CDTI jest standardowo wyposażony w bezobsługowy 
filtr cząstek stałych, który zmniejsza emisję szkodliwych substancji o ponad 90%.

Automatyczna skrzynia biegów. 
Pięciobiegowa automatyczna skrzynia  
biegów ActiveSelect® jest dołączana 
standardowo do silnika ECOTEC® 3.2 V6 
i opcjonalnie do silnika ECOTEC® 2.0 CDTI 
o mocy 110 kW.

Ręczna skrzynia biegów. Pięciobie
gowa manualna skrzynia bie gów jest  
dołączona standardowo do sil nika 

ECOTEC® 2.0 CDTI. (Dostępność uzależ
niona od lokalnych warunków rynkowych.)

Zużycie paliwa napęd na przednią oś napęd na cztery koła

Silniki 2.0 CDTI ECOTEC®

(93 kW/127 KM)2
2.0 CDTI ECOTEC®

(110 kW/150 KM)
2.4 ECOTEC®

(103 kW/140 KM)2
2.0 CDTI ECOTEC®

(110 kW/150 KM)
2.4 ECOTEC®

(103 kW/140 KM)2
3.2 V6 ECOTEC®

(167 kW/227 KM)

Norma emisji spalin EurO 4 EurO 4 EurO 4 EurO 4 EurO 4 EurO 4

Skrzynia biegów MT5 MT5/AT5 MT5 MT5/AT5 MT5 AT5

Cykl miejski1 8,8 9,0/10,9 13,0 8,9/10,9 13,3 16,4

Cykl pozamiejski1 6,4 6,4/7,1 7,2 6,6/7,3 7,3 8,9

Cykl mieszany1 7,3 7,4/8,5 9,3 7,5/8,6 9,6 11,6

Emisja CO2 w g/km 194 195/225 222 198/238 229 278

1 W litrach, zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE.     2 Nie oferowane w Polsce.
MT5 = pięciobiegowa manualna skrzynia biegów     AT5 = pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów     

Wszystkie dane dotyczą modelu podstawowego przeznaczonego na rynki europejskie z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wytycznych dyrektywy 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, a w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie dopuszczalnych obciążeń osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz na obniżenie dopuszczalnej masy przyczepy. Może również niekorzystnie 
wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Przedstawione osiągi dotyczą sytuacji, kiedy pojazd jest obciążony 200 kg (nie licząc kierowcy).



Masz pełną kontrolę i panowanie nad sytuacją.
Gdy tylko zasiądziesz za kierownicą Opla Antara, od razu wiesz, że w pełni panujesz nad sytuacją. Wygodny, 
 regulowany fotel kierowcy oraz kolumna kierownicy z regulacją nachylenia i wysokości ułatwiają znalezienie 
idealnej pozycji. Ale to zaledwie początek. Zobacz, co jeszcze Opel Antara ma do zaoferowania. 

Przesuwane i odchylane okno da-
chowe. Elektroniczne przesuwanie i od-
chylanie okna dachowego umożliwia 
przewietrzanie kabiny bez przeciągów, 
dzięki funkcji uchylenia. Panel stero
wania jest wygodnie umieszczony mię-
dzy przednimi lampkami punktowymi  
i jest wyposażony w uchwyt na okulary.

Kolumna kierownicy z regulacją  
nachylenia i wysokości. Uchylana i wysu-
wana kolumna kierownicy zapewnia  
dodatkowy komfort prowadzenia. Do 
wyposażenia standardowego należy 
również zależne od prędkości wspoma-
ganie kierownicy.
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M
iejsce kierow

cy

Elektrycznie sterowane szyby  
i lusterka. Opel Antara jest standardowo 
wyposażony w elektrycznie sterowane 
szyby przednie i tylne z blokadą zapo-
biegającą przytrzaśnięciu, a także  
w podgrzewane i elektrycznie sterowane 
lusterka, które można złożyć ręcznie.

Wyłączanie świateł z opóźnieniem po zamknięciu drzwi. Po zaparkowaniu 
Opla Antara nie pogrążasz się w całkowitych ciemnościach. Dzięki użyciu tej  
funkcji przed zamknięciem drzwi, reflektory i światło cofania pozostaną włączone  
przez 30 sekund.

Fotele regulowane elektrycznie. 
Opcjonalny, elektrycznie regulowany  
fotel kierowcy Opla Antara umożliwia  
łatwe dopasowanie w czasie jazdy.

Pilot parkowania. Czujniki zamonto-
wane z przodu i z tyłu pojazdu ostrzegają 
sygnałem akustycznym o przeszkodach 
przy parkowaniu. System można wyłączyć 
przyciskiem na środkowej konsoli.

Czujnik deszczu. Czujnik deszczu 
zamontowany w obudowie lusterka 
wstecznego wykrywa zawilgocenie  
szyby przedniej i włącza wycieraczkę 
przedniej szyby. Prędkość wycieraczki 
jest regulo wana automatycznie.

Tempomat. Tempomat to najwygod-
niejszy i najbardziej ekonomiczny sposób 
utrzymania stałej prędkości jazdy na  
długich trasach. Funkcja przyspieszania/
zwalniania pozwala dostosować pręd-
kość do warunków panujących na drodze.
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W
yposażenie popraw

iające kom
fort

Centralny podłokietnik. Konsola 
centralna zawiera wygodny podłokiet-
nik z podręcznym schowkiem. (Dostęp-
ność uzależniona od lokalnych warun-
ków rynkowych).

Pojemnik na niepotrzebne przed
mioty w konsoli centralnej. Dzięki wyjmo-
wanemu pojemnikowi na niepotrzebne 
przedmioty zainstalowanemu w konsoli 
centralnej utrzymanie porządku w samo-
chodzie nie musi być trudne.

System Quickheat. Elektronicznie 
sterowany układ szybkiego odszraniania  
i ogrzewania. Dzięki niemu już w chwilę  
po uruchomieniu zimnego silnika przednia 
szyba staje się przejrzysta, a we wnętrzu 
robi się przyjemnie ciepło. Standardowy 
element wyposażenia w samochodach  
z silnikiem Diesla.

Podgrzewane przednie fotele. Powięk-
szone elementy grzewcze w oparciach  
i siedziskach zapewniają szybkie osią-
gnięcie komfortowej temperatury foteli 
przednich. Dostępne są trzy różne usta-
wienia ogrzewania.

Uchwyty na napoje z tyłu. Zainstalo-
wane w wygodnym miejscu uchwyty na 
napoje dla pasażerów z tyłu zapewniają 
im właściwy komfort. 

Klimatyzacja sterowana 
elektronicz nie (ECC). Wybierz żądaną 
temperaturę i nie przejmuj się niczym – 
będzie ona utrzymywana automatycz-
nie. Schowek (na zdjęciu po prawej)  
również jest klimatyzowany.

Klimatyzacja. Standardowo instalo
wany w Oplu Antara system ręcznie  
sterowanej klimatyzacji jest wyposażony 
w funkcję recyrkulacji powietrza, która 
szybko zwiększa wydajność chłodzenia. 
(Dostępność uzależniona od lokalnych 
warunków rynkowych).1 

1 Niedostępne w Polsce.



Zrelaksuj się w stylowym i komfortowym otoczeniu.
W Oplu Antara znajdziesz maksymalny komfort i wygodę połączoną z nowoczesnym stylem. Szeroka gama elementów wyposażenia  
pozwoli Tobie i Twoim pasażerom poczuć się jak w domu. Odpręż się i rozkoszuj się jazdą. 



Wszechstronność na miarę Twoich potrzeb.
Maksymalna elastyczność we wnętrzu, szereg możliwości na zewnątrz. A jeśli cokolwiek nie zmieści  
się we wszechstronnym wnętrzu, na pewno zmieści się na dachu lub w przyczepie.

Relingi dachowe. Opel Antara jest wypo-
sażony w stylowe srebrne zintegrowane 
relingi dachowe, na których można zamon-
tować rozmaite praktyczne akcesoria  
i bagażniki dachowe.

Zaczep przyczepy. Zależnie od potrzeb 
można w łatwy sposób zamocować lub 
zdjąć hak holowniczy. Dzięki systemowi 
stabilizacji przyczepy, dostępnemu  
w wyposażeniu standardowym od wersji 
Enjoy, Opel Antara idealnie nadaje się 
do ciągnięcia przyczepy.
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W
szechstronność

Stelaż dachowy. Mocna aluminiowa 
konstrukcja. Podstawa do szerokiej gamy 
bagażników dachowych. Ładowność 75 kg. 

System Flex-Fix®. Ten innowacyjny, 
zamontowany na stałe element jest ukryty 
w tylnym zderzaku. Po jego wyciągnięciu 
można szybko i łatwo przyczepić dwa 
rowery dzięki małej wysokości stelaża.

Schowek pod fotelem pasażera. 
Dodatkowy wysuwany schowek na rzeczy 
potrzebne w czasie podróży znajduje  
się bezpośrednio pod przednim fotelem 
pasażera.

System FlexOrganizer®. Opel 
Antara jest fabrycznie wyposażony w punk-
ty mocowania systemu FlexOrganizer®. 
Ten inteligentny organizer ładunku składa 
się z prowadnic, na które można zakładać 
różne przegrody, siatki i inne elementy  
służące do przechowywania.

Składany fotel pasażera z przodu. 
Opcjonalny system składania pozwala 
na złożenie oparcia przedniego fotela, 
tak aby uzyskać przestrzeń do przewo- 
żenia długich przedmiotów. Stanowi on 
część pakietu Cosmo Komfort.



Rozrywka, informacja i komunikacja …
Odtwarzacz płyt CD, radio, odtwarzacz MP3, system nawigacyjny DVD, telefon komórkowy, wyświetlacze …  
W Oplu Antara dzięki ele mentom sterującym umieszczonym w kierownicy najnowocześniejsze systemy rozrywkowe  
i komunikacyjne są dosłownie na wyciągnięcie ręki.



System
 audio-naw

igacyjny
Portal telefonu komórkowego. 

Obsługuje funkcje sterowania głosem  
i interfejs Bluetooth™. Telefon włożony 
do uchwytu jest w pełni zintegrowany  
z systemem audio-nawigacji, pilotem  
na kierownicy i graficznym wyświetla-
czem informacyjnym.

Radioodtwarzacz DVD 100 Navi. Na 
dołączonej płycie DVD-ROM znajduje  
się oprogramowanie do nawigacji i mapy 
21 krajów europejskich. Komunikaty 
TMC o korkach mogą być natychmiast 
uwzględnione podczas planowania  
trasy. Zawiera odtwarzacz płyt CD oraz 
plików MP3 wyposażony w gniazdo do 
podłączenia urządzenia dodatkowego.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny. 
Radioodtwarzacz DVD 100 Navi jest 
standardowo wyposażony w kolorowy 
wyświetlacz informacyjny. Funkcja  
powiększenia znacznie ułatwia zazna-
czanie celów podróży bezpośrednio  
na mapie.

Gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego. Umożliwia podłączenie 
dowolnego urządzenia przenośnego 
z wyjściem słuchawkowym, np. odtwa-
rzacza MP3 czy iPoda®.

Radioodtwrzacz stereofoniczny  
CD 30 MP3. Umożliwia odtwarzanie 
plików MP3, podłączenie urządzenia  
dodatkowego i zdalne sterowanie z po-
ziomu kierownicy. Moc 4 x 20 W. Wyświe-
tlacz informacyjny lub graficzny, jeśli  
w samochodzie jest zainstalowany portal 
telefonu komórkowego lub klimatyzacja 
elektroniczna.

Komputer pokładowy. Komputer 
pokładowy dostarcza potrzebnych infor-
macji, takich jak przebyty dystans i czas 
podróży, aktualne, średnie i ogólne zużycie 
paliwa oraz zasięg.

Graficzny wyświetlacz informacyjny. 
Portal telefonu komórkowego i system 
monitorowania ciśnienia w oponach jest 
wyposażony w graficzny wyświetlacz  
informacyjny o wysokiej rozdzielczości.
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System sterowania z koła kierownicy. 
Niezwykle bezpieczny i wygodny pilot  
zainstalowany na kierownicy umożliwia 
ręczne sterowanie systemem audio-nawi-
gacji i portalem telefonu komórkowego.

Posiada certyfikat zgodności ze standardem Bluetooth™ 
(profil Hands-free 1.5) i współpracuje z całą gamą telefonów 
komórkowych w systemie Bluetooth™. Nie ma jednakże 
gwarancji na współdziałanie z każdym rodzajem telefonu 
komórkowego ze względu na obecną ich różnorodność. 
Aktualny przegląd współdziałających modeli telefonów 
komórkowych można uzyskać na stronie internetowej 
www.opel.com/mobileportal.pdf lub w najbliższym punkcie 
sprzedaży firmy Opel.
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Opel Antara Enjoy
Wszystko, czego potrzebujesz, by  
ekscytować się jazdą.
• Sterowany elektronicznie napęd  

na cztery koła
• ESP®, ABS, TC, DCS
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu  

i z tyłu
• Centralny zamek
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3 z funkcją 

zdalnego sterowania
• Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

z przodu oraz poduszki boczne
• Boczne kurtyny powietrzne z przodu  

i z tyłu
• System ISOFIX na bocznych  

tylnych fotelach
• Przyciemniane szyby tylne
• Klimatyzacja elektroniczna (ECC)
• System automatycznego sterowania 

oświetleniem (ALC)
• Podgrzewane fotele przednie
• Skórzana kierownica
• System stabilizacji przyczepy
• Obręcze kół ze stopów lekkich 7 J x 17, 

opony 235/65 R 17
• Tapicerka z tkaniny Vicker/Morrocana 

w kolorze czarnym lub beżowym
• Środkowy podłokietnik z przodu

Pakiet Enjoy Comfort
• Komputer pokładowy
• Pilot parkowania z przodu i z tyłu
• Tempomat
• Graficzny wyświetlacz informacyjny (GID)
• Obręcze kół ze stopów lekkich 7 J x 18, 

opony 235/55 R 18
• Napęd na 4 koła

26

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Opel Antara Cosmo
Gdy pragniesz jeszcze wyższych standar-
dów Oprócz elementów wyposażenia dla 
wersji Opel Antara Enjoy:
• Komputer pokładowy
• Automatyczne poziomowanie
• Czujnik deszczu
• Tempomat
• Pilot parkowania
• Środkowy podłokietnik z tyłu  

ze schowkiem
• Skórzane obicie dźwigni zmiany biegów
• Przednia szyba termoizolacyjna
• Podświetlane lusterka w obu osłonach 

przeciwsłonecznych
• Chromowane klamki zewnętrzne drzwi
• Chromowana rura wydechowa
• Tapicerka skórzana Mondial w kolorze 

czarnym lub brązowym Saddle
• Obręcze kół ze stopów lekkich, 7 J x 18, 

opony 235/55 R 18

Opcjonalny pakiet Cosmo Comfort
• Ksenonowe reflektory ze spryskiwaczami
• System monitorowania ciśnienia  

w oponach (TPMS) z graficznym  
wyświetlaczem informacyjnym

• Lusterka zewnętrzne ogrzewane  
i składane elektrycznie

• Automatyczna funkcja przyciemniania 
lusterka wewnętrznego i lusterka  
zewnętrznego po stronie kierowcy

• Składany na płasko fotel pasażera  
z przodu
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Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Obręcz stalowa z kołpakiem,  
6,5 J x 16, 7-ramienna (V-kształtne), opony 
215/70 R 16 (niedostępne w Polsce).

Obręcz ze stopów lekkich,  
7 J x 18, 5-ramienna, opony 235/55 R 18

Obręcze kół ze stopów lekkich,  
8 J x 19, 5 ramion w kształcie litery Y, opony 
245/45 R 19 

Obręcz ze stopów lekkich,  
7 J x 17, 5-ramienna, opony 235/65 R 17

Określ swój własny styl.
Wybierz ulubione koła i wyposaż swojego Opla Antarę zgodnie z własnym stylem życia.  
Znakomity wygląd i niezwykła praktyczność. 

Obręcz ze stopów lekkich, 7 J x 18, 
5 podwójnych ramion, opony 235/55 R 18
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bręcze kół i akcesoria 

Zasłony przeciwsłoneczne. Dopaso-
wane do tylnej szyby i szyb tylnych drzwi, 
łatwe do zamontowania i nie wymagają 
zdjęcia w celu otwarcia szyb. 
(17 32 570/17 32 551)

Organizer ładunku. Składany, sztywny 
organizer przestrzeni ładunkowej zabez-
pieczający przed bezładnym przesuwa-
niem się bagażu. (17 22 341)

Dwustronna mata do bagażnika. Chroni 
przestrzeń bagażową przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Dwustronna, antypośli-
zgowa. (17 22 339)

Boksy dachowe Można wybierać 
spośród czterech modeli. Wymiary od 
1330 x 860 x 370 mm do 1960 x 780 x  
440 mm. Montaż na bagażniku bazowym. 
(67 32 292-67 32 295)

Stelaż dachowy na rowery z możli-
wością ładowania z boku. Podnośnik 
serwokinematyczny umożliwia podno-
szenie i opuszczanie rowerów bezpiecznie 
i bez wysiłku (maks. 2 rowery). (67 32 487)

Schowek wielofunkcyjny. Ten 15-litrowy 
schowek z wejściem zasilania 12 V do 
chłodzenia lub ogrzewania moż na przy-
mocować dowolnym 3-punktowym pasem 
bezpieczeństwa. W komplecie znajdują 
się 2 uchwyty na napoje (1 chłodzony  
i podgrzewany) oraz pasek do noszenia 
na ramieniu. (17 22 622)

Twarda wykładzina bagażnika. 
Chroni przestrzeń bagażową przed 
uszkodzeniem, zabrudzeniem i wilgocią. 
Antypoślizgowa. (17 22 340)

Obręcze kół i opony

Antara2 ● – – – –

Enjoy – ● –  ○1 ○

Cosmo – – ● – ○

● = w standardzie     ○ = opcja     – = niedostępne     
1 Dostępne w pakiecie Enjoy Comfort.     2 NIedostępne w Polsce.



Pokaż swe prawdziwe kolory.
Opel Antara dostępny jest ze starannie wyselekcjonowaną gamą kolorów karoserii i materiałów 
wykończenia wnętrza. Kolory i tapicerki, w tym dwa rodzaje wysokiej klasy tapicerek skórzanych, 
które idealnie dopełniają dynamiczną osobowość – Twoją i Opla.

Czarny Vicker/Morrocana1. 
Listwy ozdobne: Czarny Aquagraphic 
Quest

Czarny Fuse. 
Listwy ozdobne: Aquagraphic Oxygen 
(niedostępne w Polsce)

Czarna skóra Mondial2. 
Listwy ozdobne: Czarny Aquagraphic 
Quest

Beżowy Vicker/Morrocana1. 
Listwy ozdobne: Beżowy Aquagraphic 
Quest Light

1 Tkanina łączona ze skórą sztuczną. 
2 Skóra ekologiczna.

Skóra Mondial2, Brązowy Saddle. 
Listwy ozdobne: Aquagraphic Wood  
Effect



Kolory i w
ykończenia

Biały Cream Beżowy Linen Srebrny Sovereign

Szary Placid Szary Thunder

Kolory i wykończenia

Model Antara5 Enjoy Cosmo

Nazwa profilu wykończenia Fuse 
 Vicker/Morrocana2 Vicker/Morrocana2 Skóra Mondial3,4 Skóra Mondial3,4

Kolor tapicerki Czarny Czarny Beżowy Brązowy Saddle4 Czarny

Listwy ozdobne Aquagraphic Oxygen Czarny Aquagraphic Quest Beżowy Aquagraphic  
Quest Light

Aquagraphic Wood Effect Czarny Aquagraphic Quest 

Lakier bazowy

Biały Olympic ● ● ● – ●

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Biały Cream – ● ● ● ●

Beżowy Linen ● ● ● ● ●

Srebrny Sovereign ● ● ● ● ●

Szary Placid ● ● ● ● ●

Szary Thunder ● ● ● ● ●

Czarny Grafit ● ● ● ● ●

● = dostępny     – = niedostępny     1 Opcja.     2 Tkanina łączona ze skórą sztuczną.     3 Opcjonalne wyposażenie wersji Enjoy.     4 Skóra ekologiczna.    5 Niedostępne w Polsce.

Biały Olympic
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Czarny Grafit



www.opel.com.pl 

Wszystkie dane były aktualne na chwilę publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli dostępne są 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 dostępne jest za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić 
dostępność modeli u autoryzowanego 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 aktualne są na dzień jej publikacji tj. 06/2009.  

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. 
Gwarancja ta obejmuje każdy nowy samo  
chód marki Opel przez okres 24 miesięcy bez  
limitu przejechanych kilo metrów, począwszy  
od dnia pierwszej rejestracji lub wydania po
jazdu klientowi przez autoryzowanego  
dystrybutora, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada wcześniej.

Części i akcesoria.
Części i akcesoria są dostępne w lokalnym  
salonie Opla, w którym uzyskasz fachową  
poradę eksperta oraz wszystko, co uczyni  
Twój samochód wygodniejszym i zaspokoi  
Twoje indywidualne potrzeby. 

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

Trzyletnia gwarancja na akumulatory  
firmy Opel.
Dzięki trzyletniej gwarancji na zakupione  
w autoryzowanym punkcie serwisowym  
oryginalne akumulatory skończą się Twoje  
problemy z uruchamianiem silnika – nawet  
podczas najcięższej zimy.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji? 
Pod adresem www.opel.com.pl można uzy 
 skać dostęp do wielu informacji na temat 
wszystkich samochodów, usług i akcesoriów 
oferowanych przez firmę Opel. Wejdź na  
wi trynę internetową, aby znaleźć najnowsze  
wiadomości na temat firmy Opel i aktualne  
informacje o produktach.

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