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Nya Insignias eleganta, ergonomiska och rymliga interiör gör varje körning till ett nöje för såväl 
förare som passagerare.

Det bästa för en frisk rygg

Ergonomiska aktiva stolar1 minskar risken 
för ryggvärk samt ökar välbefinnandet.

1 Ergonomiskt certifierade i Tyskland.  
Av det oberoende tyska ryggspecialist-
förbundet AGR 2 (Aktion Gesunder Rücken 
e.V.).

2 Utdragbart lårstöd. Ställ in sätet till  
exakt rätt längd för benen.

Uppgradera till förstklassiga funktioner:

3 Ventilation och värme1. Ventilationen 
svalkar ryggen, medan värmen gör tidiga 
vintermorgnar behagligare för både dig 
och dina passagerare1,3.

4 18 olika inställningsmöjligheter och 
minne11,4. Finjustera stolen elektroniskt 
efter din kroppsform, och spara inställn-
ingar för olika förare.

5 Massagefunktion1. Med en knapptryck-
ning kan du aktivera massagefunktionen 
i förarstolen, som varsamt knådar 
musklerna i ländryggen.

1 Tillval för valda utrustningsnivåer. Information finns online eller hos din Opel-återförsäljare. 2 Certifikatet är en kvalitetsstämpel som utfärdas  
av en oberoende testkommitté bestående av experter från olika medicinska grenar. 3 Stolvärme är inte tillgänglig för baksätets mittplats.  
4 Den ergonomiska aktiva stolen för frampassageraren är manuellt inställbar i sex riktningar.

Värmefunktioner1. Imma och frost försvin-
ner enkelt med den uppvärmda vindrutan 
ThermaTec™. Du kan också njuta av upp-
värmning av framsätena och de yttre bak-
sätena, plus ratten. Extra skönt för kalla  
vintermorgnar.
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PERFEKT PÅ ALL A SÄT T
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Gjord för att göra saker enklare –  med generös och flexibel last-
kapacitet är nya Opel Insignia lika rymlig som anpassningsbar.

 _ Nedfällbart med en tryckning. Det delade baksätet kan fällas 
ned snabbt och enkelt med en knapptryckning.

 _  Fem passagerare, 560 liter. Även med baksätets tre säten upp-
fällda har du gott om plats för bagage.

 _ 40 ned, 40/20 upp2. Fäll ned ett eller två säten i baksätet och få 
plats med långa laster samtidigt som du har upp till två passager-
are i baksätet.

 _ Upp till 1 665 liter.  Med alla tre baksätena nedfällda är bagage-
utrymmet enormt – och helt plant.

Öppen för allt – bakluckan med handsfree-
funktion1.

Öppna bakluckan genom att svepa med 
foten under bakre stötfångaren. Med en  
andra svepning stängs bakluckan igen.

1 Tillval. 2 Gäller utvalda utrustningsnivåer.

Sports Tourers stora panoramaglastak1 låter kupén bada i naturligt ljus. Passagerarna 
i baksätet får samma lyx som i framsätet.

STORSL AGEN I  ALL A AVSEENDEN
Nya Insignia Sports Tourer kombinerar ett läckert utseende och förstklassiga innovationer med 
den kapacitet och flexibilitet som finns i en stor kombi. Låg silhuett, slanka LED-bakljus och dubbla 
krominfattningar förstärker den breda och eleganta hållningen.



8 9

1 Head-up-display1. Visar viktiga uppgifter på vindrutan så att  
du kan hålla ögonen på vägen – till exempel körhastighet, färd- 
beskrivningar från satellitnavigeringen eller varningar från den 
automatiska farthållaren1.

2 Filbytesvarning och varning vid körfältsavvikelse1. Systemet  
hjälper dig att hålla bilen kvar i rätt körfält med hjälp av lätta ratt-
rörelser och varningar om bilen oavsiktligt skulle lämna körfältet.

3 Backvarnare för korsande trafik1. När du backar ut från en  
parkeringsplats eller uppfart så uppmärksammar det här systemet 
dig på annalkande fordon. Det som tidigare var en osynlig fara är 
nu lätt att hantera.

4 Automatisk nödbromsning med fotgängarskydd1. Om det här 
systemet upptäcker en fotgängare, ett fordon eller annat föremål 
framför bilen förbereder systemet bromskraft. Om föraren inte  
reagerar bromsas bilen av systemet.

5 Indikering av framförvarande fordon1.  
Registrerar det framförvarande fordonets hastighet och justerar 
hastigheten.

6 Filbytesvarning och dödavinkelvarning1.  
Eliminera den döda vinkeln med ett övervakningssystem som  
håller ett öga på parallella körfält.

Se hur dessa och andra säkerhetssystem fungerar på 
www.opel.se

AVANCER ADE SÄKERHETSSYSTEM
En ny generation hjälp- och säkerhetssystem för föraren1 är här2. Opels avancerade säkerhetssystem använder 
innovativ kamerabaserad säkerhetsteknik för att övervaka vägen runt din nya Insignia. Tillsammans arbetar 
de olika funktionerna för att göra föraren mer uppmärksam och bidra till att förhindra olyckliga incidenter, 
kollisioner, fortkörningsböter med mera.

1 Tillval. 2 Opels system för förarassistans ska hjälpa föraren så långt systemets funktionalitet medger. Föraren är 
fortfarande ansvarig för körningen.

AVANCER AD BELYSNINGSTEKNIK
Opels nya strålkastarteknik är i absolut framkant när det gäller belysning av
vägen men också hänsyn till dina medtrafikanter. Nya Opel Insignias intelligenta
belysningen ser till att du inte bländar andra trafikanter, ökar säkerheten och
ger dig alltid full överblick över vägen.

Se hur Intellilux LED® Pixel strålkastare  
används på  opel.se

IntelliLux LED® Pixel Light strålkastare  
förhindrar bländning och förbättrar samti-
digt belysningen av vägen. Genom att 
släcka enskilda enheter anpassar sig detta 
intelligenta system till olika förhållanden i 
trafiken. Det gör att andra trafikanter inte 
bländas och att föraren inte behöver hålla 
på att tända och släcka belysningen.

6
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1  Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. 2 Kräver godkännande av Telenavs 
licensavtal för slutanvändare och godkännande av användningen av personuppgifter enligt Telenavs 
sekretesspolicy. Licensen löper ut i slutet av 2031. Internetdelning av kundens smartphone krävs för alla anslutna 
navigeringstjänster. 3 Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och 
andra länder. Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. 4 Tillval.

Digitala anslutningsmöjligheter, navigationssystem, 
pekskärm i färg och ljudsystem av hög kvalitet. 
Nya Opel  Insignias system för multimedia och infotainment 
har allt som du behöver.

Premium Multimedia Navi Pro. 8-tumsskärm med DAB-radio, integrerad 3D-naviga-
tion och röststyrning, Bluetooth®1-anslutning, anslutna navigeringstjänster2 (Live 
Traffic, POI-sökning online och färdbeskrivning, parkeringsinformation, bränsle 
priser, kartuppdateringar online) samt kompatibilitet med head-up-display.  
Systemet ansluter även dina USB-enheter och kan använda Apple CarPlay™ 3 och  
Android Auto™ 3.

Multimediasystem. 7-tumsskärm med DAB-radiofunktion, Bluetooth®-anslutning, 
stöd för röststyrning, 2 USB-uttag samt kompatibilitet med Apple CarPlay™ och  
Android Auto™.

Bose® ljudsystem med 8 högtalare4 gör att 
du alltid kan njuta när du lyssnar på musik i 
din nya Opel Insignia.

Trådlös mobilladdning4 gör det enkelt att 
hålla din telefon fulladdad.

Nödanropsfunktionen ansluter omedelbart 
din bil till lokal räddningstjänst.

BANBRY TANDE UPPKOPPLING
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Valet är ditt: 6-växlad manuell växellåda, 
steglös automat, 8-växlad eller den nya 
9-växlade automatlådan.

Nya Opel Insignia erbjuder bättre prestanda med mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning än 
någonsin förr.  Detta är tysk ingenjörskonst när den är som bäst: minskad miljöpåverkan utan att 
ditt körnöje kompromissas.

EFFEKTIV KÖRDYNAMIK

1 FlexRide är standard på 2.0 Turbo (169kW/230 hk), tillval på 2.0 Diesel (129 kW/174 hk).

FlexRide1 automatisk chassistyrning som anpassar sig till rådande väg-
förhållanden och din körstil. Välj mellan sportläge för dynamisk körning, ett 
anpassningsbart standardläge eller touring-läge för avslappnad körning.

Fyrhjulsdrift2 med torque vectoring fördelar vridmomentet mellan 
fram- och bakhjulen, vänstra och högra hjulen för mer dynamiska och 
balanserade köregenskaper. Mer information finns online eller hos 
din Opel-återförsäljare.
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För mer information om motorer och däck, besök www.opel.se

1

MOTORER OCH VÄ XELL ÅDOR

Däckmärkning
Fälgar 215/55 R 17 225/55 R 17 235/45 R 18 245/45 R 18 245/35 R 20 245/35 ZR 20

Bränsleeffektivitetsklass A A C A A E–A

Våtgreppsklass B B B B–A A A

Mätvärde för externt däckljud (dB) 71 72 72 72–68 72 72

Klass för externt däckljud

Motorer och växellådor: WLTP-värden
Motorer 2.0 Turbo

(147 kW/200 hk) med 
start/stopp-system

2.0 Turbo
(169 kW/230 hk) 

med start/stopp-
system

2.0 Diesel 
(129 kW/174 hk) med  

BlueInjection technology2  
och Start/Stop System

Finns för Grand Sport/Sports Tourer GSi Grand Sport/Sports Tourer

Drivlina FWD AWD FWD FWD AWD

Växellåda AT-9 AT-9 MT-6 AT-8 AT-8

Utsläppsstandard Euro 6d

I tabellen visas bränsleförbrukning och utsläpp beroende på modell, tillval och däck. Mer detaljerad information 
kan du få av din Opel-återförsäljare eller genom att läsa prislistan.

Bränsle Bensin Bensin Diesel

Bränsleförbrukning i l/100 km1

Blandad körning 7,3–8,2 7,8–8,8 – 4,9-5,7 6-6,7

Koldioxidutsläpp i g/km1 178-199 178–199 – 130–149 158-177

MT-6 = 6-växlad manuell växellåda, AT-8/-9 = 8-/9-växlad automatväxellåda, CVT = steglös automatväxellåda 

Alla dieselmotorer är utrustade med senaste generationens kontrollteknik för kväveoxidutsläpp (NOx). Den omfattar en 15-liters tank för BlueInjection-systemet som drivs 
med kväveoxidreducerande supertillsatsen AdBlue ®2. 

Mer information om WLTP hittar du på www.opel.se/wltp

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst. Detta kan påverka de värden som visas här. Samtliga siffror som 
anges avser basmodellen för EU med standardutrustning. För den senaste informationen om tillgängliga motorer och tekniska data, se vår hemsida opel.se eller kontakta din återförsäljare.

1 Angivna värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp överensstämmer med WLTP:s testmetod baserat på vilken nya fordon är typgodkända från 1 september 2018. WLTP-testet ersätter den nya europeiska 
körcykeln (NEDC), vilket var det testförfarande som användes tidigare. Tack var mer realistiska provningsförhållanden är bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen som mäts upp under WLTP i många fall högre 
jämfört med dem som uppmättes under NEDC. Värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden och på olika faktorer som: specifik utrustning, tillval 
och däckformat. Kontakta din återförsäljare för mer information. För ytterligare information [se webbplatsen som anges för beskrivning av WLTP.]

2  För fordon med BlueInjection-teknik krävs regelbunden påfyllning av AdBlue®, även mellan de rekommenderade serviceintervallen. En inbyggd mätare i färddatorn meddelar när det är dags att fylla på. Mer
information under www.opel.se
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Prestanda och stil går hand i hand. Nya Insignia GSi förenar 
kraftfulla köregenskaper med en imponerande känsla för stil  
i såväl versionen Grand Sport som Sports Tourer. Den förar-
fokuserade kupén med ratt med rak nederkant , ergonomiskt 
certifierade AGR-stolar i framsätena1 och aluminiumpedaler 
ger den där fantastiskt sportiga känslan.

 _ Exklusivt GSi full body kit, plus iögonenfallande 20˝ tvåfärgade 
lättmetallfälgar2

 _ Fyrhjulsdrift med torque vectoring

 _ Prestandachassit FlexRide och högpresterande BREMBO-bromsar

 _ Turboteknik och 9-växlad automatväxellåda

 _ Ergonomiska prestandastolar3 med inbyggda nackskydd

Detta är bara ett urval av höjdpunkterna i Insignia GSi.  
Ytterligare information finns på  www.opel.se

1 Ergonomiska stolar som är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet AGR 
(Aktion Gesunder Rücken). Certifikatet är en kvalitetsstämpel och utfärdas av en 
oberoende testkommitté bestående av experter från olika medicinska grenar. 
2 Sportdäck levereras som standard med 20˝ tvåfärgade lät tmetallfälgar. 3  Tillval.

DRIVS AV KÖRGL ÄDJE

Med imponerande linjer, kraftfull turboteknik och perfekt ergonomi förenar nya Insignia GSi 
körnöje med avancerad teknik i en sportig och atletisk skepnad.
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Välj mellan flera klädsel-
alternativ och färger som 
speglar din stil och smak i 
din personliga bil.

1 Solid. 2 Metallic. 3 Treskikts pärlemor.  
4 Finns ej för GSi.

Summit White1 Hot Red2

Switchblade Silver2

Mineral Black2Satin Steel Grey2

Navy Blue2,4

Alcantaraklädsel Jet Black Brownstone premium nappa läderklädsel

Billy tygklädsel

Parallax décor

Monita tygklädsel

Hexagon décor

Siena II Jet Black läderklädsel

Brushed Silver décor

Siena II Shale läderklädsel

Ghost Wood décor

GÖR DEN TILL DIN – KL ÄDSEL & FÄRGER

Stone Brown2,4
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1 Standard on GSi.

1 RSC: 17” lättmetallfälgar, 5-dubbelekrad design, 
  Silver.

2 RQ8: 18” lättmetallfälgar, multiekrad design,   
 Silver.

3 RRM: 18” lättmetallfälgar, multiekrad design,   
 High Gloss Black.

4 PYU: 20” lättmetallfälgar, multiekrad design,   
 Technical Grey, Diamond Cut1.

FÄLGAR

Anpassa din nya Insignia med ett brett sortiment av lättmetallfälgar. 4321
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1 460-liters takbox och lasthållare.

2 FlexConnect-system. Använd dina säten som 
rockhängare, bordsskiva eller mugghållare 
med detta flexibla system.

3 Dörrtrösklar med belysning.

4 Vändbar hård lastmatta.

Detta utgör endast ett urval av tillbehören för nya  
Insignia. Hela produktsortimentet hittar du online i  
vår tillbehörskatalog på www.opel.se 

2

2

3

4

OPEL+ TILLBEHÖR FÖR VAR JE TILLFÄLLE

Oavsett dina behov gör dessa praktiska tillbehör resan lättare.
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Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim
Utgåva 01/21

www.opel.se

Vissa av funktionerna som beskrivs i den här broschyren, liksom de illustrationer som visas, kan syfta på tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt och rättvisande vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till förändringar av design och utrustning. 
Tryckta färger i broschyren motsvarar endast på ett ungefär de faktiska färgerna. Den tillvalsutrustning som finns illustrerad kan fås till extra kostnad. Tillgänglighet, tekniska egenskaper och utrustning för fordonen kan variera utanför Förbundsrepubliken Tyskland. Återvinning: för information om design  
för miljön, vårt nätverk för återanvändning samt återvinning av uttjänta fordon, se www.opel.se. För exakt information om vilken utrustning som ingår med våra fordon, kontakta din lokala Opel-återförsäljare.

Art. nr  OLINHUBR20  


