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ЧАС ДЛЯ НОВИХ ЛІДЕРІВ.
Insignia – це шедевр німецької інженерної думки. Лідерство в своїй 
категорії цьому автомобілю забезпечує унікальний набір передових 
інновацій, розкіш преміум-класу та приголомшлива зовнішність.

1.  Найкращі в класі фари головного світла IntelliLux LED® Matrix1

2.  Салон преміум-класу й крісла Ergonomic Active Seats1

3.  Комплексні автоматичні системи допомоги водію
4. Динамічна їзда, повний привід 4x4 All-Wheel Drive і FlexRide1

Дозвольте перевершити Ваші очікування. Забронюйте тест-драйв.  

1  Опція.



3Лідер у категорії
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5  рє’ретні йиньлаімерП

САМА ДОСКОНАЛІСТЬ.
Елегантний, зручний і просторий салон Insignia подарує  
задоволення від поїздки як водію, так і пасажирам.
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ЕРГОНОМІЧНІ КРІСЛА.
ЗДОРОВИЙ ВИБІР ДЛЯ ВАШОЇ СПИНИ.



7Ергономічно сертифіковані крісла

Ергономічні крісла1 допомагають уникнути болю  
в спині, щоб Ви могли краще почуватися та зосередитися.

1.    Ергономічність сертифіковано2 в Німеччині незалежним 
центром передового досвіду у боротьбі за здорові спини (ARG). 

2. Висувна опора стегна. Налаштуйте своє крісло  
під потрібну довжину. 

Додатково Ви можете обрати першокласне оснащення:

3.  Вентиляція й обігрів1. Вентиляція допомагає з охолодженням 
спини, а обігрів зробить ранній старт поїздки взимку  
приємнішими як для Вас, так і для всіх пасажирів1,3.

4. 8 різновидів налаштувань і пам’яті1,4. Налаштовуйте крісло  
саме так, як потрібно Вашому тілу, за допомогою  
електроприводів і зберігайте налаштування для різних водіїв.

5. Масаж на вимогу1. Одне натискання кнопки – і водійське  
крісло м’яко масажуватиме Ваш поперек.

1 Опція. Дізнайтеся більше онлайн чи в Вашого дилера Opel. 2 Сертифікат є знаком якості, виданим незалежним тестовим комітетом експертів з різних медичних дисциплін. 
3 Для заднього середнього сидіння підігрів не доступний. 4 Переднє пасажирське крісло ARG має 6 ручних налаштувань. 
Зображена преміальна шкіра Brownstone. 

1.

3.

5.

2.

4.
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Забудьте про засліплення дальнім світлом. Фари1 головного світла IntelliLux LED® Matrix значно перевершують ксенон і є великим кроком уперед 
порівняно з LED-фарами, пропонуючи більшу потужність і точність. Вони автоматично опускають промінь, виявляючи інший автомобіль, при цьому 
яскраво освітлюючи інші ділянки дороги на відстані до 400 метрів. 
• Відсутність ризиків
• Безпечніші та більш розслаблені нічні поїздки
• Технологія Cornering Light дозволяє бачити «чорні діри» на крутих повільних поворотах (на швидкості до 40 км/год)

НОВІТНІ ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА  INTELLILUX LED® MATRIX.



9Інновації освітлення 

1 Фари головного світла IntelliLux LED® Matrix є опцією для усіх комплектацій Insignia. Коли систему активовано, дальнє світло вмикається на швидкості понад 50 км/год й автоматично вимикаються, коли 
швидкість падає нижче 35 км/год. 2 У порівнянні зі звичайними галогеновими чи газорозрядними (HID) фарами. 
3 На крутих поворотах чи при вимиканні, залежно від кута повороту (на швидкості до 70 км/год), вмикається додатковий правий чи лівий рефлектор.

Більше часу на реакцію. 
Помічайте небезпеку на 1.8 секунди  

раніше2, що є еквівалентом 
40 метрів на швидкості 80 км/год.

Не засліплюємо, не перемикаємо. 
Окремі LED-елементи вимикаються автоматично, 

тож перемикатися на ближнє світло не потрібно.

Бачити більше на дорозі. 
З 32 окремими світлодіодними 

елементами, фари головного 
світла можуть пристосуватися 

до різних ситуацій.

Зручно повертати.
Технологія Curve Light допомагає 
входити в поворот впевненіше на 
швидкостях від 40 до 70 км/год3.
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1 Опція. 2 На швидкості від 8 до 40 км/год. 3 На швидкості від 8 до 40 км/год автомобіль гальмує до повної зупинки. На швидкості від 40 до 80 км/год автомобіль гальмує, щоб допомогти водієві уникнути зіткнення. Якщо автомобіль оснащено автоматичним  
круїз-контролем, автомобіль гальмує, щоб допомогти водієві уникнути зіткнення навіть на максимальній швидкості.

1. 

2. 

Покоління автономних засобів допомоги1 водію вже тут.  
Новітні системи безпеки Opel поєднують інноваційні  
й активні технології безпеки з використанням камери, щоб 
моніторити дорогу навколо Вашого Insignia. Їхня взаємодія 
посилює пильність водія та допомагає уникнути аварійних 
ситуацій, зіткнень, штрафів за перевищення швидкості тощо.

• Постійна підтримка допомагає розслабитися
• Досконала система підтримки для практичного стилю їзди
• Ви постійно зберігаєте контроль над Вашим Insignia

1. Проекційний Head-Up дисплей (HUD)1. Зчитуйте ключову 
інформацію, пильнуючи дорогу – швидкість, вказівки 
навігатора чи попередження автоматичного  
круїз-контролю з проекційного дисплею1.

2.  Система попередження про лобове зіткнення  
(Forward Collision Alert) з гальмуванням при  
неминучому зіткненні (Collision Imminent Braking). 
Система попередження про лобове зіткнення 
надзвичайно практична в міському русі. Вона попередить 
Вас, якщо Ви надто швидко наближатиметеся ззаду  
до автомобіля, який рухається повільніше. Система також 
загальмує до повної зупинки, щоб уникнути зіткнення2. 

НОВІТНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ.
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Системи допомоги водію Opel працюють у межах своїх можливостей. 
Водій залишається відповідальним за виконання усіх маневрів.

3. 

4. 

4  На швидкості від 8 до 40 км/год автомобіль гальмує до повної зупинки. На швидкості від 40 до 80 км/год автомобіль гальмує, щоб допомогти 
водієві уникнути зіткнення.

3. Система автоматичного екстреного гальмування (Automatic 
Emergency Braking) з виявленням пішоходів3 (Pedestrian De-
tection). Якщо система виявляє пішохода, автомобіль чи інший 
об’єкт попереду, вона акумулює гальмівне зусилля та навіть 
загальмує самотужки, якщо водій не відреагує.

4. Автоматичний круїз-контроль11,4. Він підтримує встановлену 
дистанцію до автомобіля попереду та за потреби загальмує до 
повної зупинки, щоб уникнути зіткнення. 

Додаткові системи безпеки включають: 
Система попередження про перехресний рух ззаду (Rear 
Cross Traffic Alert)1. При виїзді з парковки чи гаража система 
попередить про наближення автомобіля. Те, що раніше було 
невидимою загрозою, тепер вирішується просто.

Щоб побачити ці та інші системи безпеки в дії, відвідайте  
www.opel.ua
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1 Опція.
2 Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG Inc. Інформацію про сумісність Ви можете знайти на www.opel.ua
Apple CarPlay є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в США й інших країнах. Android є торговою маркою Google Inc.

Нова Multimedia Navi Pro. Насолоджуйтеся зручністю вмонтованої 
вдосконаленої навігаційної системи, що тримає Вас у курсі на ходу.

Multimedia Navi Pro:
• 8-дюймовий кольоровий тачскрін 
• AM/FM радіо.
• Голосовий контроль аудіо, телефонного зв’язку та навігації 
• Голосовий контроль через під’єднаний смартфон1

• Дані з інформаційної панелі відображаються на панелі  
приладів і проекційному дисплеї 1

• Технологія Bluetooth® дозволяє телефонувати «без рук»,  
керувати адресною книгою та передавати голос2

• 2 інтерфейси USB і роз’єм для SD-карти чи навігаційної мапи 
• Сумісніть з Apple CarPlay™ і Android Auto™1

• До 5 профілів користувача зі збереженням  
індивідуальних налаштувань

MULTIMEDIA NAVI PRO.  
ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З НАВІГАЦІЄЮ.



13Новітні засоби зв’язку 



14 Insignia

MULTIMEDIA.
ЗВ’ЯЗОК НА ВИМОГУ.

Залишайтеся на зв’язку з мультимедійними можливостями. Apple CarPlay™ чи Android Auto™ продемонструють ключові функції  
на кшталт мап у певних додатках, музики, повідомлень з Вашого смартфона на привабливому 7-дюймовому кольоровому тачскріні  
з доповненим функціоналом, схожим на планшет.
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1 Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG Inc.
2  Інформацію про сумісність Ви можете знайти на opel.com
3 Опція.
4 За умови наявності опції бездротової зарядки Вашого смартфону.
Apple CarPlay є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в США й інших країнах. Android є торговою маркою Google Inc.

Не той кабель? Але саме той автомобіль! За допомогою індукційної 
зарядної станції3, смартфон заряджається без дротів4.

Акустика Bose® з 8 динаміками3. Покращена якість звучання та сабвуфер.

Коротко про систему Multimedia:

• Красивий 7-дюймовий кольоровий тачскрін  
з розширеним функціоналом

• АM/FM радіо.
• Технологія Bluetooth® дозволяє телефонувати «без рук», 

керувати адресною книгою та передавати голос1

• Підтримка керування голосом через під’єднаний смартфон2

• 2 USB-роз’єми та додатковий роз’єм для під’єднування  
чи заряджання мобільних пристроїв

• Сумісніть з Apple CarPlay™ і Android Auto™2



16 Insignia 1 Стандартна комплектація для Enjoy. 2 Стандартна комплектація для Innovation. 3 Доступно для Innovation.

ENJOY

 Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
 Система моніторингу тиску в шинах
 Двозонний клімат-контроль
 Підігрів передніх сидінь
 Шкіряне мультифункціональне кермо з підігрівом
 Датчики паркування передні і задні
 Легкосплавні колісні диски R17"
 Пакет допомоги водію1 «Opel Eye»
 Мультимедійна система
 Пакет Освітлення та Оглядовість

ENJOY PACK

 Система моніторінгу сліпих зон
 Датчики відстеження руху позаду 
 Камера заднього виду
 Система безключового доступу та запуску двигуна
 Передні матричні фари IntelliLux LED® Matrix
 Система зчитування дорожних знаків
 Ергономічне сидіння водія 
 Хромовані молдинги та тоновані вікна

1. 2. 
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КОМПЛЕКТАЦІЇ Й ОББИВКИ.
Видатні інновації, видатні комплектації. Новий дизайн сидінь і оббивок  
додають внутрішньому простору Insignia преміальності.

1. Milano1. Сидіння – тканина Jet Black. Вставки на дверях – Jet Black,  
підлокітники – Vinyl JetBlack, акценти декору – Metallic Silver.

2. Siena II Jet Black3. Вставки в сидіннях з перфорованої шкіри Jet Black,  
подушки з преміальним ефектом шкіри Jet Black. Акценти декору – Dark Silver. 

3. Alcantara Jet Black. Вставки на кріслах – алькантара Jet Black,  
подушки з преміальним ефектом шкіри Jet Black, внутрішні подушки – шкіра.  
Шви – Shadow Grey, підлокітник – Vinyl Jet Black. Акценти декору – Dark Silver.

INNOVATION

 Легкосплавні колісні диски R18"
 Подушки безпеки фронтальні, бокові 
 для передніх та задніх пасажирів + шторки
 Камера 360º
 Бездротова зарядка
 Multimedia Navi Pro
 Сидіння водія з функцією масажу, 
 з регулюванням бокової підтримки
 Зовнішні дзеркала з памяттю
 Head up display 
 Підігрів задніх сидінь
 Підігрів лобового скла 

3. 
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ФАРБИ ТА КОЛЬОРИ. 99 відсотків Вашого Insignia – це елітне виконання.  
Але перше враження, все-таки, справляє дизайн.

Summit White 
Solid

Abalone White 
Тришаровий 
ефект

Sovereign Silver
Metallic

Satin Steel Grey
Metallic



19Фарби та кольори

Доступні додаткові спеціальні кольори.  
Дізнайтеся більше у Вашого дилера Opel.

Rouge Brown
Metallic

Absolute Red
Solid

Darkmoon Blue
Metallic

Mineral Black
Metallic

Indigo Blue
Solid
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1.

2.

3.

4.

5.



21Персоналізація: диски

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ: ДИСКИ.
Диски багато говорять про того, хто за кермом.
Диски Insignia мають що сказати.

1. 18-дюймові легкосплавні 
диски, 8.5 J x 18, 5 спиць 
Bright Silver, шини 245/45 R18 
(RCV).

2. 17-дюймові легкосплавні 
диски, 7.5 J x 17, 5 подвійних 
спиць Silver, шини 55R17 SL

3. 18-дюймові двокольорові 
багатоспицеві легкосплавні 
диски Technical Grey Matt  
і Diamond Cut, 8.5 J x 18, 
шини 245/45 R18 (код RD1).1

4. 20-дюймові легкосплавні 
диски, 5 двоколірних 
подвійних спиць High Gloss 
Black, 8.5 J x 20, шини 245/35 
R20 (код RQ9).1

5. 18-дюймові багатоспицеві 
легкосплавні диски Bright 
Silver, шини 245/45 R18 (код 
RCW).2

6. 18-дюймові багатоспицеві 
легкосплавні диски Silver,  
7.5 J x 18, шини 235/45R18 XL. 
(RQJ).

7. 18-дюймові легкосплавні 
диски з 5 подвійними 
спицями Technical Grey, 8 J x 
18, шини 235/50 R18 

 (код RV1).

8. 17-дюймові сталеві диски  
з двоколірним дизайном 
покриття, 7 J x 17, шини 
225/55 R17 (код RS9).3

9. 16-дюймові сталеві диски  
з покриттям Silver, 6.5 J x 16, 
215/60 R16 (код RRY).3

1 Опція. 2 Стандартна комплектація для Innovation. 3 Опція, доступна лише для Innovation.

6.

9.8.

7.
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23Динамічна їзда

МИСТЕЦТВО  
НІМЕЦЬКОЇ ІНЖЕНЕРІЇ.
ЧУДОВІ ДВИГУНИ,  
ЧУДОВІ ШАСІ,  
ЧУДОВІ ВРАЖЕННЯ.
Водії створеного в Німеччині Insignia 
насолоджуються доведеною  
до досконалості їздою.
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ INSIGNIA.

Insignia має все необхідне, щоб задовольнити 
Ваші потреби, включно з розмаїттям спеціально 
розроблених аксесуарів від Opel. 

1. Багажник на даху та штанги Opel.  
Цей 460-літровий багажник оснащено 
запатентованим центральним замком.  
Штанги дозволяють використовувати 
устаткування для перевезення лиж,  
сноубордів і велосипедів.

2.–3. Система FlexConnect дозволяє кріпити позаду 
передніх сидінь різноманітне оснащення –  
від столика до вішака. Тримач для планшета 
FlexConnect може утримувати пристрої  
в альбомній чи книжній орієнтації –  
для читання чи перегляду фільмів.

4. Накладки на пороги передніх дверей з під-
світкою. Подаруйте VIP-враження пасажирам 
і захистіть фарбу від сколів і подряпин.

5. Двосторонній піддон багажника. Запобігає 
ковзанню багажу й утримує розлиті рідини. 
Надійний і легко миється. Інший бік має 
килимове покриття, що робить багажник 
м’якшим і тихішим.

Ознайомтеся з повною лінійкою аксесуарів  
на www.opel.ua

1. 
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2. 

3. 

5. 

4. 







 

Деякі ілюстрації в цій брошурі демонструють спеціальне устаткування, не доступне в стандарній комплектації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в дизайн й оснащення. Кольори, зображені в брошурі, є приблизними і можуть не співпадати з фактичними. Ілюстроване опційне 
оснащення доступне за додаткову плату. Доступність, технічні засоби та оснащення на Вашому автомобілі можуть відрізнятися залежно від країни. Щоб отримати точну інформацію про доступність, оснащення автомобілів та наявні пропозиції, зв’яжіться з місцевим дилером Opel. 
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