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1.5T2.0T - AWDמפרט טכני

1,4901,998נפח )סמ"ק(

בנזיןבנזיןסוג דלק

44מספר בוכנות

165/5,600260/5,300הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

40.79 / 2.500 – 25.494.000 / 2.000 – 4.500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

אוטומטית 8 הילוכיםאוטומטית 6 הילוכים תיבת הילוכים

●●מגדש טורבו 
218250מהירות מירבית )קמ"ש(

9.47.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

1405/7502200/750כושר גרירה עם בלמים/ללא בלמים )ק"ג(

●FlexRide – כיול שלדה אדפטיבי
Brembo בלמים מתוצרת●

FWDAWDהנעה / חלוקת הנעה

מידות

4,897אורך )מ"מ(

1,863רוחב )מ"מ( - לא כולל מראות

2,093רוחב )מ"מ( - כולל מראות

1,455גובה )מ"מ(

1,450נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

11.74קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

62נפח מיכל דלק )ליטרים(

8.913.3תצרוכת דלק בנסיעה עירונית )ק"מ/ליטר(

14.118.9תצרוכת דלק בנסיעה בינעירונית )ק"מ/ליטר(

11.616.4תצרוכת דלק בנסיעה משולבת )ק"מ/ליטר(



INNOVATION מפרט אבזור

בטיחות

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

AEB – מערכת בלימת חירום אקטיבית 
LKA – מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי

FCA – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
ACC – בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת עצירה מלאה

ESP – מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS – מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBA – מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
EBD – מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

TCS – מערכת בקרת משיכה
TPMS – מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
מערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך

מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי רגל
עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק

מושבים

"Siena II" - ריפודי עור בצבע שחור / קרם בהיר
חימום במושבים הקדמיים והאחוריים

קיפול מושבים אחוריים בלחיצת כפתור
אפשרות להארכת בסיס מושבים קדמיים לשיפור התמיכה בברכיים

משענת יד מרכזית לנוסעים מלפנים ומאחור
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

כוונון תמיכת גב חשמלית למושבים הקדמיים
מושב נהג מתכוונן חשמלית כולל 2 זכרונות, אוורור ופונקצית עיסוי )אופציה בדגמי ה-2.0 ליטר בלבד(

תאורה

LED פנסים קדמיים הלוגן עם תאורת יום
תאורת LED אחורית

פנסי ערפל קדמיים
מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוור

מראות בסוככי השמש הכוללות תאורת לד
חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך



בחר את הצבע שלך

מולטימדיה

מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע "8
* Apple CarPlay ממשק

7 רמקולים מקוריים
שליטה מההגה במערכת השמע ובנייד

* BLUETOOTH דיבורית
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד *

מערכת שמע מבית BOSE – כוללת 9 רמקולים, מגבר וסאבוופר בתא המטען )אופציה בדגמי ה-2.0 ליטר בלבד(

אבזור

מפתח חכם )KEYLESS( – פתיחה והתנעה ללא מפתח
חיישני חניה קדמיים ואחוריים

מצלמת רוורס
מסך צבעוני בלוח השעונים "4.2

בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים
פתחי אוורור במושבים האחוריים

ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת
חלונות כהים מאחור

בלם חניה חשמלי
הגה מצופה עור המתכוונן לגובה ולעומק

חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים
שקעי USB לטעינת אביזרים מלפנים ומאחור

פס כרום בידיות הרכב ומעל חלונות הצד
4 חישוקי סגסוגת קלה "18

ערכת תיקון תקרים )ב-2.0 ליטר בלבד( 
מראות צד מתקפלות חשמלית )אופציה בדגמי 2.0 ליטר בלבד( 

מערכת אקטיבית לנטרול רעש המנוע )ב-2.0 ליטר בלבד(

INNOVATION PREMIUM מפרט אבזור

בטיחות

SBZA – התראה על רכב בשטח המת במראות
התרעת תנועה חוצה בנסיעה לאחור

TSA – זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט

אבזור

)Sunroof( חלון גג שמש נפתח חשמלית
לוח שעונים דיגיטלי צבעוני "8

סייען חניה מתקדם – זיהוי מקום חניה והיגוי אוטומטי
תצוגת מצלמות של 360° של סביבת הרכב

מושב נהג מתכוונן חשמלית כולל 2 זכרונות, אוורור ופונקצית עיסוי
HUD – תצוגת נתוני הדרך על שמשת הרכב

 *למכשירים תומכים בלבד

SATIN STEEL GRAY

DARKMOON BLUE

SOVEREIGN SILVER

RIOJA RED

SUMMIT WHITE

BLACK MEET KETTLE



06
/1
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בין  הבדלים  ייתכנו  לדפוס.  הלועזי  המקור  הבאת  למועד  ומעודכנים  בעולם  שונים  במקומות  המשווקים  דגמים  למגוון  מתייחסים  זה  בפרסום  והנתונים  המידע 
התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם 
לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 
המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 3, 03-6710175 | ירושלים — הסדנא 2, 073-3216045 | חיפה — בעלי מלאכה 1, 073-3216040
נצרת — דרך מרג’ אבן עאמר 41, 04-6460060

opel.co.il *9190

 .EC/715/2007-2017/1347 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן * 
עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( 
התשס“ט 2009. לפי NEDC ו-NEDC מחושב

דרגת זיהוםתצרוכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*תיאור הדגם

  INSIGNIA 1.5L 165hp8.614משולב7.1בין עירוני11.2עירוני

  INSIGNIA 2.0L 260hp6.115משולב5.3בין עירוני7.5עירוני
זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

רמת אבזורתיאור דגםקוד דגם 
154,156INSIGNIA Innovation     6
153,155INSIGNIA Innovation Premium7


