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Moda przeMija.
Piękno jest wieczne.







Opel Cascada wyznacza nowe standardy w swojej klasie. Już na pierwszy rzut oka zachwyca sylwetką, 
której idealnie zrównoważone linie nadają mu klasyczny wdzięk. To jednak dopiero początek. 
Luksusowe wnętrze budzi nie mniejszy podziw. Wyjątkową jakość materiałów i elementów wykończenia 
Cascady doceni nawet koneser prestiżowych czteromiejscowych kabrioletów. Prawdziwą niespodziankę 
stanowi konstrukcja oraz szybkość działania supernowoczesnego, miękkiego dachu. Większość kabrioletów 
wyjeżdża na drogi tylko w słoneczną pogodę. Cascada jest inna. Ochroni Cię przed śniegiem i deszczem. 
Szybki mechanizm otwierania dachu, luksusowe wnętrze i komfortowe zawieszenie to atrybuty, dzięki 
którym możesz cieszyć się jazdą pod otwartym niebem przez cały rok. Orzeźwiający powiew wiatru  
w gorący letni dzień, czy przyjemne promienie jesiennego słońca, w Cascadzie możesz rozkoszować 
się każdą porą roku.

LatO przez  
cały rok.

Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury (12/2013). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji  
produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.
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NOWA, A JUŻ 
PONADCZASOWA.
Cascada jest jednym z najpiękniejszych modeli jakie kiedykolwiek stworzyli-
śmy. Atletyczny profil, szeroko osadzone nadwozie i charakterystyczna  
forma tylnych świateł 3D nie pozwolą pomylić jej z żadnym innym samochodem. 
Cascada wyróżnia się, czy to w trasie, czy przed Twoim domem.









Wybierz ulubioną 
porę roku.
Deszcz? Słońce? nieważne. zawsze jest idealny moment na przejażdżkę kabrioletem pod warun-
kiem, że ma on odpowiedni dach. A Cascada taki właśnie ma – wykonany według najnowszej 
technologii, jeden z najlepszych w tej klasie aut. Wspomagany elektrycznie mechanizm składa 
go płynnie w zaledwie 17 sekund przy prędkościach do 50 km/h.

Trójwarstwowy, zapewniający doskonałą izolację akustyczną dach Cascady jest w tym segmencie 
aut luksusowym rozwiązaniem. Chroni nie tylko przed mrozem, ale też przed hałasem, więc szybka 
jazda autostradą jest równie przyjemna jak przejażdżka wiejską, krętą szosą pod otwartym niebem. 
Dach można otwierać i – co przy zmiennej pogodzie najważniejsze – zamykać zdalnie. Dostępny jest  
w czterech atrakcyjnych kolorach, które doskonale komponują się z lakierami nadwozia. Aby wybrać 
kolor dachu, przejdź do strony 42.







Luksusowe 
wzornictwo.
Zakup Cascady to inwestycja w najlepsze rzemiosło. Jej wnętrze urzeka 
wysokiej klasy materiałami i rozwiązaniami funkcjonalnymi. Począwszy 
od deski rozdzielczej ręcznie pokrytej tapicerką Morrocana, przez fotele 
skórzane z systemem wentylacji, po automatyczne podajniki pasów 
bezpieczeństwa, które popychają je do przodu, zapewniając Ci wygodę 
od początku podróży. 



PRZYSPIESZAJ 
NA ZAKRĘCIE.
Cascada to auto stworzone dla kierowcy. Wysoka moc silników, 
do 200 KM, zapewnia dynamikę jakiej oczekujesz. Przyjemny pomruk 
spod maski Twojej Cascady to zapowiedź ekscytujących wrażeń  
wynikających także z charakterystyki zawieszenia i dużej sztywności 
konstrukcji nadwozia. Z przodu w Cascadzie wykorzystano zaawanso-
waną technologię kolumn HiPerStrut, stworzoną pierwotnie dla Opla  
Insignii OPC. Dodatkowo, adaptacyjny układ jezdny FlexRide może  
aktywnie sterować zawieszeniem wyposażonym w tylną oś z drążkiem 
Watta. FlexRide podczas dynamicznej jazdy zwiększa poczucie pełnej  
kontroli, a kiedy wolisz delektować się otaczającą naturą, efektywniej 
tłumi drgania.







DowóD? 
NiepotrzebNy.
1. Ręcznie wykonane przeszycia. Dynamicznie uformowana deska rozdzielcza 
Cascady otacza kierowcę i pasażera zanurzając ich w prawdziwym luksusie. 
Pokryte skórą koło kierownicy i drążek zmiany biegów, delikatne podświetlenie, 
profilowane siedzenia z tapicerką z tłoczeniami i przeszyciami w kontrastu-
jącym kolorze... każda przejażdżka Cascadą to uczta dla zmysłów. Przejdź 
do strony 44, aby poznać inne elementy jej wnętrza.

2. Obręcze ze stopów lekkich 18-calowe w kolorze srebrnym. Charaktery-
styczny wzór dużych obręczy podkreśla muskularność nadwozia Cascady, 
a jednocześnie nie zakłóca jej klasycznej sylwetki. Przejdź do strony 38, aby 
obejrzeć wszystkie dostępne obręcze kół. 

3. Elektrycznie sterowane podajniki pasów bezpieczeństwa. Poziom kom-
fortu pasażerów Cascady to dla inżynierów Opla szczególny powód do  
dumy. Każda Cascada wyposażona jest w podajniki pasów bezpieczeństwa, 
których ramiona przesuwają je do przodu, wprost ku Twojej dłoni. Nie musisz 
odwracać się, by po nie sięgnąć.



1.

2. 3.



jeszcze więcej 
przyjemności ...
cascada jest dostępna w wersji cosmo, z wyjątkowo bogatym wyposażeniem standardowym. 
Uwagę przyciągają deska rozdzielcza ręcznie tapicerowana materiałem Morrocana, pokryte 
skórą koło kierownicy, radioodtwarzacz CD z sześcioma głośnikami oraz czujniki parkowania 
z tyłu, a także elektrycznie sterowane podajniki pasów bezpieczeństwa oraz specjalnie tłoczona 
tapicerka foteli z kontrastowymi przeszyciami – to tylko przykłady. Długa lista wyposażenia 
dodatkowego kusi wieloma oryginalnymi rozwiązaniami.





KIEDY LUKSUS 
JEST 
STANDARDEM.
Cascada to kabriolet pierwszej klasy, nie tylko na specjalne okazje. Na 
co dzień również. Pada deszcz czy świeci słońce, Cascada zabierze Ciebie 
i Twoich znajomych na uroczą przejażdżkę, albo i w dłuższą trasę dla 
przyjemności lub nawet w podróż służbową. Jej komfortowe wnętrze pomieści 
cztery osoby w wygodnych fotelach. Dostęp do tyłu ułatwia elektryczny 
system przesuwania foteli Easy Entry. Cascada wyróżnia się wymiarami: 
ma 4,7 m długości i 1,84 m szerokości ze złożonymi lusterkami. To najdłuższy 
i najszerszy kabriolet w swojej klasie. Pojemność bagażnika przy schowanym 
dachu wynosi 280 l, a przy zamkniętym wzrasta do 350 l. Po złożeniu 
oparć tylnych siedzeń, dzięki systemowi FlexFold, można ją powiększysz 
aż do 630 l (więcej na stronie 31). W Cascadzie komfort jest najważniejszy!





SEZON NA 
NIEZAPOMNIANE CHWILE.
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reflektory 
adaptacyjne.
Cascada oferuje zaawansowane systemy wspomagające 
kierowcę, jak na przykład biksenonowe reflektory adapta-
cyjne AFL+ (Adaptive Forward Lighting), dzięki którym 
prowadzenie nocą jest bardziej bezpieczne. System AFL+ 
wykorzystuje informacje z kamery Opel Eye i czujnika 
deszczu, monitoruje prędkość, pracę układu kierowniczego 
oraz warunki pogodowe. Na podstawie tych parametrów 
dostosowuje strumień światła tak, by zapewnić optymalne 
oświetlenie w różnych sytuacjach drogowych.

  Systemy wspomagające kierowcę Cascady.    Cascada wyróżnia się 
na drodze zaawansowanym oświetleniem, w tym tylnymi światłami 3D 
w technologii LED. Pełne zestawienie rozwiązań wspomagających 
kierowcę znajdziesz na www.opel.pl lub u Autoryzowanego Dystrybutora 
marki Opel.
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1. Światła do strefy ruchu pieszego (maks. 30 km/h). Szersza wiązka 
światła (o dodatkowe 8 stopni po obydwu stronach) oświetla strefy 
potencjalnego ryzyka.

2. Światła miejskie (30–55 km/h). Szersza, obniżona wiązka światła. 
Tryb zależny od prędkości pojazdu i oświetlenia ulicznego.

3. Światła szosowe (55–115 km/h). Szerszy i jaśniejszy strumień świetlny 
od zwykłych świateł mijania. Zasięg 70 metrów bez ryzyka oślepiania.

4. Światła autostradowe (powyżej 115 km/h). Zasięg 140 metrów, 
wyższa i jaśniejsza wiązka światła, bez ryzyka oślepiania.

5. Światła na złą pogodę (do 70 km/h). Aktywowane po włączeniu 
wycieraczek lub przez czujnik deszczu, poprawiają widoczność 
w złych warunkach pogodowych.

6. System automatycznego sterowania światłami drogowymi HBA 
(High Beam Assist). Automatycznie zmienia światła drogowe na  
mijania, gdy wykryje inny pojazd z przodu. Powraca do poprzedniego 
ustawienia świateł, gdy droga jest wolna. Dzięki technologii bikseno
nowej można wydłużyć zasięg świateł aż o 15 procent, oczywiście 
wtedy, kiedy nie są one przygaszone przez system HBA.

7. Dynamiczne doświetlanie zakrętów (niezależnie od prędkości). 
Reflektory zmieniają kąt świecenia do 15 stopni, zgodnie z położeniem 
koła kierownicy, doświetlając pokonywany zakręt.

8. Statyczne doświetlanie zakrętów (do 40 km/h). Dodatkowa wiązka 
światła skierowana pod kątem 90 stopni dla poprawy widoczności  
na boki.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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przede wszystkim 
bezpieczeństwo.
Pasażerów Cascady chronią rozwiązania technologiczne zaprojektowane przez niemieckich 
inżynierów. Przednie i boczne poduszki powietrzne, mocna rama przedniej szyby oraz wysuwane 
zza oparć tylnych foteli pałąki bezpieczeństwa.

1. 2.
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1. Wzmocniona płyta podwoziowa i klatka bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 
jest priorytetem w każdym produkowanym przez nas aucie, w kabriole-
tach przede wszystkim. Solidne wykonanie Cascadyi poczucie kontroli 
wzbudzają zaufanie każdego kierowcy. Strukturastalowych belek  
podwyższa wzdłużną i skrętną sztywność nadwozia. Dodatkowe stalowe 
profile rurowe krzyżują się wzmacniając przednią część konstrukcji  
i łączą się z klatką kabiny pasażerskiej ze stali o wysokiej wytrzymałości. 
Wszystkie te rozwiązania podnoszą poziom bezpieczeństwa i parametry 
jezdne, a zarazem eliminują nieprzyjemne dźwięki pochodzące z pracu-
jących elementów.

2. Wysuwane pałąki bezpieczeństwa. Jednego z najważniejszych  
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa Cascady prawdopodobnie nigdy 
nie zobaczysz – to stalowe pałąki przeciwkapotażowe ukryte tuż za  
tylnymi siedzeniami, osadzone w klatce bezpieczeństwa. W przypadku 
dachowania samochodu lub silnego zderzenia, pałąki są natychmiast  
wystrzeliwane, osłaniając dodatkowo głowy podróżujących.

  Systemy bezpieczeństwa w Cascadzie.    Oprócz pałąków bezpieczeń-
stwa, Cascada oferuje aktywne zagłówki. W przypadku uderzenia  
w tył samochodu, zagłówki foteli podnoszą się i przesuwają do przodu, 
ograniczając ryzyko odniesienia poważnych urazów kręgosłupa szyjnego, 
głowy i górnych części tułowia. Więcej szczegółów znajdziesz na 
www.opel.pl lub u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel.
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DODATKOWE CZUJNIKI. sZósTy ZMysŁ.
Jazda Cascadą jest relaksująca. Zatem ciesz się nią, a resztę pozostaw asystentom,  

takim jak kamera Opel Eye, dostępna jako wyposażenie dodatkowe, która czyni  
prowadzenie samochodiu przyjemniejszym, a przede wszystkim bardziej bezpiecznym.

1. System rozpoznawania znaków drogowych TSR (Traffic Sign Reco-
gnition) współpracujący z kamerą Opel Eye. System informuje kierowcę 
w czasie rzeczywistym o ograniczeniach prędkości i zakazach wyprze-
dzania. Na bieżąco monitoruje znaki drogowe i ostrzega, jeżeli obowią-
zująca prędkość została przekroczona. Odczytuje również elektroniczne 
znaki na autostradach.

2. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu LDW (Lane 
Departure Warning). Kolejne rozwiązanie bazujące na kamerze Opel 
Eye. W przypadku przekroczenia linii pasa ruchu bez użycia kierunkow-
skazu, kierowca zostanie ostrzeżony sygnałem dźwiękowym i wizualnym. 
System można wyłączyć.

3. system ostrzegania przed kolizją FCA (Forward Collision Alert) 
oraz wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego FDI (Following 
Distance Indication). Jeśli podróżujesz z prędkością powyżej 40 km/h 
i zbliżasz się zbyt szybko do wolniej jadącego pojazdu, system ostrzega 
sygnałem dźwiękowym oraz piktogramem na wyświetlaczu między 
wskaźnikami tak, aby kierowca miał czas zwolnić, gdy zaistnieje taka 
konieczność.

4. Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu sBsA (side Blind spot 
Alert). Układ wykorzystuje czujniki do monitorowania sąsiednich pasów 
ruchu. Jeżeli inny pojazd znajdzie się w martwym polu widzenia, kierowca 
zostanie zaalarmowany diodą ostrzegawczą w odpowiednim lusterku 
zewnętrznym.

  systemy wspomagające kierowcę Cascady.    Wyposażenie standar
dowe obejmuje między innymi tempomat z ogranicznikiem prędkości, 
który ułatwia jazdę zgodną z przepisami. Aby dowiedzieć się więcej 
o wyposażeniu Cascady, zapytaj Autoryzowanego Dystrybutora marki 
Opel lub wejdź na www.opel.pl. 

1. 2. 3. 4.
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Koncert 
na otwartej 
przestrzeni.
Dla wielbicieli wysokiej jakości dźwięku Cascada ma coś 
specjalnego już w standardzie. Radioodtwarzacz CD 400 
Plus z 6 głośnikami, który nawet przy otwartym dachu  
dostarczy kierowcy i pasażerom niecodziennych doznań 
odsłuchowych. Złącza AUX-in, USB i dostępne opcjonalnie 
łącze Bluetooth® połączą go z urządzeniami multimedialnymi 
zapewniając dostęp do ulubionej muzyki.  

Zaawansowana technologia IntelliLink, będąca wyposa-
żeniem niektórych systemów wyższych niż standardowy 
radioodtwarzacz CD 400 Plus, służy płynnej integracji wybra-
nych funkcji Twojego smartfona z systemem multimedialnym 
Cascady. Funkcjonalności te prezentowane są na 7-calowym 
kolorowym wyświetlaczu umieszczonym na konsoli centralnej. 
Do obsługi systemu multimedialnego służą przyciski stero-
wania na kierownicy i funkcja krótkich komend głosowych.

Ekskluzywne systemy audio w Cascadzie idealnie pasują do jej stylowego 
wnętrza. Zestaw głośnomówiący jest sterowany przyciskami na kierownicy 
i posiada funkcję komend głosowych (niedostępną dla Navi 650 z łączem 
Bluetooth®, w którym obsługa połączeń telefonicznych jest możliwa tylko 
za pomocą przycisków). Możesz oczywiście wyposażyć Cascadę w łącze 
Bluetooth® oraz tuner cyfrowy DAB.

1.
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1. Navi 950 IntelliLink. Nasz najbardziej zaawansowany system nawigacji wykorzystuje technologię 
IntelliLink do płynnej obsługi funkcjonalności multimedialnych, w tym do strumieniowego przesyłania 
plików audio za pomocą łącza Bluetooth®. Oferuje mapy wyświetlane na 7-calowym ekranie wysokiej 
rozdzielczości, w widoku 3D „z lotu ptaka”, oraz obsługę za pomocą krótkich komend głosowych. 
Navi 950 zawiera mapy całej Europy zapisane w pamięci wewnętrznej z możliwością aktualizacji 
za pomocą złącza USB (wersja prostsza systemu, czyli Navi 650, posiadająca takie same podstawowe 
funkcje nawigacyjne, oferuje mapy w formacie 2D wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej). 

2. CD 600 IntelliLink. Wyznacza nowe standardy w zakresie komfortu, łączności i bezpieczeństwa. 
Ten system również korzysta z technologii IntelliLink. Najważniejsze funkcjonalności Twojego 
smartfona mogą być wyświetlane na 7-calowym kolorowym ekranie wysokiej rozdzielczości, który 
pokazuje też obraz z, dostępnej jako wyposażenie dodatkowe, kamery cofania RVC (Rear View 
Camera). System, obsługiwany za pomocą przycisków sterowania na kierownicy, umożliwia między 
innymi wykonywanie połączeń telefonicznych, odsłuchiwanie przychodzących SMS-ów (funkcja  
ta będzie dostępna w niedalekiej przyszłości), a także oglądanie zdjęć kopiowanych za pomocą 
złącza USB i strumieniowe przesyłanie plików audio z zewnętrznych urządzeń mobilnych poprzez  
łącze Bluetooth®. Wykorzystując zasoby internetowego serwisu muzycznego Gracenote®, dzięki 
funkcji identyfikacji wykonawcy, albumu i tytułu utworu z łatwością stworzysz swoją kolekcję  
muzyczną. 

3. Przyciski sterowania systemem audio na kole kierownicy. Po podłączeniu smartfona lub  
odtwarzacza MP3 do systemu multimedialnego za pomocą złącza USB, korzystając z przycisków 
sterowania umieszczonych na kierownicy możesz dzwonić, włączać i zmieniać muzykę, przeglą-
dać podcasty, czy zwiększać lub zmniejszać moc dźwięku, bez odrywania rąk od kierownicy. 

  Radioodtwarzacz CD 400 Plus.    Standardowo Cascada wyposażona jest radioodtwarzacz 
CD 400 Plus z sześcioma głośnikami, zawierający złącza AUX-in i USB, umożliwiający odtwarzanie 
plików MP3 i WMA.

  Wyostrz zmysły.    Wejdź na www.opel.pl i sprawdź dostępne systemy 
multimedialne. 

3.

2.



1.
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4 PORY ROKU. 5 ZMYSŁÓW. 
TO MA SENS.

Cascada oferuje wyrafinowaną funkcjonalność. W tym przestronnym, czteromiejscowym 
samochodzie z otwieranym dachem codzienne czynności okazują się bardzo proste. 

A to dzięki wielu praktycznym udogodnieniom, których najczęściej nie stosuje się w kabrioletach.

1. System składania tylnych siedzeń FlexFold. 
Zmienia czteromiejscową Cascadę w dwu-
miejscową. Oparcia tylnych siedzeń mogą  
być zwalniane przyciskami znajdującymi się  
w bocznych ściankach bagażnika. FlexFold 
zwiększa przestrzeń bagażową Cascady do 
630 litrów. Zmieścisz w niej nawet elementy  
o długości 1,7 m.
 

2. System elektrycznego przesuwania foteli Easy Entry. System auto-
matycznie przesuwa przednie siedzenia do przodu tak, aby ułatwić  
pasażerom zajęcie miejsc z tyłu. Wystarczy delikatne pociągnąć za małą 
dźwignię umieszczoną w oparciu i lekko pochylić je do przodu. Po wypro-
stowaniu oparcia, fotel powraca do pozycji wyjściowej. 
3. Kamera cofania RVC (Rear View Camera). Dostępna jako wyposażenie 
dodatkowe, kamera cofania znacznie ułatwia parkowanie szczególnie  
z zamkniętym dachem. Na ekranie systemu multimedialnego wyświetla-
ny jest obraz rejestrowany z tyłu pojazdu.

2. 3.
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AkcesoriA.
Cascada ma klasę. Nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale zaproponuje zdecydowanie więcej. 
Szeroka gama akcesoriów Opla pozwoli na dostosowanie jej do Twoich wyjątkowych potrzeb 
i gustu. Na przykład, wentylowane przednie fotele pokryte szykowną skórą odbijającą promie
niowanie słoneczne dodają jej kolejnych atrybutów, bez względu na pogodę.

1. Osłony przeciwwietrzne. Kiedy wiatr we włosach będzie Ci zanadto 
przeszkadzał, zamontuj stylową osłonę tuż za przednimi fotelami lub 
pomiędzy zagłówkami tylnych siedzeń. Stworzy ona w kabinie oazę 
spokoju, a jednocześnie nie zakłóci idealnych linii Cascady.

2. Aluminiowe nakładki pedałów. Błyszczący metal doskonale pasuje  
do dynamicznie ukształtowanej deski rozdzielczej Cascady, a same nakładki 
zapewniają lepszą przyczepność w kontakcie z podeszwą obuwia.

3. Sportowe fotele AGR z systemem wentylacji. Do pozazdroszczenia 
w słoneczne dni. Odbijająca ciepło perforowana skóra oraz zaawanso
wany trzystopniowy układ wentylacji elektrycznie sterowanych foteli 
dba o chłód siedziska i oparcia. Ergonomiczne fotele AGR dostosowują 
się do Twojej sylwetki. Wielokierunkowa regulacja poduszki lędźwiowej 
umożliwia idealne ukształtowanie oparcia do pleców, a wysuwana poduszka 
siedziska stanowi dodatkowe podparcie dla ud1.

  Wyjątkowe wyposażenie Cascady.    Masz wybór jakiego najczęściej 
nie znajdziesz w kabrioletach tej klasy. Na przykład, trójwarstwowy dach 
zapewnia trzykrotnie lepszą izolację akustyczną w porównaniu do typowych 
rozwiązań. Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl.  Personalizacja.    Skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem marki Opel, aby dowiedzieć się więcej 

o dostępnych akcesoriach i dodatkach lub wejdź na stronę www.opel.pl do sekcji Usługi Serwisowe.

1 Podparcie dla ud nie jest regulowane elektrycznie.

1. 2.



3.



2.

1.

3.
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OSOBISTE 
DODATKI.
Nieprzeciętna stylistyka, wyjątkowa jakość oraz prosta, 
klasyczna elegancja to elementy wyróżniające Opla Cascadę. 
Nie tylko pięknie się prezentuje, ale też na co dzień zadba 
o bezpieczeństwo dzieci oraz zabierze Ciebie i Twoich przy-
jaciół na relaksującą wycieczkę. Gama akcesoriów Opla 
Cascady została skrojona dokładnie na jego miarę, a także 
obliczona na zaspokojenie Twoich szczególnych potrzeb.

1. Uchwyt na iPada. Ciesz się wygodnym dostępem do iPada, gdziekolwiek 
jesteś. Uchwyt umożliwia obracanie urządzenia o 360 stopni oraz zmianę 
kąta widzenia w pionie do 15 stopni.

2. Hak holowniczy, demontowany. Ponieważ miękki dach uniemożliwia 
montowanie belek transportowych, do Opla Cascady proponujemy  
specjalny hak jako bazę dla różnych uchwytów bagażowych. Zdemontujesz 
go, kiedy nie będzie Ci potrzebny.

3. Foteliki dla dzieci. Opel posiada w ofercie pełną gamę fotelików dla 
dzieci w różnym wieku. Nie musisz już szukać kompromisów pomiędzy 
bezpieczeństwem, komfortem i jakością.



4. 7.

6. 7. 8.

5.
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4. Pokrowiec. Idealnie dopasowany, elegancki pokrowiec  
z logo Opla. Zaprojektowany i przeznaczony do stosowania  
w pomieszczeniach chroni Cascadę przed kurzem i brudem. 

5. Siatka bagażowa. Zabezpiecza wnętrze Twojej Cascady 
i utrzymuje w miejscu lekkie przedmioty. Praktyczna, elastyczna 
i łatwa w montażu.

6. Dywaniki podłogowe. Utrzymanie czystości wnętrza może sprawiać pewne trudności. Idealnie dopasowane i łatwe w montażu  
welurowe lub gumowe dywaniki chronią wnętrze Twojej Cascady. Dostępne są stylowe dywaniki z logo Cascady, wykonane z czarnego 
weluru i obszyte lamówką w kolorze czarnym lub Brandy. Przed brudem i wilgocią lepiej chronią dywaniki gumowe.

Wymienne nakładki. Uchwyt na kubek może okazać się użyteczny nie tylko wtedy, gdy jesteś spragniony. Wybierając jedną z dos tępnych 
wymiennych nakładek masz do dyspozycji: pojemnik na kosmetyki (7.), uchwyt na chusteczki (8.) oraz uchwyt na notatnik (9.). Wszystkie 
nakładki posiadają w środku dodatkowy mały pojemnik, w którym można przechowywać niewielkie przedmioty.



Silniki i Skrzynie 
biegów.

Cascada to prawdziwy samochód dla aktywnego kierowcy. Czysta moc płynąca z silnika 1.6 Turbo 
ECOTEC®  Direct Injection 147 kW/200 KM lub 2.0 BiTurbo CDTI 143 kW/195 KM zapewnia niezrównane 
wrażenia z jazdy. Wysoki moment obrotowy osiągany z imponującą lekkością w połączeniu z niskim 
zużyciem paliwa potęgują radość z podróżowania tym wyjątkowym kabrioletem.
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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 wyposażeniem 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 tą regulacją. Dodatkowe  
wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości 
i uzyskiwanych przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o wadze 75 kg i obciążeniem 125 kg.

Zużycie paliwa i emisja spalin
silniki 1.4 Turbo ecOTec®

(88 kW/120 KM)
1.4 Turbo ecOTec®

z systemem 
Start/Stop 
(103 kW/140 KM)

1.6 Turbo ecOTec®

Direct injection
z systemem 
Start/Stop
(125 kW/170 KM)

1.6 Turbo ecOTec® 

Direct injection
(125 kW/170 KM)

1.6 Turbo ecOTec® 
Direct injection
z systemem 
Start/Stop
(147 kW/200 KM)

2.0 cDTi ecOTec®

z systemem
Start/Stop
(121 kW/165 KM)

2.0 cDTi ecOTec®

(121 kW/165 KM)
2.0 BiTurbo cDTi 
ecOTec® 

z systemem
Start/Stop
(143 kW/195 KM)

norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

skrzynia biegów M6 M6 M6 A6 M6 M6 A6 M6

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 8,5 7,8 8,0 9,3 8,6 6,3 8,2 6,3

autostrada 5,5 5,4 5,3 5,9 5,7 4,6 5,0 4,6

cykl mieszany 6,5 6,3 6,3 7,2 6,7 5,2 6,2 5,2

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany1 153 148 148 168 158 138 163 138

M6 = 6-biegowa skrzynia manualna. A6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna. 

1 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007.
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Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 7,5˝, 
wieloramienne, opony 235/50 R 18 (RQH).1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
5-ramienne, w kolorze srebrnym,  
opony 235/45 R 19 (RT8).2,3

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
5-ramienne, w kolorze srebrnym,  
opony 235/45 R 19 (Q1P).2

Obręcze kół ze stopów lekkich, 20 x 8,5˝, 
5-ramienne, w kolorze srebrnym, opony 245/40 
R 20 (RQ9).2,3

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 7,5˝, 
wieloramienne, opony 235/50 R 18 (RQJ).1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 20 x 8,5˝, 
5-ramienne, dwukolorowe, opony 245/40 R 20 
(RTH).2

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
wieloramienne, dwukolorowe, opony 235/45 R 19 
(RVB).2

Obręcze kół ze stopów lekkich, 20 x 8,5˝, 
5-ramienne, dwukolorowe, opony 245/40 R 20 
(RQA).2,3

Koła. Rozmiar kół i ich wzór mają znaczenie. Jeżeli zwracasz uwagę na wzornictwo doskonale wiesz, 
że koła to przysłowiowa kropka nad „i”. Przyciągające spojrzenia wzory obręczy kół dla Opla  
Cascady w rozmiarach od 18 do 20 cali zostały zaprojektowane tak, aby podkreślić płynne linie 
nadwozia tego oryginalnego kabrioletu. A ostateczny wybór należy oczywiście do Ciebie. 
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1  Wyposażenie standardowe. 2 Wyposażenie dodatkowe. 3 Dostępne tylko w modelach z silnikami benzynowymi. 4 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 5 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) 
do G (największy opór) dla danego typu opon. 6 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 7 Określana na podstawie wartości 
granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009. 

OpOny4

Rozmiar 235/50 R 18 235/45 R 19 245/40 R 20

Klasa efektywnosci paliwowej5 E E E

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni6 B B B

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 71 68 71

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia7
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Kolory nadwozia.
Do czterech kolorów dachu, proponujemy kilka atrakcyjnych barw nadwozia. Zestawienia przedstawione 
na tej i kolejnych stronach pomogą Ci dobrać najlepsze dla Ciebie połączenie kolorystyczne.1

LAKIERy PERŁOWE

laKiEry METaliCznE 

Biały Summit2

Szary Asteroid Niebieski Buzz

Niebieski Deep Sky

Fioletowy Mercure

Beżowy Nougat
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LAKIER mEtALIczny 

 LAKIERy mEtALIcznE 

LAKIERy PERŁOWE

1  Kolory dachu oraz nadwozia zostały specjalnie wyselekcjonowane, aby wizualnie podkreślić harmonijną sylwetkę Cascady. Dlatego nie każdy kolor dachu można połączyć z każdym lakierem nadwozia. Więcej szczegółów znajdziesz na www.opel.pl lub u Autoryzowanych 
Dystrybutorów marki Opel. 2 Wyposażenie standardowe. Lakiery metaliczne i perłowe wymagają dopłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

Biały Mineral

Czarny Carbon Flash

Brązowy Mahogany

Złoty Bronze

Zielony Emerald

Srebrny Magnetic
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KOLORY DACHU

Czarny

Szary Khaki

KOLORY DACHU.
Dach Cascady wykonany jest z gładkiego materiału wysokiej jakości, odpornego na promienie UV
i niewymagającego impregnacji. Wyjątkowa trwałość kolorów zapewni Twojej Cascadzie nienaganną
prezencję na lata.
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Bordowy Malbec

Brązowy Sweet Coffee
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  Skonfiguruj kabriolet dla siebie.    Wejdź na www.opel.pl 
i sprawdź wybór tapicerek i elementów wykończenia 
wnętrza Opla Cascady.

TAPICERKI I ELEMENTY 
WYKOŃCZENia.
Dotyk najwyższej jakości materiału to niezwykłe doznanie. Cascada rozpieszcza 
zmysły ofertą tapicerek i elementów wykończenia zaprojektowanych specjalnie 
dla niej. Na szczególną uwagę zasługuje tapicerka skórzana w kolorze Brandy, 
którą uzupełniają przeszycia na desce rozdzielczej. 
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TAPICERKA SKÓRZANA Z FOTELAMI AGR1, 3

Siedzisko i oparcie skóra perforowana
w kolorze Jet Black. 
Elementy boczne fotela skórzane w kolorze
Jet Black z przeszyciami Star Silver.
Listwy ozdobne Black Magic.

TAPICERKA SKÓRZANA PREMIUM Z FOTELAMI AGR1

Siedzisko i oparcie Fine Nappa w kolorze 
Brandy z przeszyciami o tym samym kolorze. 
Elementy boczne fotela Fine Nappa w kolorze 
Brandy z przeszyciami Fuchsia.
Listwy ozdobne Piano Black lub Black Magic1.
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1  Wyposażenie dodatkowe. 
2  Tapicerka materiałowa z elementami skóry sztucznej. Dostępna 
także z fotelami AGR. 

3  Fotele pokryte skórą w miejscach kontaktu z ciałem. 
Szczegółowe informacje o konfiguracjach wnętrza nadwozia 
dostępne są na www.opel.pl lub u Autoryzowanych Dystrybutorów 
marki Opel.

TAPICERKA LUMIO/MORROCANA ZE SPORTOWYMI FOTELAMI2

Siedzisko i oparcie Lumio w kolorze Jet Black.
Elementy boczne fotela Morrocana w kolorze 
Jet Black z tłoczeniami i przeszyciami Indian 
Summer.
Listwy ozdobne Piano Black lub Black Magic1.
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www.opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny  
wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu.  
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują  
się na stronie www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. 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. Wydrukowane w 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.

usługi opla. Każdy model Opla jest projektowany i produkowany z myślą o codziennej 
intensywnej eksploatacji. Jak każde dzieło zaawansowanej sztuki inżynierskiej, 
wymaga fachowej obsługi i opieki osób, które się na tym znają.

Europejska sieć obsługi klienta. Ponad 4 700 
autoryzowanych punktów serwisowych w całej 
Europie zapewnia indywidualną, profesjonalną  
i sprawną obsługę. 

opEl assistance. Bezpłatna usługa pomocy  
na drodze obejmuje wszystkie nowe samochody 
marki Opel w ciągu pierwszego roku od daty 
ich rejestracji lub wydania klientowi, w zależności 
od tego, co nastąpiło wcześniej. Usługa może 
być wydłużona 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, 
zakwaterowanie w hotelu oraz zorganizowanie 
transportu zastępczego (zgodnie z warunka-
mi programu).

opel Kredyt. Autoryzowani Dystrybutorzy marki 
Opel oferują atrakcyjne, dostosowane do spe-
cyfiki produktu programy finansowania. Klient 
może wybrać formę zakupu odpowiednią do 
swoich potrzeb i możliwości.

opel leasing. Proponujemy wiele ofert leasingu 
samochodu dostosowanych do Twoich wymagań 
i możliwości. Dostępny jest również program 
kompleksowej obsługi flot.

opel ubezpieczenia. Naszym klientom oferu-
jemy wszelkie rodzaje ubezpieczeń samochodu, 
w tym ubezpieczenie od kosztów naprawy oraz 
preferencyjne stawki ubezpieczeń samochodu.

Wynajem samochodów opla. Wypożyczalnia 
samochodów Opla umożliwia kontynuację jazdy, 
na przykład w razie poważnej awarii pojazdu.

gwarancja na nowy samochód. Gwarancja 
obejmuje każdy nowy samochód marki Opel 
przez 24 miesiące bez limitu kilometrów,  
począwszy od dnia pierwszej rejestracji lub  
dostarczenia pojazdu klientowi przez Autoryzo-
wanych Dystrybutorów marki Opel, w zależności 
od tego, co nastąpiło wcześniej.

program przedłużonej gwarancji. Ubezpieczenie 
od kosztów naprawy zapewnia pokrycie kosztów 
napraw mechanicznych i elektrycznych na 
kolejne trzy lata, z wyłączeniem części pod-
legających zużyciu eksploatacyjnemu. Szcze-
gółowych informacji udzielają Autoryzowani 
Dystrybutorzy marki Opel.

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

Części i akcesoria. Wszelkie artykuły eksploata-
cyjne oraz akcesoria służące stylizacji lub  
dostosowaniu pojazdu do potrzeb indywidual-
nych lub firmowych są dostępne u Autoryzowanych 
Dystrybutorów marki Opel.

Recykling. Informacje o recyklingu pojazdów, 
ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklin-
gu i stacjach odbioru samochodów znajdują 
się na www.opel.pl.
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Certyfikat PEFC 

Broszurę wydrukowano  
na papierze pochodzącym 
z kontrolowanych zasobów 
w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.
www.pefc.pl

PEFC/04-31-1370





Otwarty na świat. 



spine 4 mm

spine 4 mm

CasCada




