OPEL Antara

Explorează limitele oraşului.
Opel Antara combină aspectul dur al exteriorului
cu un interior confortabil şi versatil. Poţi călători oriunde
doreşti cu încredere totală şi cu stil. Descoperă o sinteză
între designul curajos şi dinamic, versatilitatea ingenioasă
şi o experienţă incitantă a conducerii. Opel Antara.
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Conţinutul acestui catalog era corect în momentul tipăririi (02/2014). Ne rezervăm dreptul
de a modifica specificaţiile şi echipamentele în orice moment. Consultaţi dealerul Opel
pentru cele mai recente informaţii.

Explorează entuziasmul
pentru creativitate.
Linii precise, curbe fluide şi proporţii perfecte: Opel Antara
oferă cel mai inspirat stil din oraş. O caroserie compactă
şi dinamică, cu un cadru puternic şi rezistent, care oferă
combinaţia perfectă între mai multe stiluri complementare.
Lasă-te inspirat de autovehiculul tău Opel Antara, oriunde
ai vrea să călătoreşti.

Explorează dorinţa
de a fi independent.
Oriunde ai merge, alege întotdeauna propriul drum.
Fii diferit, însă păstrează-ţi întotdeauna stilul excepţional.
Exact ca Opel Antara, partenerul de drum perfect.

Explorează pasiunea pentru cele
mai rafinate lucruri.
Răsfaţă-te cu nivelul superior de confort oferit de Opel Antara.
Materiale şi execuţie de calitate superioară, îmbinate într-un
interior care îţi taie respiraţia. Cel mai bun loc în care poţi fi
este la volanul modelului Opel Antara.

Explorează capacitatea
de a fi liderul grupului.
Îţi place să fii rebel, însă întotdeauna cu stil. Motoarele puter
nice şi sistemul avansat de tracţiune integrală ale modelului
Opel Antara îţi permit să descoperi adevărata libertate.

Opel Antara
Experienţa Antara începe aici.
Principalele dotări standard:
• Sisteme ESP®, ABS, TC, DCS
• Asistenţă la pornirea în rampă (HSA)
• Proiectoare de ceaţă
• Airbaguri faţă şi lateral şofer şi pasager
• Airbaguri tip cortină
• Dezactivare airbag pasager faţă
• Pretensionatoare duble centuri
• Atenţionare inteligentă pentru purtarea
centurii de siguranţă
• Sistem de fixare ISOFIX, lateral spate
• Monitorizarea presiunii în pneuri (TPMS)
• Trusă de reparare a pneurilor
• Frână de parcare electrică
• Geamuri electrice, faţă şi spate
• Oglinzi electrice şi încălzite
• Aer condiționat
• CD 40 USB cu afişaj Graphic Info (GID),
USB, mufă aux-in şi Bluetooth®
• Prize de 12V, faţă, spate, portbagaj
• Consolă centrală cu cotieră în faţă
• Tavă de depozitare sub scaunul
pasagerului faţă
• Buzunare pe spătarele scaunelor faţă
• Acoperire compartiment bagaje
• Spătare rabatabile şi fracţionabile
spate, 60 : 40
• Bare de acoperiş argintii
• Tapiţerie Vicker/Morrocana, Negru Jet
• Elemente de decor Hydrographic
Midnight Single Bias
• Jante din aliaj 7 J x 17

Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor
dotări opţionale.

Dotări suplimentare faţă de Opel Antara:
• Geamuri spate cu tentă închisă
• Program de stabilitate a remorcii
• Sistem electronic de climatizare (ECC)
cu două zone
• Control automat al farurilor (ALC)
• Încălzire scaune, frontală
• Volan îmbrăcat în piele
• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

Antara/Enjoy

Opel Antara Enjoy
Tot ce aveţi nevoie pentru a vă bucura
de călătorie.

Pachet opţional Enjoy Plus Confort (tracţiune pe puntea faţă şi tracţiune integrală)
• Computer de bord
• Tempomat
• Senzor de parcare, faţă şi spate
• Jante din aliaj 7 J x 18 (standard exclusiv
pentru varianta cu tracţiune integrală)
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Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor
dotări opţionale.

Cosmo

Opel Antara Cosmo
Când vrei să treci dincolo de standardele înalte.
Dotări suplimentare faţă de Opel Antara Enjoy:
• Computer de bord
• Senzor de ploaie
• Tempomat
• Sistem Start/Stop
• Senzor de parcare, faţă şi spate
• Cotieră centrală cu compartiment de depozitare
pentru locurile din spate
• Maneta schimbătorului îmbrăcată în piele
• Parbriz termoreflectorizant
• Oglinzi iluminate în ambele parasolare
• Praguri laterale cromate iluminate
• Mânere exterioare cromate pentru portiere
• Ţeavă de eşapament cromată
• Piele Mondial – Negru Jet, Titanium
deschis sau Maro Saddle
• Elemente de decor Hydrographic Atari sau Macchiato Burl
• Jante din aliaj 7 J x 18, pneuri 235/55 R 18
Pachet opţional Cosmo Comfort 1 şi 2
• Faruri xenon cu sistem de spălare
• Oglinzi exterioare reglabile electric, cu încălzire
• Oglinda retrovizoare şi oglinda exterioară de pe partea
şoferului electromagnetică
• Scaun pasager faţă tip „dumplatch”
• Jante din aliaj 7 J x 19 (standard exclusiv pentru pachetul
Cosmo Comfort 1)
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Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor dotări opţionale.

Culori şi tapiţerii
Model

Antara

Denumirea tapițeriei

Vicker/Morrocana

Culorile tapiţeriei

Enjoy
Vicker/Morrocana

2,3

Cosmo
2

Piele Mondial

3,4

Piele Mondial

3,4

Piele Mondial3,4

Piele Mondial4

Negru Jet

Negru Jet

Negru Jet

Titanium deschis

Maro Saddle

Roşu Morello

●

●

●

●

●

●

Argintiu Sovereign

●

●

●

●

●

●

Roşu Velvet

●

●

●

●

●

●

Gri Smoky Eye

●

●

●

●

●

●

Maro Sandy Beach

●

●

●

●

●

●

Maro Deep Espresso

●

●

●

–

●

●

Burgund închis

●

●

●

●

●

●

Arctic Blue

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●

●

●

Hydrographic Midnight Single Bias

●

●

–

–

–

●

Hydrographic Macchiato Burl

–

–

–

–

●

●

Hydrographic Atari

–

–

●

●

–

●

Hydrographic Roşu Morello

–

–

–

–

–

●

Culoare uni a caroseriei
Alb Summit
Culori metalizate în două straturi1

Carbon Flash
Culori sidefate în trei straturi

1

Alb Snow Flake
Elemente de decor

● = disponibil

– = nu este disponibil

1

Opţional.

2

Piele artificială.

3

Disponibil opţional pentru Enjoy.

4

Tapiţerie din piele, suprafeţe de contact ale scaunelor din piele.

Alb Summit

Argintiu Sovereign

Roşu Velvet

Gri Smoky Eye

Maro Sandy Beach

Maro Deep Espresso

Burgund închis

Arctic Blue

Carbon Flash

Alb Snow Flake

Jante din aliaj, 7 J x 17, design cu 5 spiţe,
pneuri 235/65 R 17

Jante şi pneuri

RSB

Jante din aliaj, 7 J x 18, design cu 5 spiţe duble,
pneuri 235/55 R 18

RSX

RT6

Jante din aliaj, 7 J x 19, design cu 5 spiţe duble,
pneuri 235/50 R 19

Etichetare pneuri
Dimensiune

235/65 R 17

235/55 R 18

235/50 R 19

Antara

●

–

–

Clasă de eficienţă (consum de carburant) pneu

C

E

C

Enjoy

●

○1

–

Clasă de aderenţă pneu pe carosabil umed

C

C

C

–

●

○2

Nivel de zgomot pneu (dB)

71

71

71

Cosmo

– = nu este disponibil
1
Accesoriu. 2 Disponibil în Pachetul Enjoy Confort.
● = standard

○ = opţional

3

Disponibil în Pachetul Cosmo Confort.

Clasă de sunet

Piele Mondial2 Negru Jet.
Element de decor: Hydrographic Atari.

Piele Mondial2 Titanium deschis.
Element de decor: Hydrographic Atari.

Piele Mondial2 Maro Saddle.
Element de decor: Hydrographic
Macchiato Burl.

Piele Mondial2 Roşu Morello.
Element de decor: Hydrographic
Roșu Morello.

Culori, tapiţerii şi jante

Vicker/Morrocana1 Negru Jet.
Element de decor: Hydrographic Midnight
Single Bias.
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Piele sintetică. Tapiţerie din piele, suprafeţe de
contact ale scaunelor din piele.

1 

2

Motorul pe benzină 2.4 ECOTEC® dezvoltă o putere de 123 kW (167 CP) însă, pentru
cei devotați tehnologiei diesel, există și două unități 2.2 CDTI ECOTEC®, cu putere de
120 kW (163 CP) și, respectiv, 135 kW (184 CP), cu transmisie manuală.

Transmisie manuală. Transmisia manuală
cu 6 trepte de viteză reprezintă o dotare
standard pentru toate motoarele.

Transmisie automată. Transmisia auto
mată ActiveSelect® cu 6 trepte de viteză,
cu mod eco pentru reducerea consumului
de combustibil, este disponibilă pentru
toate motoarele.

Motoare şi transmisii

Motoarele Opel ECOTEC® au combinat dintotdeauna tehnologia superioară cu precizia
germană pentru a obține performanțe excelente. Gama de motoare pentru modelul
Opel Antara utilizează cele mai recente tehnologii, rezultând o performanță impresionantă
căreia i se adaugă reducerea consumului de combustibil. Datorită motoarelor avansate
şi tehnicilor de gestionare a zgomotului te vei bucura de un nou nivel de rafinament la
schimbarea treptelor, în special datorită transmisiei automate ce poate fi utilizată fără
efort, şi vei aprecia cu adevărat modul perfect silenţios de transmitere flexibilă a puterii.

Sistem Start/Stop. Motorul pornit al unui autovehicul staționar
consumă combustibil și emite CO2. Sistemul Start/Stop de la Opel
oprește automat motorul atunci când autovehiculul staționează.
Motorul pornește imediat după ce este acționată pedala de ambreiaj.

Consum și emisii

Tracţiune pe puntea faţă

Tracţiune integrală

(123 kW/167 CP)

2.2 CDTI ECOTEC
cu sistem Start/Stop (MT)
(120 kW/163 CP)

Normă de poluare

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Transmisie

TM-6

TM-6/TA-6

TM-6/TA-6

TM-6/TA-6

TM-6/TA-6

Urban

12.0

7.8/10.7

12.1/12.4

8.2/11.2

8.2/11.2

Extra-urban

7.0

5.4/6.8

7.4/7.5

5.8/7.1

5.8/7.1

Combinat

8.8

6.4/8.2

9.0/9.3

6.7/8.5

6.7/8.5

Emisii CO2 în ciclu mixt g/km1
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167/217

212/216

177/225

177/225

Motoare

2.4 ECOTEC

®

®

2.4 ECOTEC

®

(123 kW/167 CP)

2.2 CDTI ECOTEC
cu sistem Start/Stop (MT)
(120 kW/163 CP)
®

2.2 CDTI ECOTEC
cu sistem Start/Stop (MT)
(135 kW/184 CP)
®

Consum de carburant l/100 km1

1

Conform Regulamentului R (CE) Nr. 715/2007 (versiunea aplicabilă).

TM-6 = transmisie manuală cu 6 trepte de viteză

TA-6 = transmisie automată cu 6 trepte de viteză

Toate informațiile erau corecte și actualizate în momentul
tipăririi. Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice
moment specificațiile referitoare la motoare, ceea ce ar
putea influența valorile indicate. Pentru informații actualizate,
contactați distribuitorul Opel local. Toate valorile menționate
se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile
pentru consumul de carburant și emisiile de CO2 sunt stabilite
conform Regulamentului R (CE) Nr. 715/2007 (versiunea
aplicabilă), luând în considerare masa autovehiculului în
stare de funcționare, conform Regulamentului. Echipamentele
suplimentare pot avea ca efect obținerea unor valori mai
ridicate decât cifrele menționate pentru consum și emisii de
CO2. Valorile pentru consumul de carburant și emisiile de CO2
nu se referă la un autovehicul anume și nu fac parte dintr-o
ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru o comparație
între diferite variante de autovehicule. Echipamentele
suplimentare pot spori greutatea la gol a autovehiculului,
sarcina admisă pe punți, precum și masa totală admisă a
autovehiculului, reducând masele admise de remorcare. Acest
lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime și la creșterea
timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanță
iau în considerare o greutate a șoferului de 75 kg plus o
încărcătură de 125 kg.
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Dinamica de conducere

Tracţiunea integrală. Opel Antara poate fi prevăzut cu un sistem
de tracţiune integrală controlat electronic. În condiţii de conducere
normală, puterea este transmisă către roţile din faţă. Totuşi, în
condiţii dificile sau pe carosabil alunecos, tracţiunea integrală este
cuplată automat, puterea fiind transmisă în proporţie de 50 : 50
către punţile faţă şi spate, asigurând un nivel optim de aderenţă.
Tracţiunea pe puntea faţă este disponibilă pentru motorul pe
benzină de 2.4 litri şi pentru unitatea diesel CDTI de 2.2 litri cu putere
de 120 kW (163 CP).

Sistemul de asistare la coborârea pantelor (DCS). Opel Antara
este prevăzut cu un sistem de asistare la coborârea pantelor ca
echipare standard. Sistemul DCS menţine în timpul coborârii o viteză
constantă, selectată în prealabil prin intermediul pedalei de
acceleraţie.

Sisteme electronice de asistare a conducerii. Opel Antara utilizează sisteme electronice
de asistare a conducerii deosebit de avansate pentru a spori siguranţa activă. Pe lângă
funcţia normală, sistemul ABS mai oferă şi:
• Controlul frânării în curbe (CBC), care îmbunătăţeşte stabilitatea la frânarea în curbe
prin reducerea forţei de frânare pe roţile interioare.
• Sistemul de asistare hidraulică la frânare (HBA), care sporeşte automat forţa de frânare
atunci când şoferul apasă puternic pe pedala de frână, crescând-o progresiv până la
nivelul maxim şi reducând astfel considerabil distanţa de frânare.
Programul electronic de stabilitate (ESP®) al autovehiculului Opel Antara include sistemul
standard de control al tracţiunii (TC) şi sistemul de asistare la coborârea pantelor (DCS),
precum şi programul de stabilizare a remorcii şi sistemul de asistare la pornirea în rampă
(HSA), care facilitează pornirea şi elimină deplasarea accidentală în pantă.
Interacţiunea optimă dintre aceste sisteme şi tracţiunea integrală inteligentă nu oferă
doar un nivel ridicat de satisfacţie şi confort în timpul conducerii, ci şi un grad înalt de
siguranţă activă.
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Siguranţă

Elementul cheie al sistemului SAFETEC® cu
care este prevăzut Opel Antara este celula
de siguranţă pentru pasager, extrem de
rigidă. Aceasta minimizează deformarea
mecanică şi asigură cea mai mare zonă
de siguranţă posibilă în orice tip de accident.
În cazul unei coliziuni frontale, energia
este distribuită pe trei trasee de absorbţie
a sarcinilor de impact.
În cazul coliziunilor la viteză redusă, celulele
deformabile speciale din zona frontală
şi sistemul monobloc din partea din spate
a şasiului absorb energia de impact,
reducând costurile reparaţiilor.

Sistemul de monitorizare a presiunii în
pneuri (TPMS). Pierderea presiunii este
indicată pe afişajul central, iar pneul
respectiv este indicat pe afişajul Graphic
Info (GID).

Funcţia de dezactivare a airbagului
pasagerului. Airbagul pasagerului din
faţă poate fi dezactivat la montarea
unui scaun pentru copii pe scaun.

Sistemul de airbaguri. Opel Antara este
prevăzut standard cu airbaguri frontale
şi laterale pentru şofer şi pasagerul din
faţă. Airbagurile tip cortină cu volum
mare oferă protecţie suplimentară pentru
ocupanţii din faţă şi cei de pe scaunele
laterale din spate.
Controlul automat al farurilor (ALC).
Senzorii speciali îi permit autovehiculului
să se adapteze la nivelul de iluminare al
şoselei şi activează automat faza scurtă
a farurilor, dacă este necesar.
Dispozitivele de pretensionare duble pentru
centurile de siguranţă ale scaunelor din
faţă. Două dispozitive de pretensionare
funcţionează împreună pentru a spori
confortul şi siguranţa oferite de centurile de
siguranţă ale scaunelor din faţă. Împreună
cu scaunele cu pernă înclinată, acestea
controlează mişcarea corpului, maximizând
eficacitatea airbagurilor.

Blocurile optice din faţă. Proiectoarele de
ceaţă standard sunt amplasate adâncite
în spaţiul din partea de jos. Farurile cu xenon,
cu reglare dinamică a înălţimii fasciculului
şi sistem de spălare la presiune înaltă, sunt
disponibile opţional.
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Senzorul de ploaie. Ştergătoarele de parbriz
sunt activate automat atunci când senzorul
detectează ploaia. Frecvenţa de ştergere
este controlată în funcţie de intensitatea
ploii şi de viteza autovehiculului.

Coloana de direcţie reglabilă în înălţime
şi adâncime. Coloana de direcţie se înclină
şi glisează pentru un confort sporit la
conducere. De asemenea, servodirecţia
electrică cu reglare în funcţie de viteză
este dotare standard.

Scaunul cu reglare electrică. Scaunul
şoferului cu reglare electrică în 8 direcţii,
disponibil opţional pentru Opel Antara,
facilitează reglarea în timpul deplasării.

Senzor de parcare. Senzorii montaţi în
partea din faţă şi în cea din spate activează
o avertizare sonoră în cazul existenţei unor
eventuale obstacole la parcare. Sistemul
poate fi dezactivat prin apăsarea unui
buton de pe consola centrală.

Tempomatul. Cel mai economic şi relaxant
mod de a parcurge distanţe mari, tempomatul este uşor de setat şi se dezactivează
la apăsarea pedalei de frână.

Frână de parcare electrică. Frâna de
parcare electrică este uşor de aplicat şi,
de asemenea, este prevăzută cu o funcţie
de eliberare automată care facilitează
pornirea în rampă.

Iluminare „door-to-door”. Iluminează împrejurimile după parcarea autovehiculului.
La activarea acestei funcţii înainte de
încuierea portierelor, farurile şi lampa de
marşarier rămân aprinse timp de 30 de
secunde. (Fără imagine.)
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Postul de conducere

Sistemul de climatizare. Sistemul standard
manual de climatizare este prevăzut cu
o funcţie de recirculare a aerului care sporeşte rapid puterea de răcire.

Cotiera centrală. Consola centrală este
prevăzută cu o cotieră confortabilă, cu un
spaţiu de depozitare la îndemână.

Suporturile pentru pahare în partea din
faţă. Şoferul şi pasagerul din faţă dispun
de două suporturi pentru pahare amplasate
în consola centrală faţă şi de un compartiment de depozitare deschis.

Cotiera spate cu suporturi pentru pahare.
Cotiera spate rabatabilă de mari dimensiuni
oferă pasagerilor din spate un spaţiu de
depozitare închis şi două suporturi de pahare
dispuse confortabil.

Sistemul electronic de climatizare (ECC)
cu două zone. Alegeţi pur şi simplu temperatura şi relaxaţi-vă, sistemul de control
electronic o va menține constantă. Funcţionarea cu două zone permite controlul
individual al climatizării pentru şofer şi
pasagerul din faţă.

Scaunele faţă încălzite. Elementele de
încălzire supradimensionate din spătarele
şi pernele scaunelor permit încălzirea
scaunelor din faţă la o temperatură confortabilă într-un timp foarte scurt. Există trei
setări diferite ale sistemului de încălzire.

Spoiler de acoperiş. Elegant şi eficient,
spoilerul de acoperiş adaugă un plus de
eleganţă, îmbunătăţind în acelaşi timp
aerodinamica modelului Opel Antara.

Quickheat. Un sistem rapid de degivrare
şi încălzire cu comandă electronică. Acesta
asigură un nivel corespunzător de vizibilitate şi un interior călduros chiar la scurt timp
după pornirea la rece. Standard în cazul
motoarelor diesel.
Trapa rabatabilă şi glisantă. Trapa electrică
oferă ventilaţie fără curenţi neplăcuţi de
aer atunci când este deschisă prin rabatare.
Unitatea de comandă este amplasată ergonomic, între lămpile de lectură din faţă,
şi este prevăzută şi cu un suport pentru
ochelari de soare.
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Dotări confort

Versatilitate
Consola centrală frontală. Echiparea cu
frână electrică de parcare a eliberat spaţiu
util pentru consola centrală. Cotiera conţine
un compartiment de depozitare spaţios
pentru obiectele necesare în timpul călătoriei sau pentru lucrurile personale.

Scaunul tip „dumplatch” al pasagerului din faţă. Sistemul opţional „dumplatch” permite
rabatarea în faţă a scaunului pasagerului din faţă pentru depozitarea obiectelor foarte
lungi. Acesta face parte din Pachetul Cosmo Confort.
Sistemul FlexOrganizer®. Opel Antara este prevăzut standard cu puncte de fixare pentru
sistemul FlexOrganizer®. Acest sistem ingenios de organizare a portbagajului este compus
din şine pe care se pot fixa o varietate de separatoare, plase şi alte facilităţi de depozitare.
Barele de acoperiş. Barele de acoperiş integrate elegante, de culoare argintie, care pot
susţine o varietate de portbagaje şi accesorii de acoperiş, sunt dotări standard pentru
Opel Antara.
Cârligul de tractare. Dispozitivul de remorcare poate fi fixat cu uşurinţă la nevoie şi detaşat
atunci când nu mai este necesar. Datorită Programului de stabilizare a remorcii, disponibil
ca dotare standard începând cu nivelul de echipare Enjoy, Opel Antara este alegerea
perfectă pentru rularea cu remorcă.

Sistemul FlexFix®. Întotdeauna la îndemână,
acest sistem inovator este ascuns în bara
de protecţie spate. Când este extins, două
biciclete pot fi fixate rapid şi uşor datorită
înălţimii reduse a suportului.

29

Touch & Connect. Sistem multimedia de
navigație cu ecran tactil de 5˝, ce poate fi
utilizat prin intermediul comenzilor de pe
volan, pentru o funcționare simplă și intuitivă. Datele de navigație pentru 28 de țări
europene sunt stocate pe un card SD și sunt
indicate în format 2D sau format 3D cu
vedere panoramică. Mesajele TMC despre
blocajele şi devierile de trafic sunt afişate
automat şi pot fi incluse oricând în planificarea traseului pentru a o navigație dinamică. CD player integrat cu redare MP3,
sistem de sunet cu 4 x 20 W și 7 difuzoare
premium. USB cu conectare universală via
mufa aux-in, cu control complet și posibilitate de navigare și Bluetooth® pentru
efectuarea apelurilor telefonice cu funcția
hands-free și streaming audio cu informații
referitoare la piesă pe afișaj.
Afişaj Graphic Info. Informațiile despre
sistemul audio, telefon, computerul de
bord, sistemul check control și sistemul de
monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)
sunt afișate într-un unghi vizual optim.

USB şi intrare auxiliară (mufă aux-in).
Amplasate confortabil în consola centrală
pentru conectarea tuturor dispozitivelor
mobile cu USB sau mufelor pentru căşti.

Radio CD 30 MP3 stereo. Dotare standard
pentru toate variantele Opel Antara.
Prevăzut cu funcţie de redare a fişierelor
MP3, mufă aux-in şi comenzi pe volan.
Redare 4 x 20 W. Afişaj Triple Info sau
Graphic Info dacă este echipat cu sistem
de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS).
Radio CD 40 USB. Standard pentru toate
modelele Opel Antara. Include CD player
cu MP3, USB, mufă aux-in, comenzi pe volan şi Bluetooth® pentru utilizarea handsfree a telefonului. 4 x 20 W, 7 difuzoare,
afişaj Graphic Info.
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Infotainment

Cutia de acoperiş Thule. Puteţi alege între 8 variante. Dimensiunile variază de la
1 100 x 800 x 400 mm până la 2 180 x 940 x 400 mm. Pentru instalare este necesar un suport
de bază pe acoperiş.

Jaluzelele de protecţie. Acestea sunt proiectate special pentru geamurile din spate
şi lunetă, sunt uşor de montat şi pot rămâne
în poziţie la deschiderea geamului.
(17 32 570/17 32 551)

Organizatorul pentru portbagaj. Organizatorul pliabil rigid pentru portbagaj pentru
depozitarea tuturor obiectelor pe care le
transportaţi în locul unde doriţi. (17 22 341)

Scaune pentru copii. Opel oferă mai multe
tipuri de scaune pentru copii de toate vârstele. Toate acestea pot fi prinse cu elemente
de fixare ISOFIX (inclusiv trusă Top Tether)
şi/sau cu centuri de siguranţă standard cu
prindere în 3 puncte. Toate scaunele respectă
cele mai recente standarde de siguranţă UE,
inclusiv din punct de vedere al protecţiei la
impact lateral. (17 46 532/17 46 713/17 46 536)

Covoraş cu două feţe pentru portbagaj.
Protejează portbagajul împotriva deteriorărilor şi murdăririi. Reversibil, cu suprafaţă
anti-alunecare. (17 22 339)

Tavă rigidă pentru portbagaj. Protejează
portbagajul împotriva deteriorărilor, murdăririi şi umezelii. Acoperire anti-alunecare.
(17 22 340)
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Accesorii

Noua colecţie Opel.
Pur şi simplu Opel. Stil pentru toţi.

www.opel-collection.com

Opel Service.
Pentru Opel, calitatea înseamnă mult mai mult
decât autovehicule cu tehnologie de vârf. Prin
intermediul cuprinzătorului program de service,
le garantăm clienţilor calitate la standarde
ridicate şi după cumpărarea autovehiculului.
Garanţie de 2 ani pentru vehicul nou.
Această garanţie este valabilă pentru orice autovehicul Opel nou timp de 24 de luni, fără limită
de kilometri, începând din ziua în care autovehiculul este livrat clientului de către dealerul Opel.

Service pentru piese şi accesorii.
Piesele şi accesoriile Opel sunt disponibile la
magazinul local Opel Shop, unde puteţi găsi tot
ce aveţi nevoie pentru a face autovehiculul mai
confortabil sau pentru satisfacerea necesităţilor
individuale, precum şi consultanţă profesionistă.
12 ani garanţie împotriva coroziunii.
Opel vă oferă o garanţie sigură, pe termen lung,
împotriva perforării, cu condiţia ca lucrările de
întreţinere şi inspecţiile tehnice necesare să fie
realizate conform programului descris în broşura
de service.
3 ani garanţie pentru bateriile Opel.
Garanţia de 3 ani pentru bateriile originale
Opel vă scuteşte de probleme la pornire chiar
şi în timpul celor mai geroase ierni.

Opel pe Internet.
Aveţi nevoie de informaţii urgent?
La www.opel.ro, puteţi accesa o mulţime de
informaţii despre toate autovehiculele, serviciile
şi accesoriile Opel. Conectaţi-vă la Internet
pentru cele mai recente ştiri şi informaţii despre
noile produse Opel.
Reciclare.
Informaţiile privind designul pentru reciclare,
punctele de returnare la capătul duratei de
viaţă a autovehiculului (ELV) şi reciclarea autovehiculelor aflate la capătul duratei de viaţă
sunt disponibile pe pagina de Internet
www.opel.ro

Informațiile și ilustrațiile din această broșură au caracter strict informativ și nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic pentru Opel. Unele ilustrații
din această broșură conțin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informațiile conținute în această broșură erau corecte la momentul la care
aceasta a fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului și dotărilor. Culorile tipărite în broșură sunt doar aproximări ale culorilor
reale. Dotările opționale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice și dotările vehiculelor noastre pot
varia de la o țară la alta. Informații despre Proiectarea orientată spre Reciclare, rețeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) și reciclarea VSU-urilor pot
fi găsite pe pagina de Internet www.opel.ro Pentru informații exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre și pentru ofertele aplicabile, vă rugăm
să contactați partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)
10602150 Tipărit pe hârtie ecologică, fără conţinut de clor.
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