New Insignia Innovation
 5דלתות
מרכב:
 1.5ליטר טורבו
נפח מנוע:
הספק מירבי 165 :כ"ס |  5,600סל"ד
מומנט מירבי 25.49 :קג"מ |  4,500 – 2,000סל”ד
תיבת הילוכים :אוטומטית 6 ,הילוכים

מהירות מירבית (קמ"ש):
תאוצה מ 100-0-קמ"ש (שניות):
כושר גרירה עם בלמים  /ללא בלמים:
מידת צמיגים:
הנעה/חלוקת הנעה:

218
9.4
750/1405
245/45 R18 96w
FWD

אבזור ,נוחות ועיצוב
 – KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי כניסה לרכב
והתנעה באופן פסיבי.
בלם חניה חשמלי
פנסי ערפל קדמיים
בקרת שיוט ומגביל מהירות
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
תא לכוסות בין המושבים הקדמיים
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
פתחי אוורור לנוסעים מאחור
מערכת בטיחות מקורית אקטיבית  OPEL EYE PREMIUMהכוללת:
 בקרת התרעת סטייה מנתיב LDW סייען שמירה על נתיב הנסיעה LKA בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידעלנהג עם אפשרות לבחירת מרחק ההתראה מהרכב מלפנים
 בקרת סכנת התנגשות FCA מערכת בלימת חירום אוטומטית LSCMB(מתחת מהירות  40קמ״ש)
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית השומרת על מהירות
הרכב ומרחק מהרכב שמלפנים – ACC + FSRA
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•סוככי שמש עם תאורת LED
•מחשב דרך מלא צבעוני בגודל "4.2
•דיבורית  Bluetoothמקורית
•ממשק Android Auto/Apple Car Play
•חישוקי סגסוגת "18
•הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץ
•מושבי עור בצבע שחור  /קרם בהיר – "Siena II״
•מושב ארגונומי לנהג ולנוסע הכולל  6כיוונים חשמליים
•חימום מושבים קדמיים  +אחוריים
•חלונות אחוריים כהים
•תאורת אווירה פנימית בדלתות ובלוח המחוונים
•מושבים אחוריים מתקפלים – 40/20/40
•מראות מתקפלות באופן חשמלי

מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 6כריות אוויר
נקודת עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
מערכת שמע/מולטימדיה מקורית  IntelliLink 4.0בגודל ״8

קוד דגם
IN55TAENA

תיאור דגם
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

טורבו Innovation

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

8

0 1 2 3 4 5 6 7

מקרא :מערכת מותקנת בדגם הרכב
רמת
מערכת אופציונאלית להתקנה
		
בטיחות
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
		
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור INNOVATION
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני בינעירוני משולב
דגם
6.1
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Innovation
נמדדה בתנאי מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת המעבדה ותקן .EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

New Insignia Innovation Premium
 5דלתות
מרכב:
 2.0ליטר טורבו
נפח מנוע:
הספק מירבי 260 :כ"ס |  5,300סל"ד
מומנט מירבי 40.79 :קג"מ |  4,000 – 2,500סל”ד
תיבת הילוכים :אוטומטית 8 ,הילוכים

מהירות מירבית (קמ"ש):
תאוצה מ 100- 0-קמ"ש (שניות):
כושר גרירה עם בלמים  /ללא בלמים:
מתלים ממוחשבים:
בלמים :Brembo
מידת צמיגים:
הנעה/חלוקת הנעה:

250
7.3
750/2,200
V
V
245/45 R18 96w
AWD

אבזור ,נוחות ועיצוב
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 – KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי
כניסה לרכב והתנעה באופן פסיבי
בלם חניה חשמלי
פנסי ערפל קדמיים
בקרת שיוט ומגביל מהירות
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
תא לכוסות בין המושבים הקדמיים
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
פתחי אוורור לנוסעים מאחור
מערכת בטיחות מקורית אקטיבית  OPEL EYEהכוללת:
 בקרת התרעת סטייה מנתיב LDW סייען שמירה על נתיב נסיעה LKA בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידעלנהג עם אפשרות לבחירת מרחק ההתראה מהרכב מלפנים
 התרעת סכנת התנגשות FCA מערכת בקרת שיוט אדפטיבית השומרת על מהירותהרכב ומרחק מהרכב שמלפנים – ACC + FSRA
מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 6כריות אוויר
נקודת עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
מערכת שמע/מולטימדיה מקורית  IntelliLink 4.0בגודל ״8
דיבורית  Bluetoothמקורית
ממשק Android Auto/Apple Car Play
חישוקי סגסוגת ״18
הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץ
מושבי עור בצבע שחור  /קרם בהיר – ""Siena II
מושב ארגונומי לנהג ולנוסע הכולל  6כיוונים חשמליים
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חימום מושבים קדמיים  +אחוריים
חלונות אחוריים כהים
תאורת אווירה פנימית בדלתות ובלוח המחוונים
מושבים אחוריים מתקפלים – 40/20/40
סוככי שמש עם תאורת LED
מראות מתקפלות באופן חשמלי
צג בלוח שעונים ״8
מערכת לזיהוי וקריאת תמרורים TSA
סייען חניה מתקדם
זיהוי אובייקטים בשטח מת וחיווי במראות צד
גג שמש ()SUNROOF
הקרנת נתוני נסיעה על גבי השמשה
()Head Up Display
רמקולים מתוצרת  BOSEהכוללים סאבופר מובנה מקורי

אביזרים בתוספת תשלום (בדגם המוצג):
פנסי לד מטריקס (קסנון)
מצלמת ײ 360הממפה את הרכב מהאוויר
ריפוד עור חום פרימיום
חבילת  OPC Lineפנימית הכוללת:
 חימום הגה דוושות בכיסוי אלומיניום -הגה ספורטיבי קטום

•
•
•
•

קוד דגם
IN52LAIP4

תיאור דגם
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 2.0

טורבו Innovation Premium

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

8

0 1 2 3 4 5 6 7

מקרא :מערכת מותקנת בדגם הרכב
רמת
מערכת אופציונאלית להתקנה
		
בטיחות
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
		
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור INNOVATION PREMIUM
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני בינעירוני משולב
דגם
8.6
7.1
11.2
אינסיגניה החדשה  5ד׳  2.0טורבו Innovation Premium
נמדדה בתנאי מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת המעבדה ותקן .EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

New Insignia Enjoy
 5דלתות
מרכב:
 1.5ליטר טורבו
נפח מנוע:
הספק מירבי 165 :כ"ס |  5,600סל"ד
מומנט מירבי 25.49 :קג"מ |  4,500 – 2,000סל”ד
תיבת הילוכים :אוטומטית 6 ,הילוכים

מהירות מירבית (קמ"ש):
תאוצה מ 100- 0-קמ"ש (שניות):
כושר גרירה עם בלמים  /ללא בלמים:
מידת צמיגים:
הנעה/חלוקת הנעה:

218
9.4
750/1405
225/55 R17 97w
FWD

אבזור ,נוחות ועיצוב
 – KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי כניסה לרכב
והתנעה באופן פסיבי
בלם חניה חשמלי
פנסי ערפל קדמיים
בקרת שיוט ומגביל מהירות
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
תא לכוסות בין המושבים הקדמיים
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
פתחי אוורור לנוסעים מאחור
מערכת בטיחות מקורית אקטיבית  OPEL EYEהכוללת:
 בקרת התרעת סטייה מנתיב LDW סייען שמירה על נתיב הנסיעה LKA בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידעלנהג עם אפשרות לבחירת מרחק ההתראה מהרכב מלפנים
 בקרת סכנת התנגשות FCA מערכת בלימת חירום אוטומטית LSCMB(מתחת למהירות  40קמ״ש)

•
•
•
•
•
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מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 6כריות אוויר
נקודת עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
מערכת שמע/מולטימדיה מקורית  IntelliLink 4.0בגודל ״8
דיבורית  Bluetoothמקורית
מחשב דרך מלא צבעוני בגודל ״4.2
חישוקי סגסוגת "17
הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץ

תיאור דגם

קוד דגם

אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

IN55TAENA

טורבו Enjoy

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

8

7
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מקרא :מערכת מותקנת בדגם הרכב
רמת
מערכת אופציונאלית להתקנה
		
בטיחות
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
		
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ENJOY
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני בינעירוני משולב
דגם
6.1
5.3
7.5
אינסיגניה החדשה  5ד׳  1.5טורבו Enjoy
נמדדה בתנאי מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת המעבדה ותקן .EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

New Insignia OPC Line
 5דלתות
מרכב:
 2.0ליטר טורבו
נפח מנוע:
הספק מירבי 260 :כ"ס |  5,300סל"ד
מומנט מירבי 40.79 :קג"מ |  4,000 – 2,500סל”ד
תיבת הילוכים :אוטומטית 8 ,הילוכים

מהירות מירבית (קמ"ש):
תאוצה מ 100- 0-קמ"ש (שניות):
כושר גרירה עם בלמים  /ללא בלמים:
מתלים ממוחשבים:
בלמים :Brembo
מידת צמיגים:
הנעה/חלוקת הנעה:

250
7.3
750/2,200
V
V
245/45 R18 96w
AWD

אבזור ,נוחות ועיצוב
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 – KeyLessמערכת חכמה הכוללת כפתורי
כניסה לרכב והתנעה באופן פסיבי
בלם חניה חשמלי
פנסי ערפל קדמיים
בקרת שיוט ומגביל מהירות
בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון
תא לכוסות בין המושבים הקדמיים
טעינה אלחוטית לטלפון הנייד (בהתאם ליכולתו)
בקרת אקלים אלקטרונית עם חיווי דיגיטלי מפוצלת לשני אזורים
פתחי אוורור לנוסעים מאחור
מערכת בטיחות מקורית אקטיבית  OPEL EYEהכוללת:
 בקרת התרעת סטייה מנתיב LDW סייען שמירה על נתיב נסיעה LKA בקרת התרעת מרחק מלפנים  FDIותצוגה במרכז המידעלנהג עם אפשרות לבחירת מרחק ההתראה מהרכב מלפנים
 התרעת סכנת התנגשות FCA מערכת בקרת שיוט אדפטיבית השומרת על מהירותהרכב ומרחק מהרכב שמלפנים – ACC + FSRA
מערכת עזר לחניית הרכב הכוללת חיישנים קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 6כריות אוויר
נקודת עיגון  Isofixלהתקנה קלה של מושבי בטיחות
מערכת שמע/מולטימדיה מקורית  IntelliLink 4.0בגודל ״8
דיבורית  Bluetoothמקורית
ממשק Android Auto/Apple Car Play
חישוקי סגסוגת ״18
הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץ
מושבי עור בצבע שחור  /קרם בהיר – ""Siena II
מושב ארגונומי לנהג ולנוסע הכולל  6כיוונים חשמליים
חימום מושבים קדמיים  +אחוריים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חלונות אחוריים כהים
תאורת אווירה פנימית בדלתות ובלוח המחוונים
מושבים אחוריים מתקפלים – 40/20/40
סוככי שמש עם תאורת LED
מראות מתקפלות באופן חשמלי
צג בלוח שעונים ״8
מערכת לזיהוי וקריאת תמרורים TSA
סייען חניה מתקדם
זיהוי אובייקטים בשטח מת וחיווי במראות צד
גג שמש ()SUNROOF
הקרנת נתוני נסיעה על גבי השמשה
()Head Up Display
רמקולים מתוצרת  BOSEהכוללים סאבופר מובנה מקורי
פנסי  LEDמטריקס (קסנון)
מצלמת ײ 360הממפה את סביבת הרכב
ריפוד עור חום פרימיום
חבילת  OPC Lineפנימית הכוללת:
 חימום הגה דוושות בכיסוי אלומיניום הגה ספורטיבי קטוםחבילת  OPC Lineחיצונית הכוללת:
 ספיילר חצאיותפדלים להחלפת הילוכים
בידוד כפול לעמעום רעשים
מושב ארגונומי  AGRהכולל:
מסג' ,זיכרון תנוחות נהיגה ,חימום ואוורור המושב
חישוקי סגסוגת ״20

•
•
•
•
•

קוד דגם
IN52LASO4

תיאור דגם
אינסיגניה החדשה  5ד׳ 1.5

טורבו OPC Line

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה
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רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור OPC Line
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים/אופנועים
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית למניעת
סטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
עירוני בינעירוני משולב
דגם
8.6
7.1
11.2
אינסיגניה החדשה  5ד׳  2.0טורבו OPC Line
נמדדה בתנאי מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת המעבדה ותקן .EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

