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ŞİMDİ YENİ LİDERLERİN 
ZAMANI
Insignia, Alman mühendisliğini gözler önüne seren bir başyapıttır. 
Benzersiz premium sınıf özellikleri ve büyüleyici tasarımıyla dikkatleri 
 üzerine çeker.

• Sınıfının en iyisi IntelliLux LED® Matrix ön farlar
• Ergonomik Spor Koltuklar ile premium iç tasarım
• Otonom özellikleriyle kapsamlı sürücü asistanı sistemler

Beklentilerinize meydan okuyun. Hemen bir test sürüşü ayarlayın.  
Size en yakın Opel yetkili satıcısını bulmak için: www.opel.com.tr
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5Premium İç Tasarım

HER AÇIDAN MÜKEMMEL
Insignia’nın zarif, ergonomik ve geniş iç tasarımı her yolculuğu 
sürücü ve yolcular için keyifli bir hale getirir.
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ERGONOMİK KOLTUKLAR
SIRTINIZ İÇİN EN İYİSİ



7Ergonomik Onaylı Koltuk

	 AGR	onaylı	ön	koltuklar sırt ağrılarının önlenmesine yardımcı olur, 
yola konsantre olmanızı sağlar ve konforunuzu maksimuma çıkartır.

1.	 Ergonomi	onayı	Almanya’da	verilmiştir. Ergonomi konusunda  
uzman doktorlardan oluşan bağımsız bir merkez olan Sağlıklı Sırtlar 
Kampanyası (AGR) tarafından onaylanmıştır.

2.	Uzatılabilir	bacak	minderi. Koltuğu boyunuza en uygun şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

3.	 	Isıtma	ve	soğutma. Tüm yolcular için sunulabilen ısıtma özelliği  
soğuk kış günlerine daha keyifli bir başlangıç yapmanıza  
olanak sağlarken sürücü ve ön yolcu için sunulan soğutma özelliği 
ise sıcak yaz günlerinde ferahlamanızı sağlar.

AGR	onaylı	ergonomik	spor	koltukları	tercih	ederek	aşağıdaki	 
birinci	sınıf	özelliklere	sahip	olabilirsiniz:

4.	 18-yönlü	ayarlanabilir,	hafıza	özelliğine	sahip	sürücü	koltuğu. 
Elektrikli koltukları vücut şeklinize göre ayarlayabilir, farklı sürücüler 
için hafıza ayarını kullanabilirsiniz.

5.	 Masaj	özelliği. Tek bir tuşa basarak AGR sürücü koltuğunun 
sırtınıza masaj yapmasını sağlayabilirsiniz.

En ideal AGR koltuğunu bulmak için Opel Yetkili Satıcınıza  
danışabilirsiniz.

1.

3.

5.

2.

4.
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Göz almayan uzun farlar. IntelliLux LED® Matrix ön farlar1 Xenon ve geleneksel LED farlara kıyasla çok daha gelişmiş, güçlü ve parlaktır. Diğer araçları  
karanlıkta bırakır, yolu ve araçların etrafını ise 400 metreye kadar oldukça parlak bir şekilde aydınlatmaya devam eder.

• Diğer sürücülerin gözlerini almaz
• Gece sürüşü daha güvenli ve konforludur
• Viraj aydınlatması ile karanlık noktaların önüne geçilir. (40 km/s hıza kadar aktiftir.)

GELİŞMİŞ INTELLILUX LED® MATRIX ÖN FARLAR

IntelliLux LED® Matrix ön farlar hakkında daha fazla bilgi için: www.opel.com.tr/insignia



9Aydınlatma Yenilikleri

1IntelliLux LED® Matrix ön farlar Excellence, Elite, Exclusive ve GSi modellerinde standart. Enjoy ve Design modelleri için sunulmamaktadır. Sistem aktif haldeyken 50 km/s ve üzeri hızlarda farlar uzun huzmeye geçer ve 
35 km/s hızın altında kısa huzmeye geçer. Huzme geçişleri otomatiktir. 2 Geleneksel halojen farlar ile karşılaştırılmıştır. 3 Dar virajlarda veya geri manevralarda direksiyon açısına veya verilen sinyale bağlı olarak 
aracın ilgili tarafında bir reflektör devreye girer.

Daha fazla tepki zamanı. 
Tehlikeleri 1.8 saniye önceden görme olanağı.2 

80 km/s hızda 40 metrelik daha fazla görüş 
mesafesine eşdeğerdir.

Göz almaz, ayar gerektirmez. 
LED bölmeler otomatik olarak kapanıp açılır. 

Sürekli uzun ve kısa farlar arasında geçiş yapmak 
zorunda kalmazsınız.

Yolu daha iyi görün. 
32 LED bölmesiyle farlar, farklı 

koşullara adapte olur.

Virajları aydınlatır.
Viraj aydınlatma özelliği ile tüm  
virajları güvenle alır. 40–70 km/s 
hızlar arasında aktiftir3.



10 Insignia 1Exclusive donanım için standart. 2 8–40 km/s hızlar arasında operasyoneldir. Tüm donanımlar için standart. 3 Tüm donanımlar için standart. 4 Tüm donanımlar için standart. 

1. 

2. 

Opel’in gelişmiş güvenlik sistemleri, yenilikçi ve kamera  
temelli güvenlik teknolojilerinin birleşimidir. 
Sürücünün her türlü tehlikeye karşı tetikte olmasını sağlar. 
Kılpayı atlatılan kazalardan, çarpışmalardan ve aşırı hız 
cezalarından kaçınmanıza yardımcı olur.

• Sürekli bir destek sunarak rahatlamanızı sağlar.
• Sürücü kontrolünde bir sürüş stili için mükemmel asistan 

sistemlerdir.
• Insignia’nızın kontrolü sizde kalır.

1. Head-Up Display (HUD)1. Head-Up Display gözlerinizi 
yoldan ayırmamanız için anahtar bilgileri ön cama yansıtır. 
Gösterilen bilgiler arasında seyir hızı, navigasyon yönlendir-
meleri ve tehlike uyarıları bulunur.

2.  Düşük hızlarda çarpışmayı hafifleten otomatik fren 
özelliği ile ön çarpışma ikazı2. Şehir içi trafik için sistem, 
önde daha yavaş seyreden bir araca arkadan çok hızlı  
yaklaştığınızda sizi sesli ve görsel bir şekilde uyararak tam 
fren performansıyla çarpışmayı önlemeye yardımcı olur. 

GELİŞMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
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Opel sürücü asistanı sistemlerin amacı, sistem sınırları çerçevesinde 
sürücüyü desteklemektir. Sorumluluk sürücüye aittir.

3. 

4. 

3.	 Yaya	tanıma	özelliği	ile	aktif	acil	frenleme	sistemi3. Eğer sistem 
ön tarafta bir yaya, araç ya da başka bir nesne tespit ederse  
frenleri, maksimum performans vermesi için önceden hazırlar. 
Eğer sürücü tepki vermezse kendisi fren uygular.

4.	 Şerit	koruma	özelliği	ile	şerit	ihlali	uyarı	sistemi4. İlerlenen şeritten 
çıkılması durumunda sesli uyarı sistemi devreye girer. Eğer sürücü 
tepki vermezse şerit koruma sistemi devreye girer ve direksiyona 
müdehele ederek şeridin ortalanmasını sağlar.

Diğer güvenlik sistemleri arasında bulunan özellikler: 
 
Akan	Trafik	Uyarı	Sistemi. Park alanından geri geri çıkarken veya 
geri manevralarda yaklaşan araçlara dair sizi uyarır. Görünmez 
tehlikeler ile başa çıkmak artık daha kolay. 
 
Kör	Nokta	Uyarı	Sistemi. Sensör yardımıyla sürücünün görüş ala-
nının dışındaki araçlar tespit edilir ve görsel olarak sürücü uyarılır.

Güvenlik sistemlerine dair daha fazla bilgi için: 
www.opel.com.tr/insignia
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1  Telenav son kullanıcı lisans sözleşmesine ve Telenav gizlilik politikası çerçevesinde belirtildiği üzere kişisel bilgilerin kullanımına  
onay verilmesini gerektirmektedir.

2 Akıllı telefon üzerinden internet bağlantısı gerektirir.
3 Uyumluluk ve bazı işlevlerin çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.
4 Android Auto ve Apple CarPlay, sadece belirli ülkelerde çalışmaktadır. Ülkenizde sunulup sunulmadığını kontrol etmek için: 
https://www.android.com/auto/ http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay 

Multimedia Navi Pro. Siz aracınızı kullandıkça kendini güncelleyen üst 
düzey bir navigasyon sisteminin rahatlığını yaşayın. İnternete bağlı 
navigasyon hizmetleri sayesinde gerçek zamanlı trafik uyarıları, park 
saatleri bilgisi, akaryakıt fiyatları, online harita güncellemeleri ve rota 
oluşturma özelliklerinden yararlanın.

Multimedia Navi Pro özellikleri arasında bulunanlar:
• AM/FM radyo
• 8˝ dokunmatik renkli ekran
• 3 boyutlu Türkiye haritası ve Trafik Mesaj Kanalı (Ücretli)®/TPEG™1  

navigasyon tahmini ve gerçek zamanlı trafik uyarıları, akaryakıt fiyatları, 
park saatleri bilgisi, online harita güncellemeleri, rota oluşturma ve ilgi 
noktaları gibi1 bağlı navigasyon hizmetleri2,3 

• Ses, telefon ve navigasyon işlevleri için dahili sesli komut özelliği
• Bağlı cep telefonu için sesli komut desteği3

• Head-Up Display ekranında bilgi eğlence sistemi içeriğinin 
görüntülenmesi3

• Hands-free telefon görüşmesi, telefon defteri erişimi ve kablosuz müzik 
dinleme özelliği için Bluetooth® bağlantısı3

• 2 USB girişi ve navigasyon haritası için SD kart girişi
• Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği4

• Kişisel favorilerin saklandığı 5 farklı kullanıcı profili

MULTIMEDIA NAVI PRO
NAVİGASYON İLE BİLGİ VE EĞLENCE



13Son Teknoloji Bağlantı Seçenekleri3 boyutlu navigasyon one-shot sesli komutları algılar.
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MULTIMEDIA İLE TELEFONUNUZDAN KOPMAYIN

Multimedia ile bağlantıda kalın. Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteğiyle akıllı telefonunuzun önemli işlevlerini 7˝ dokunmatik renkli ekrana yansıtabilir, 
tüm uygulamaları, haritaları ve müziği kontrol edebilir, mesaj gönderebilir ve telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
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1Uyumluluk ve bazı işlevlerin çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır. 2 Exclusive donanımda  
standart. Kablosuz şarj özelliği akıllı telefonunuz için fazladan aksesuar gerektirebilir. Sadece PMA ve Qi uyumlu telefonlar kablosuz 
olarak şarj  edilebilmektedir. 3 Elite modeli için sadece 2.0 dizel motor ile standart. Exclusive ve GSi modelleri için standart.  
4 iOS ve Apple  Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı tescilli markasıdır. 5Android, Google Inc. firmasının tescilli markasıdır. 
6Android Auto ve Apple CarPlay, sadece belirli ülkelerde çalışmaktadır. Ülkenizde sunulup sunulmadığını kontrol etmek için:  
https://www.android.com/auto/ http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay

Yanlış kabloyu mu aldınız? Neyse ki doğru otomobildesiniz! 
Insignia’nın kablosuz şarj etme özelliğiyle2 akıllı telefonlarınızı kablo 
kullanmadan şarj edebilirsiniz.

Bose® Ses Sistemi3. Richbass™ ve 9 hoparlör ile sıra dışı bir akustik  
yelpazede çarpıcı bir ses kalitesini deneyimlemenizi sağlar.

Bilgi ve eğlence sistemleri hakkında detaylı bilgi için: 
www.opel.com.tr/insignia

Gelişmiş Multimedia sistemi özellikleri arasında bulunanlar:

• Görsel olarak cezbeden ve kullanım kolaylığı odaklı 7˝ dokunmatik 
renkli ekran

• AM/FM radyo
• Hands-free telefon görüşmesi, telefon rehberi erişimi ve kablosuz 

müzik dinleme özelliği için Bluetooth® bağlantısı1

• Bağlı cep telefonu için sesli komut desteği1

• Taşınabilir cihazları bağlamak veya şarj etmek için 2 USB girişi  
ve 1 AUX girişi

• Apple CarPlay™ 4 ve Android Auto™ desteği5,6
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INSIGNIA 
MODELLERİ
Son derece gelişmiş donanımlara sahip modelleri ve geniş opsiyon yelpazesi ile size en uygun Insignia’yı bulabilirsiniz. 
 Insignia’da her ihtiyaca göre bir seçenek vardır: Enjoy, Excellence ve Exclusive.

Fotoğraflarda Türkiye’de sunulmayan donanımlar görülebilir. 

ENJOY
Rakiplerini kıskandıran bir standart donanım portföyü.

  Öne çıkan özellikler:

• 17˝ alaşımlı jantlar
• Otomatik yanan farlar
• Uzun far asistanı
• LED gündüz farları ve LED stoplar
• Karartılmış arka camlar
• Ön ve arka park sensörleri
• Yağmur sensörü
• Elektronik park freni
• Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz ayna
• Köpekbalığı yüzgeci tavan anteni
• Elektronik iklim kontrollü çift bölgeli klima
• Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemi
• Şerit koruma özelliği ile şerit ihlal uyarı sistemi
• Yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi
• Takip mesafesi göstergesi
• Ön çarpışma ikazı



17Insignia ModelleriFotoğraflarda Türkiye’de sunulmayan donanımlar görülebilir. 

EXCELLENCE
En çok tercih edilen Insignia.

  Öne çıkan özellikler:

Enjoy donanım üzerine:
• 18˝ alaşımlı jantlar
• IntelliLUX® LED Matrix ön farlar
• Otomatik far yükseklik ayarı
• 18 yönlü elektrikli ayarlanabilir hafıza ve masaj 

özellikli AGR onaylı ergonomik sürücü koltuğu
• Işıklı ve otomatik katlanan yan aynalar
• 6 yönlü ön yolcu koltuğu
• Direksiyon ve ön koltuk ısıtması
• 40/20/40 katlanabilir arka koltuklar
• İç ortam aydınlatması
• Arka yolcular için yan hava yastıkları
• Trafik işareti tespit sistemi 
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INSIGNIA EXCLUSIVE
Exclusive ile mükemmelin de ötesinde bir Opel Insignia.  
Üst düzey beklentilerinizi karşılamak üzere tasarlandı.

• Excellence donanım üzerine;
• OPC Line Sport iç tasarım paketi
• OPC Line Sport deri kaplı düz tabanlı direksiyon
• Exclusive özel ışıklı kapı eşikleri
• Alaşımlı spor pedallar
• Siyah iç tavan kaplaması
• Multimedia Navi Pro – 8˝ Dokunmatik renkli ekran ve Türkiye haritası
• 8˝ renkli sürücü bilgi ekranı
• Head-up Display
• Bose® Ses Sistemi
• Akıllı telefonları kablosuz şarj etme özelliği
• Direksiyon arkası vites değiştirme pedalları
• 360° kuş bakışı çevre görüş sistemi
• Akan trafik uyarı sistemi
• Kör nokta uyarı sistemi

Exclusive modeli hakkında daha fazla bilgi için www.opel.com.tr 
 internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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EXCLUSIVE
OPC line sport iç tasarımına sahip Exclusive modeli ile hem konforu hem de sportifliği aynı 
anda yaşayabilirsiniz.

OPC Line Sport İç Gövde Kiti1:
•	 Alaşımlı	pedallar	ve	siyah	iç	tavan	kaplaması
•	 Isıtmalı	ve	bilgi-eğlence	sistemi	kontrollerine	sahip	düz	tabanlı,	perfore	deri	direksiyon	simidi
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1. OPC Line deri direksiyon simidi. Özel perfore derisi ve ısıtma özelliğiyle 
detaylara gösterilen özene hayran kalacaksınız.

2.	 Alaşımlı	spor	pedallar. Hızlı vites geçişlerinde kauçuk ve metal karışımı 
pedallar size daha iyi kavrama gücü verecek.

3.	 Siyah	iç	tavan	kaplaması.	Sportif ruhu tamamlayan dekoratif tavan  
kaplaması.

4. Elektronik iklim kontrollü çift bölgeli klima. Son teknoloji ürünü çift bölgeli 
klima sayesinde çok daha konforlu ve rahat seyahatler sizi bekliyor.

1Exclusive modeli için standart olarak sunulmaktadır.

1. 

2. 

3. 

4. 



22 Insignia 1Enjoy için standart. 2 Excellence için standart. 3,4 Exclusive için standart.

1. 2. 

3. 4. 
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DÖŞEMELER VE  
YÜZEYLER
Olağanüstü yenilikler, olağanüstü döşemeler. 
Yeniden tasarlanan koltuklar Insignia’nın premium 
ambiyansına katkıda bulunur.

1. Milano1. Marvel Siyah, kumaş koltuklar. Marvel 
Siyah kapı döşemeleri. Jet Siyah vinil kol da-
yama döşemesi. Metalik Gümüş dekor çıtaları.

2. Monita2. AGR onaylı sürücü koltuğu. Marvel 
Siyah kumaş koltuk temas noktaları. Jet Siyah 
Morrocana koltuk destekleri. Jet Siyah vinil kol 
dayama döşemesi. Koyu Metalik dekor çıtaları.

3. Siena II Jet Siyah3. AGR onaylı sürücü ve ön 
yolcu koltukları. Jet Siyah perfore deri koltuk 
temas noktaları. Jet Siyah Morrocana koltuk 
destekleri. Gölge Grisi koltuk dikişleri. Koyu 
Gümüş dekor çıtaları.

4. Umber Kahve4. AGR onaylı sürücü ve ön yolcu 
koltukları. Umber deri koltuk teması noktaları. 
Kahve koltuk destekleri. Seramik Beyaz koltuk 
dikişleri. Koyu Gümüş dekor çıtaları.
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RENKLER Insignia’nız, her yönüyle elit olmak için tasarlanmıştır.  
Bakışları ilk etapta üzerinize çekecek şey ise en üst katmanıdır.

Kar Beyazı
Opak

İnci Beyazı
Sedefli

Hakim Gri
Metalik

Kozmik Gri
Metalik

Saten Gri
Metalik



25Renkler

Şarap Kırmızısı
Metalik

Scarlet Kırmızı
Opak

Safir Mavi
Metalik

Mineral Siyah
Metalik

Ege Mavisi
Opak
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1.

3.

2.

4.
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JANTLAR VE LASTİKLER
Jantlar, direksiyonun arkasında kimin olduğunu belirtir.
Insignia’nın jantları kişiliğinizi yansıtır.

1. 17˝ alaşımlı jantlar. 5 çift kollu, 
Parlak Gümüş renkli tasarım. 
7,5 J x 17, 215 (225)/55 R 17  
lastikler (RSC).1

2. 18˝ alaşımlı jantlar. Çok kollu, 
Parlak Gümüş renkli tasarım. 
8,5 J x 18, 245/45 R 18 lastikler 
(RCW).2

3. 18˝ alaşımlı jantlar. Çok kollu, 
çift renkli, Teknik Gri Mat 
tasarım. 8,5 J x 18, 245/45 R 18 
lastikler (RD1).3

4. 18˝ alaşımlı jantlar. 5 çift 
kollu, Parlak Gümüş renkli 
tasarım. 8 J x 18, 235/50 R 18 
lastikler (RQ9).

5. 20˝ alaşımlı jantlar. 5 çift  
kollu, çift renkli tasarım.  
8,5 J x 20, 245/35 ZR 20 
lastikler (RQA).

1Enjoy modelleri için standart. 2 Excellence için standart. 3 Exclusive için standart.

5.
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INSIGNIA AKSESUARLARI

Insignia’da her ihtiyacı karşılayacak çözümler mevcut. 
Buna tam ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz size 
özel tasarlanmış Opel aksesuarları dahildir.

1. Thule tavan kutusu ve rayları. 460 litrelik bu 
tavan kutusu, patentli açma kapama ve merkezi 
kilit sistemine sahiptir. Tavan taşıyıcılarına 
ayrıca kayaklar, snowboard ve bisiklet taşıyan 
adaptörler takılabilir.

2.–3. FlexConnect sistemi. Ön koltukların arkasına 
ceket asacağından masaya dönüşebilen bir dizi 
düzenek bağlayabilirsiniz. FlexConnect tablet  
tutucu, cihazları dikey veya yatay konumda tuta-
rak rahat bir şekilde kitap okumanızı veya film  
izlemenizi sağlar.

4. Işıklı kapı eşikleri. Yolcularınıza VIP ortamı 
yaşatın ve araç boyasını çiziklerden ve 
çentiklerden koruyun.

5. Sert kargo tepsisi. Bu sağlam ve temizlemesi 
kolay kargo tepsisi kaymayı ve sıvıların döküldüğü 
zaman etrafa saçılmasını önler. Arka tarafı daha 
yumuşak kadife bir yüzeye sahiptir ve bagajdaki 
yüklerin daha az ses çıkarmasını sağlar.

Bütün Opel aksesuarlarını görmek için:  
www.opel.com.tr/insignia

1. 
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2. 

3. 

5. 

4. 
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MOTORLAR, ŞANZIMANLAR  
VE LASTİKLER
Yeni nesil Alman mühendisliği her öncelik için hiçbir şeyden taviz  
vermeyen bir performans sunar. Güç, kontrol, verimlilik ve dayanıklılık. 
Insignia’da bütün bu özelliklerin bulunduğu motor seçenekleri sunulur.

• 2.0 dizel motor için 8 ileri otomatik şanzıman
• Ön ve arka tekerleklere ek olarak sol ve sağ tekerlekler arasında da tork 

dağılımı sağlayan, daha dinamik ve dengeli bir sürüş deneyimi sunan 
Twinster Adaptif 4x4 Sistemi

• “Gecikmeli Başlatma” özelliğine sahip gelişmiş Start & Stop Sistemi 
teknolojisi

• Ekonomi ve performans için 1.6 Dizel, 100 kW (136 hp)

Detaylı motor bilgileri için: www.opel.com.tr

LASTik SInIfLAnDIrmASI

Ebat 225/55 r 17 235/50 r 18 245/45 r 18 245/35 Zr 20

Yakıt tasarrufu sınıfı C–B C E–B E

Islak tutuş sınıfı B A B–A A

Dış yuvarlanma gürültü sınıfı (dB) 71–70 71 71–68 71

Ses sınıfı –
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MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR

Motorlar 1.6 Dizel
100 kW (136 HP)
Start & Stop

1.6 Dizel
100 kW (136 HP)
Start & Stop

Şanzıman MT-6 AT-6

Gövde tipi GS GS

Emisyon sınıfı Euro 6.2 Euro 6.2

Yakıt tipi Dizel Dizel

Yakıt tüketimi l/100 km1

Şehir içi 5,8 7,0

Şehir dışı 4,2 4,6

Ortalama 4,8 5,4

CO2 emisyonu ortalama g/km1 126 143

MT-6 = 6-ileri manuel şanzıman, AT-6 = 6-ileri otomatik şanzıman
GS = Grand Sport
1  Bu katalogda yayımlanan bilgiler, yayınlandıkları tarihler için geçerlidirler. Otomobil modellerimizde değişiklik yapılabilmektedir. Olası model değişiklikleri için lütfen Opel bayinize danışınız. Bu katalogda yer alan tüm veriler, müşterilerimizi bilgilendirmeye yöneliktir. Katalogda yer alan renkler, gerçek 

renklerden farklılık gösterebilir. Standart otomobillerimizde yer almayan isteğe bağlı donanımlar ek ücrete tabidir. Sipariş sırasında, istediğiniz modelin stok durumunu öğrenmek için Opel bayinizi arayın. Opel Türkiye Otomotiv Limited Şirketi’nin, araçların üretim ve donanımlarında değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Satın almak istediğiniz otomobil ile ilgili bilgilerin Türkiye’de sunulan donanım seviyeleri için doğruluğunu ve güncelliğini lütfen Opel bayinizden teyit ediniz. Belirtilen tüm rakamlar, standart donanıma sahip AB modeliyle ilgilidir. 2007/715/EC tüzüğüne dayalı yakıt tüketimi hesaplanması, tüzükte 
belirtildiği gibi, aracın boş olduğu zamanki ağırlığını göz önüne almaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları belirli bir araca ilişkilendirilemez. Sadece modeller arası karşılaştırma amaçlı sunulmuştur. Ek donanım, belirtilenden biraz daha fazla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamlarına yol açabilir. 
Ek olarak, aracın boş halindeki ağırlığı ile bazı durumlarda izin verilebilir dingil ağırlıkları kadar, aracın izin verilebilir toplam ağırlığını da artırabilir ve izin verilebilir çeki ağırlıklarını azaltabilir. Bu durum, aracın maksimum hızında bir azalmaya ve hızlanma zamanında bir artışa neden olabilir. Belirtilen sürüş 
performansı rakamları 75 kilogramlık bir sürücü ve buna ek olarak 125 kilogramlık bir ağırlık varsaymaktadır.
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