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3Höjdpunkter för Insignia1 Standard för Insignia Business. Finns ej för Enjoy.

InnovatIoner

 IntellIlux leD®  
MatrIx-strålkastare1

oslagbar synlighet och säkerhet.  
avkopplande, bländningsfritt helljus upp till 400 m.
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 PERSONLIG ONSTAR1- 
ASSISTANS 24/7
Kontakta räddningstjänst, söka efter parkeringshus 
eller boka hotellrum2 medan du kör? Du kan alltid 
fråga OnStar!

InnOvatIOner

1  OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande testperiod. Alla 
tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen kan skilja sig från de tjänster som 
ingår i det kostnadsfria testpaketet. Besök www.opelonstar.se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter. Regler 
och villkor gäller.

2  En OnStar-rådgivare kan hjälpa dig att boka ett hotellrum genom Booking.com. Tjänsten omfattas av Booking.coms använd-
ningsvillkor och sekretesspolicy, som du hittar på booking.com, samt hotellets gällande regler och villkor.  OnStar hjälper dig 
med bokningen och ansvarar inte för de tjänster som tillhandahålls av Booking.com eller hotellet i fråga. E-postadress och 
kreditkort krävs.
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InnovatIoner

 OSLAGBAR 
UPPKOPPLING
apple CarPlay™, android auto™1.  
Inom kort Wi-Fi-hotspot med onStar2.

Höjdpunkter för Insignia

1  Kompatibilitet och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version. 
Kontrollera enhetens kompatibilitet hos din Opel-återförsäljare.

2  Wi-Fi-hotspottjänster kräver ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör.  
Wi-Fi-testperioden är tidsbegränsad och har begränsad datamängd. Därefter tillkommer avgifter.  
Alla tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet.

Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
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 Gör intryck 
omedelbart
Tongivande fastback-design, kupéliknande linjer 
och slanka former.

Tongivande design
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11Sports Tourer och Grand Sport 
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TID FÖR FÖRÄNDRING.
Nya Opel Insignia är ledande i sin kategori, med sitt unika utbud 
av toppmoderna innovationer och lyx i premiumklass.
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17Premiuminteriören 

PERFEKT PÅ ALLA SÄTT.
Insignias interiör är både elegant och ergonomisk.
Från instrumenten som är aningen lutade mot föraren, till kvalitetsmaterialen  
och den avskalade instrumentbrädan – här är varje detalj ägnad största omsorg.

•	 Förstklassigt	hantverk
•		 Behaglig	lyx,	till	exempel	AGR-stolar1	certifierade	av	det	oberoende	tyska	 

ryggspecialistförbundet	Aktion	Gesunder	Rücken	e.	V.
•		 Dämpad	belysning2	för	en	ljus	och	rymlig	känsla

Kvalitet in i minsta detalj.	Ergonomiskt	certifierade	Wellness	AGR-stolar	med	 
läderklädsel1	anpassas	efter	din	kroppsform	så	att	du	kan	koppla	av.
På nästa sida hittar du fler stolsalternativ.

1  AGR-förarstol	är	standard	för	Insignia	Business.	Tillval	för	Enjoy.	Läder	finns	som	tillval.
2  I	dörrar	och	mittkonsol	för	Business.	Erbjuds	ej	till	Enjoy.
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ERGONOMISKA STOLAR.
DET BÄSTA FÖR RYGGEN.



19Ergonomiskt certifierade stolar

 Ergonomiskt certifierade framstolar1 minskar risken för ryggvärk 
samt ökar uppmärksamheten och välbefinnandet.

1.   Ergonomiskt certifierade2 i Tyskland. Av det oberoende tyska 
ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.).

2. Utskjutbart stöd för låren. Ställ in sätet till exakt rätt längd  
för benen.

3.  Ventilation och värme. Ventilationen svalkar ryggen, medan  
värmen gör tidiga vintermorgnar behagligare för både dig och 
dina passagerare1.

Uppgradera till Wellness-AGR-förarstol och förstklassiga funktioner:

4. 18 inställningsmöjligheter och minnesinställningar3. Finjustera 
stolen efter din kroppsform elektroniskt, och spara inställningar 
för olika förare.

5. Massagefunktion. Med en knapptryckning knådar Wellness-AGR-
förarstolen varsamt musklerna i ländryggen.

Perfekt passform. Hitta rätt AGR-stol på sidan 64, online eller hos 
din Opel-återförsäljare.

1  Tillval för valda utrustningsnivåer. Utförlig information finns hos din Opel-återförsäljare.
2  Certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika medicinska experter.
3  AGR-stolen för frampassageraren är manuellt inställbar i sex riktningar.

1.

3.

5.

2.

4.
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21Dynamiska köregenskaper

TYSK INGENJÖRSKONST  
I SITT ESSE.
NYA MOTORER,  
NYA CHASSIN,  
NYA SENSATIONER.
De som kör tyskkonstruerade Insignia får uppleva 
prestanda tagna till perfektion.
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23Utrymme och mångsidighet

SKÖNHET I SIN VACKRASTE FORM. 

I nya Insignia ryms enkelt personer och bagage i alla storlekar. De generösa dimensionerna i baksätet och  
bagageutrymmet förhöjer varje åktur för både förare och passagerare.

Trots allt utrymme för benen har Grand Sport 490 liter bagageutrymme, vilket kan utökas till 1 450 liter genom  
att alla tre stolarna i baksätet fälls ned helt plant1.

1  Nedfällbart baksäte delbart 40/60 som standard. Delning 40/20/40 som tillval.
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25Sports Tourer

STORSLAGEN I ALLA  
AVSEENDEN.
Nya Insignia Sports Tourer kombinerar ett läckert utseende 
och innovationer i premiumklass med en stor kombis kapacitet 
och mångsidighet.
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27Elegant design1  Finns som tillval med utvalda motorer. 2  Tillval. Finns ej för Enjoy.

SKRUVA UPP 
FÖRVÄNTNINGARNA.
Sports Tourer har gott om utrymme för ben och huvud trots sin 
låga silhuett. Slanka LED-bakljus och dubbla krominfattningar1 
förstärker det breda och eleganta uttrycket.

Intelligent handsfreeöppning av bakluckan2. Öppna bakluckan 
genom att svepa med foten under stötfångaren, där ett vitt LED-ljus 
projiceras på marken. Med en andra svepning stängs bakluckan 
igen. 
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29Utrymme och mångsidighet

GJORD FÖR ATT 
GÖRA DET LÄTT.
Kapacitet och mångsidighet gör Sports Tourer till en sann 
allkonstnär. Med ett bagageutrymme på 560–1 665 liter ryms 
enkelt bagage av alla slag.

1. Nedfällbart med en tryckning1. Det delade baksätet kan 
fällas ned snabbt och enkelt med en knapptryckning.

2. Fem passagerare, 560 liter. Med alla tre stolarna i baksätet 
uppfällda får du plats med gott om bagage.

3. 40 ned, 40/20 upp1. Fäll ned en eller två stolar och få plats 
med långa laster och upp till två passagerare bak.

4. Upp till 1 665 liter. Med alla tre stolarna nedfällda är  
bagageutrymmet enormt – och helt plant.

1  Standard för Sports Tourer Business, Sports Tourer Business och med valbar fyrhjulsdrift. Annars tillval.  
Finns ej för Enjoy.

1. 2. 

3. 

4. 
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31Den definitiva interiören 

1 Tillval för Business. 2 Standard för Business. Finns ej för Enjoy. 3 Se beskrivningen av OnStar på sidorna 38–43.
Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. 
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

PANORAMASOLTAKET.

Sports Tourers stora panoramasoltak1 låter kupén bada i naturligt ljus.
Passagerarna i baksätet får samma lyx som i framsätet, med stolsvärme1,  
USB i den bakre konsolen2 och Wi-Fi-hotspot med OnStar3.
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Kör med helljus utan att blända andra. IntelliLux LED® Matrix-strålkastarna1 är överlägsna xenonteknik och är ett stort kliv uppåt jämfört med konventionella 
LED-strålkastare – kraftfullare och mer exakta. Helljuset avbländas automatiskt i närheten av andra fordon, men håller den övriga vägen ordentligt upplyst 
400 meter framåt.

•	 Ingen	risk	att	andra	förare	bländas
•	 Mörkerkörningen	blir	säkrare	och	mer	avslappnad
•	 Kurvbelysningen	motverkar	”svarta	hål”	i	snäva,	långsamma	kurvor	(aktiv	upp	till	40	km/h)

AVANCERADE INTELLILUX LED® MATRIX-STRÅLKASTARE.

Se hur IntelliLux LED® Matrix-strålkastarna fungerar på www.opel.se



33Belysningsinnovationer

1 IntelliLux LED® Matrix-strålkastare är standard för Insignia Business. Finns ej för Enjoy. När systemet aktiveras slås helljuset på i hastigheter över 50 km/h och stängs av automatiskt i hastigheter under 35 km/h.
2 Jämfört med konventionella halogen- eller HID-strålkastare. 
3 I snäva kurvor eller när den stängs av tänds en extra reflektor åt vänster eller höger beroende på styrvinkel (upp till 70 km/h) eller blinkers (upp till 40 km/h).

Mer tid att reagera på. 
Se faror upp till 1,8 sekunder tidigare2 – vilket  

motsvarar 40 meter i 80 km/h.

Bländnings- och växlingsfria. 
Enskilda LED-lampor släcks automatiskt,  

så du behöver inte växla till halvljus.

Se mer av vägen. 
Med 32 enskilda LED-element  

kan strålkastarna anpassas  
efter olika situationer.

Lys upp kurvor.
Kurvbelysningen hjälper dig genom
kurvor, från 40 till 70 km/h3.
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VINDRUTEDISPLAY OCH AFA 
(AUTONOMOUS FOLLOW ASSIST).

Opels hjälpsystem bistår föraren så långt systemets funktionalitet medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.

Den autonoma generationen hjälpsystem för föraren1  
är här. De avläser vägen och skyddar Insignia med en  
säkerhetszon för maximal avkoppling och minimal risk.

1. 



35Säkerhet 

1 Tillval. 
2  I hastigheter mellan 8–40 km/h bromsas bilen med full retardation.  

I hastigheter mellan 40–80 km/h hjälper bilen föraren att mildra kollisionen genom bromsning.

Opels förarhjälpmedel använder sofistikerad radar, kameror och sensorer för att läsa av vägen 
bakom, på sidorna och framför bilen:

Backvarnare för korsande trafik1. När du backar ut från en parkeringsplats eller uppfart så  
uppmärksammar det här systemet dig på annalkande fordon. Det som tidigare var en osynlig  
fara är nu lätt att hantera.

Se hur det här och andra säkerhetssystem fungerar på www.opel.se/insignia

1. Vindrutedisplay1. Visar viktiga data på vindrutan så att du kan hålla ögonen på vägen,  
till exempel hastighet, färdbeskrivningar från satellitnavigeringen eller varningar från AFA  
(Autonomous Follow Assist)1.

2. AFA (Autonomous Follow Assist)1,2. Bidrar till att minska risken för stötfångarkollisioner – och  
gör det lättare att koppla av – genom att bromsa och gasa så att ett inställt avstånd hålls till  
fordonet framför. Den kan till och med bromsa bilen till stillastående.

2. 



36 Nya Insignia Opels hjälpsystem bistår föraren så långt systemets funktionalitet medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.

1. Igenkänning av trafikskyltar. Ställ in hastighetsbe-
gränsningen i displayen. Systemet läser kontinuerligt 
av permanenta och variabla vägmärken i realtid.

2. Frontalkrocksvarning med bromsning vid förestå-
ende kollision. Frontalkrocksvarningen är idealisk  
i pendlingstrafik och varnar om du närmar dig ett 
långsammare fordon för snabbt bakifrån samt hjälper 
dig att undvika kollisioner genom att bromsa med 
full retardation1.

AVANCERADE SÄKERHETSSYSTEM.
Opels olika avancerade säkerhetssystem kombinerar innovativ och förutseende  
kamerabaserad säkerhetsteknik. Tillsammans gör de föraren mer uppmärksam och  
bidrar till att förhindra tillbud, kollisioner, fortkörningsböter med mera.

•	 Kontinuerligt	stöd	gör	det	lättare	att	koppla	av
•	 De	perfekta	hjälpsystemen	för	mer	dynamisk	körning
•	 Du	har	kontroll	över	din	Insignia	i	alla	lägen

3.  Varning vid körfältsavfart2. Varningar och mottryck (push-back) i ratten om bilen håller 
på att lämna körfältet utan att blinkersen lagts i. En smart detalj är att inget larm avges 
när det inte behövs, till exempel om du behöver gira kraftigt för att undvika ett hinder.

3. 

1. 

2. 
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1 Mellan 8–40 km/h. 
2  Filbytesvarningen är aktiv mellan 60–180 km/h. En del av säkerhetssystemet Opel Eye som ingår  

i förarassistanspaket 2. 
3  I hastigheter mellan 8–40 km/h bromsas bilen med full retardation. I hastigheter mellan 40–80 km/h 

hjälper bilen föraren att mildra kollisionen genom bromsning. Om bilen har AFA (Autonomous Follow 
Assist) hjälper bilen föraren att mildra kollisionen genom bromsning, upp till bilens maxhastighet.

4  Tillval som del av förarassistanspaket. Den maximala differentiella hastigheten som kan upptäckas 
inom en tidsram på  3,5 sekunder före en potentiell kollision är 72 km/h.

4. Automatisk nödbromsning med fotgängarskydd3. 
Om det här systemet upptäcker en fotgängare, 
ett fordon eller något annat föremål framför bilen 
så förbereds bromskraft4. Om föraren sedan inte 
reagerar läggs bromsen i automatiskt.

5. Filbytesvarning och döda-vinkeln-varning. Få en 
varning om ett fordon i hög hastighet hamnar  
i döda vinkeln. Om du redan har lagt i blinkersen 
börjar varningsikoner att blinka och en ljudsignal 
avges.

4. 

5. 
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Opel OnStar1 ger dig en direktkoppling till en personlig  
assistent dygnet runt alla veckans dagar. Med en knapp-
tryckning kan du delegera uppgifter till din nya personliga 
assistent medan du kör:

•	 Boka	hotellrum2	eller	söka	efter	parkeringshus	och	 
restauranger

•	 Hämta	destinationer	till	din	Opels	navigeringssystem3

•	 Kontrollera	fordonsdiagnostik,	inklusive	oljans	livslängd	
och	däcktryck

 
OnStar	månar	om	din	trivsel,	säkerhet	och	uppkoppling.
Läs	mer	på	följande	sidor.

PERSONLIG	ONSTAR-ASSISTENT.
DIN PERSONLIGA MEDHJÄLPARE.

Till din tjänst. Din	personliga	assistent	finns	vid	din	sida	dygnet	runt	alla	 
veckans	dagar.

1  OnStar-tjänsterna	kräver	aktivering	och	ett	konto	hos	OnStar	Europe	Ltd.	Avgifter	tillkommer	efter	gällande	testperiod.	Alla	tjänster	omfattas	av	mobilnätstäckning	och	tillgänglighet.	OnStar-abonnemangspaketen	kan	skilja	sig	
från	de	tjänster	som	ingår	i	det	kostnadsfria	testpaketet.	Besök	www.opelonstar.se	för	uppgifter	om	tillgänglighet,	täckning	och	avgifter.	Regler	och	villkor	gäller.	

2  En	OnStar-rådgivare	kan	hjälpa	dig	att	boka	ett	hotellrum	genom	Booking.com.	Tjänsten	omfattas	av	Booking.coms	användningsvillkor	och	sekretesspolicy,	som	du	hittar	på	booking.com,	samt	hotellets	gällande	regler	och	villkor.	
OnStar	hjälper	till	med	bokningen	och	ansvarar	inte	för	de	tjänster	som	tillhandahålls	av	Booking.com	eller	hotellet	i	fråga.	E-postadress	och	kreditkort	krävs.	

3  Vissa	element	av	appen	för	smarttelefonen	och	nedladdning	av	destinationer	är	kanske	inte	tillgängliga	för	alla	bilar/utrustningsnivåer.	En	inbyggd	Opel-navigeringsenhet	och	kartdata	krävs	för	nedladdning	av	destinationer.	
Besök	www.opelonstar.se	för	information	om	tjänstens	begränsningar	och	avgifter.
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Hjälp när du behöver det. Tryck här för att kopplas direkt till din egen personliga OnStar1-assistent.

1 Se beskrivningen av OnStar på sidan 38. 
2  OnStar dirigerar ett bärgningsteam till platsen. Om bilen täcks av Opel Assistance kopplar OnStar dig till vägassistanstjänsten, som kostnadsfritt skickar hjälp (förutsatt att Opel Assistance-

villkoren uppfylls). Om bilen inte täcks av Opel Assistance kan utförda tjänster debiteras av bärgningsteamet. 
3 OnStar kan endast åsidosätta privatknappen i en nödsituation eller om bilen anmäls stulen.



41OnStar-hjälp i nödsituationer 

Automatisk kollisionsassistans. 
•	 Om	krockkuddarna	löses	ut	meddelas	din	OnStar-rådgivare
•	 Rådgivaren	kontaktar	dig	för	att	bedöma	situationen
•	 Vid	behov	skickas	räddningstjänst	till	platsen	med	hjälp	av	GPS

Vägassistans.
•	 OnStar	tar	dig	ur	knipan	om	du	får	motorstopp1

•	 Din	rådgivare	finns	vid	din	sida	om	det	dyker	upp	problem	 
av	något	slag

•	 Om	så	krävs	skickar	OnStar	ett	bärgningsteam	till	platsen2

Bilstöldsassistans. 
•	 OnStar	kan	hjälpa	dig	att	återfå	din	Insignia	om	den	blir	stulen
•	 Rådgivaren	kan	lokalisera	bilen	åt	polisen
•	 Rådgivaren	kan	dessutom	spärra	tändningslåset	när	tjuven	

stänger	av	motorn

AUTOMATISK	SOS-TJÄNST	MED	ONSTAR.
Bäst Att VArA på den säkrA sidAn.

Onstar är din personliga skyddsängel. Var	du	än	är1	och	oavsett	vad	du	har	
råkat	ut	för,	så	undsätter	OnStar-teamet	dig	–	även	om	du	inte	kan	ringa	efter	
hjälp	själv.

För	att	värna	om	din	sekretess	kan	du	slå	på	och	stänga	av	OnStar	när	som	helst3.	Läs	mer	på	www.opelonstar.se
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ONSTAR-ANSLUTNING.
DYGNET RUNT ALLA VECKANS DAGAR.

Tack vare OnStar är din Insignia online1 med en snabb och stabil Wi-Fi-
hotspot praktiskt taget var som helst i Europa2. Med myOpel-appen får 
du dessutom åtkomst till bilen från telefonen3.
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Anslut och ladda ned.
•	 Nåla	fast	var	du	parkerar
•	 Skicka	adresser	via	appen	från	telefonen	till	bilen3

Fordonsdiagnostik. 
•	 Kontrollera	viktig	fordonsdiagnostik	i	smarttelefonen
•	 Däcktryck,	bränslenivå,	oljans	livslängd	–	håll	koll	på	läget		

via	appen

Fjärrkontroll via appen. 
•	 Lås	eller	lås	upp	Insignia
•	 Använd	signalhornet	och	blinka	med	strålkastarna	för	att		

hitta	bilen

1	Se	beskrivningen	av	OnStar	på	sidan	38.	
2		Wi-Fi-hotspottjänster	kräver	ett	konto	hos	OnStar	Europe	Ltd.	och	utsedd	nätoperatör.	Wi-Fi-testperioden	är	tidsbegränsad	och	har	begränsad		
datamängd.	Därefter	tillkommer	avgifter.	Alla	tjänster	omfattas	av	mobilnätstäckning	och	tillgänglighet.	

3		Vissa	element	av	appen	för	smarttelefonen	och	nedladdning	av	destinationer	är	kanske	inte	tillgängliga	för	alla	bilar/utrustningsnivåer.	En	inbyggd	
Opel-navigeringsenhet	och	kartdata	krävs	för	nedladdning	av	destinationer.	Se	www.opelonstar.se	för	information	om	tjänstens	begränsningar		
och	avgifter.	Kompatibilitet	och	viss	funktionalitet	kan	variera	beroende	på	enhetens	typ	och	operativsystemets	version.
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Med eleganta, röststyrda Navi 9001 får du alla smarta funktioner du  
väntar dig av en helt uppkopplad bil i storbilsklass.

•	 Inbyggd	satellitnavigering	med	TMC®	(Traffic	Message	Channel)	för	 
trafikmeddelanden

•	 Apple	CarPlay™	och	Android	Auto™	för	spegling	av	smarttelefonen2

•	 8-tums	färgpekskärm,	4,2-tums	färgdisplay	i	klustret
•	 Röststyrning,	läs	upp	och	svara	på	SMS,	videouppspelning	via	USB
•	 Bluetooth®	för	ljudstreaming	och	mycket	mer

Läs	mer	om	IntelliLink-systemen	på	www.opel.se

1 Tillbehör.
2 Kompatibilitet	och	viss	funktionalitet	kan	variera	beroende	på	enhetens	typ	och	operativsystemets	version.
Apple	CarPlay	är	ett	varumärke	som	tillhör	Apple	Inc.,	registrerat	i	USA	och	andra	länder.	Android	är	ett	varumärke	som	tillhör	Google	Inc.

INTELLILINK-INFOTAINMENT 
MED NAVIGERING.



45Banbrytande uppkoppling3D-satellitnavigeringen kan styras med One Shot-röstkommandon.
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R 4.0 IntelliLink® är standard i nästan alla nya Insignia.
Med det här systemet kan du sömlöst spegla viktiga appar och funktioner från smarttelefonen1 på den rejäla sjutums färgdisplayen via Apple CarPlay™ 
och Android Auto™.

R 4.0 INTELLILINK.
UPPKOPPLING NÄR DU BEHÖVER DET.
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1 Kompatibilitet och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version.  
2 Tillbehör. Tillbehör för smarttelefonen kan krävas. Induktionsladdning endast med PMA- eller Qi-kompatibla smarttelefoner.
Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Sofistikerade R 4.0 IntelliLink i korthet:

•	 Avskalad,	ramfri	design
•	 Integrering	av	smarttelefonen	via	Apple	CarPlay™	 

och	Android	Auto™1

•	 Handsfreetelefoni	via	Bluetooth®

•	 Foto-	och	videoåtkomst	via	USB
•	 Ljuduppspelning	via	Bluetooth® och USB
•	 Sju	högtalare,	ljudsystem	med	4	x	20	W

Fel kabel? Rätt bil! Genom induktionsladdning2 kan du friska upp  
smarttelefonens batteri trådlöst.

Bose®-system med nio högtalare2. Upplyftande prestanda med  
en	Richbass™-woofer.
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Nya Insignia är skapad för att överträffa förväntningarna i alla avseenden – 
inte minst din känsla av tillfredsställelse. 

•	 Nya	motorer	som	ger	en	fulländad	körupplevelse
•	 Dynamisk	körning	möter	raffinerade	och	effektiva	prestanda
•	 FlexRide1	och	fyrhjulsdrift2	för	anpassningsbar	väghållning	och	grepp
•	 Förfinade	nya	sex-	eller	åttaväxlade3	växellådor
•	 Den	åttaväxlade	2,0-liters	fyrhjulsdriftsturbon	genererar	191	kW	(260	hk)3

Smart chassikontroll med FlexRide. Tre	bilar	i	en.

TYSK PRESTANDA, FLEXIBEL FYRHJULSDRIFT OCH FLEXRIDE.

1 FlexRide	standard	med	4x4	för	Grand	Sport-	och	Sports	Tourer-motorer.		
2	Flexibel	fyrhjulsdrift	är	endast	standard	med	utvalda	motorer	och	FlexRide.	Läs	mer	på		sidan	72–73.	
3 Åttaväxlad	växellåda	endast	som	tillval	med	2,0-liters	BiTurbo-dieselmotor	och	2,0-liters	bensinmotor	på	191	kW	(260	hk).	Finns	ej	för	Enjoy.	
4	Simulering	av	motorljud	finns	som	tillval	för	Dynamic	och	Innovation.	Kräver	valbar	Bose®-ljudanläggning,	FlexRide	och	Navi	900	IntelliLink.	
5	Bilar	med	BlueInjection-teknik	behöver	regelbundet	fyllas	på	med	AdBlue®	mellan	rekommenderade	serviceintervall.	Färddatorn	indikerar	när	påfyllning	behövs.	Läs	mer	på	www.opel.se

FlexRide1.	Intelligent	automatisk	chassistyrning	som	anpassar	sig	 
500	gånger	i	sekunden	till	vägförhållandena	och	din	körstil:

•	 Sport-läget	förstärker	väghållningen	för	dynamisk	körning
•	 Tour-läget	gör	körningen	mjukare	så	att	du	kan	luta	dig	tillbaka
•	 Standard-läget	anpassas	hela	tiden	till	din	körstil

Ny flexibel Twinster-fyrhjulsdrift2. Toppmodern	”torque	vectoring”	
omfördelar	automatiskt	vridmomentet	mellan	fram-	och	bakhjulen	
såväl	som	mellan	de	vänstra	och	högra	hjulen.

•	 Jämnare,	mer	dynamisk	körning	i	snäva	svängar
•	 Balanserad	väghållning	förhindrar	överraskningar	i	kurvor
•	 För	de	mest	kraftfulla	motorerna	för	nya	Insignia2
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Kontroll över ljudet. Dagens motorer är tystlåtna. 
Om du vill höra kraften som finns under huven 
väljer du till simulering av motorlju4. Tillsammans 
med FlexRide1 ändras ljudet med det läge du 
väljer.

 Utsläppskontroll. Om du vill minska din miljöpå-
verkan, så har Insignias 2,0-liters dieselmotorer 
BlueInjection-system som drivs med tillsatsen 
AdBlue®. Insignia påminner dig när det är dags 
för påfyllning5.



50 Utrustningsnivåer för nya Insignia

UTRUSTNINGSNIVÅER FÖR NYA INSIGNIA.
Nya Insignia finns i fyra olika varianter eller utrustningsnivåer: grundutförandet Enjoy & Business och toppmodellen 
Innovation. Med en mycket välutrustad grundmodell och en mängd olika tillbehör kan du vara säker på att du hittar 
den perfekta bilen.

ENJOY.
Allt du behöver – och lite till.

  Höjdpunkter för Enjoy:

•	 Shark	Fin-antenn	i	samma	färg	som	karossen
•	 17-tums	lättmetallfälgar
•	 Opel	OnStar	med	personlig	rådgivning	och	SOS-tjänst1
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BUSINESS.
Förstklassig lyx. Mer på sidan 54–55.

  Höjdpunkter för Innovation:

•	 Kromade	och	högblankt	svarta	detaljer
•	 Tvåzons	elektronisk	klimatkontroll
•	 IntelliLux	LED® Matrix-strålkastare
•	 Regnsensor	och	tunneldetektering	(strålkastare)
•	 Automatisk	avbländning

Bilderna	kan	innehålla	tillvalsutrustning.
1 Se	beskrivningen	av	OnStar	på	sidorna	38–43.
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UTRUSTNINGSNIVÅN
ENJOY.

Insignia är online! Tack vare OnStar1. Ta innovationerna i Enjoy och lägg  
till en personlig assistent, en Wi-Fi-hotspot1 och mycket mer.

1 Se beskrivningen av OnStar på sidorna 38–43. 2 Standard för alla utrustningsnivåer.  
3 Kompatibilitet och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version.
Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

1. 

2. 

3. 
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1. R 4.0 IntelliLink-system2. Spegling av smarttelefonen via Apple CarPlay™ 
och Android Auto™3.

2. Full LED-bakljus2. Broms-, bak- och dimljus med bättre sikt, hållbarhet  
och en ny tvåvingad design.

3. Opel OnStar1. En assistent med personlig hjälp dygnet runt, automatisk  
kollisionsassistans, bilstöldsassistans och fjärrkontroller via myOpel-appen.  
Se sidorna 38–43.
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UTRUSTNINGSNIVÅN
Business.

Top of the line – Business är insignias flaggskepp.  
Sofistikerade detaljer och komfortfunktioner utöver det vanliga.  
Välkommen till Business-class.

Utrustningsnivåer för nya Insignia Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.

1. 

3. 

4. 
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1. Assistans när du behöver det. Business har helljusas-
sistans, regnsensor och tunneldetektering.

2. Kromad taklinje. Kromade och blankt svarta detaljer 
ger Business en unik karisma.

3. Tvåzons elektronisk klimatkontroll. Ställ in olika  
temperaturer som passar personer i olika delar av bilen.

4. IntelliLux LED® Matrix-strålkastare. Oslagbar adaptiv 
LED-teknik ger bländningsfritt helljus.

5. 17-tums designfälgar.

2. 

5. 
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OPC LINE SPORT PACK.
Dynamisk även när den står stilla – OPC-stajlade Insignia understryker den nya sportiga  
silhuetten, oavsett hur snabbt du susar fram.

OPC Line Exterior Sport Pack1:
•	 Sparklådelister,	förlängningar	av	främre	 

och	bakre	stötfångare
•	 Bakspoiler2	och	synliga	avgasslutrör
•	 OPC	Line-emblem

OPC Line Interior Sport Pack1:
•	 Lättmetallpedaler	och	mörk	takklädsel3

•	 Ratt	klädd	i	perforerat	läder	med	värme	 
och integrerade kontroller
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1. Läderklädd OPC Line-ratt. Med värme och klädd i perforerat läder, med 
utmärkande omsorg om detaljer.

2. Sportpedaler i lättmetall. När du växlar snabbt ger blandningen av gummi 
och metall sulorna bättre grepp.

3. Mörk takklädsel3. Den speciella takfärgen förstärker den påtagliga  
motorsportkänslan.

4. Stötfångarförlängningar. Marksniffande, strömlinjeformade nya Insignia 
ser slankare ut än någonsin.

1 Finns endast för Business. Ej tillgängligt för Country Tourer. 2 Bakre spoiler endast för Grand Sport. 3 I Sports Tourer har takklädseln fästen för skyddsnät.

1. 

2. 

3. 

4. 
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NYA COUNTRY TOURER. 
ÄKTA OFFROAD-ATTITYD.
Jobba smart eller ge järnet på fritiden? Gör båda precis  
som du vill!
Om du är van vid att få din vilja igenom har du en själsfrände  
i nya Country Tourer:

•	 Riktig	offroadkänsla	med	fyrhjulsdrift
•	 Silverfärgade	hasplåtar	och	skydd	mot	stenskott	runtom
•	 Specialjusterat	chassi
•	 Tätade	hjullager
•	 Kontinuerlig	dämpningskontroll	med	FlexRide1

Ta	en	närmare	titt	på	nästa	sida.

1 Tillval med utvalda motorer.
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UTRUSTNINGSNIVÅN
COUNTRY TOURER.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.

1. 
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Country Tourers styling vänder tuffa förhållanden till din fördel.
Dimljusen fram och karossens beklädnad ser snygga ut inne i stan och sköter 
jobbet snyggt utanför den.

1OnStar beskrivs på sidorna 38–43. 2 Värme är standard med valbar läderklädsel. 3 Tillval.

1. Ombonad lyx du kan lita på. Med IntelliLink, Wi-Fi-hotspot1, tvåzons 
luftkonditionering och elektroniskt justerbara, uppvärmda stolar i framsätet2.

2. Tuffa tag. Silverfärgade plåtar och beklädnad skyddar underredet och 
ger Country Tourer ett lågt, brett och kraftfullt utseende.

3. Panoramasoltak3. Kom ut mer i naturen – och släpp in mer av den.

4. 18-tums lättmetallfälgar med tio ekrar. Med finish i skinande silver eller 
tvåfärgad Technical Grey Matt.

3. 

2. 

4. 



62 Nya Insignia 1 Standard för Enjoy. 2 Med 3D-effekt och Shadow Grey-sömmar, dekor i Dark Metallic. 3 Finns endast för Business. 4 Standard för Business. 5 Finns endast för Business.  6 Läder är tillval, endast delvis läderklädda stolsytor. Finns endast för Business.

1. 2. 

4. 3. 
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KLÄDSLAR.
Enastående innovationer, enastående nya klädslar. Omarbetade stolar och ytor förhöjer 
Insignias premiumatmosfär.
På nästa sida hittar du fler ergonomiskt certifierade stolsalternativ.

1. Aida1. Stolar i Marvel Black-tyg. Dörrinlägg i Marvel Black, armstöd i Vinyl Jet Black. 
Dekor i Metallic Silver.

2. Monita2. Stolsinlägg i Marvel Black-tyg, dynor i Jet Black Morrocana. Armstöd i Vinyl 
Jet Black. Dekor i Dark Metallic.

 
3. Siena II Jet Black4,5. Stolsinlägg i perforerat Jet Black-läder, dynor i Jet Black Morrocana. 

Shadow Grey-sömmar, kantband i Lithos Grey. Dekor i Dark Silver. 

4. Siena II Shale3,4. Stolsinlägg i perforerat Shale-läder, dynor i Shale Morrocana.  
Ceramic White-sömmar, kantband i Lithos Grey. Dekor i Dark Silver.

5. Brownstone Premium Leather6. Dynor, stols- och dörrinlägg i perforerad högkvalitativ 
nappa, alla i Brownstone. Shadow Grey-sömmar, kantband i Boreas Grey.  
Dekor i Dark Metallic.

5. 
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KLÄDSLAR MED ERGONOMISKT  
CERTIFIERADE STOLAR.
Varje Insignia finns med ergonomiskt certifierade AGR-stolar som tillval.  
Tre klädslar som kommer med AGR stolar för både förare och passagerare.

1. Siena II Shale1. AGR-stolar i framsätet med läderklädda stolsinlägg 
och Morrocana-dynor2, allt i Shale. Ceramic White-sömmar. Dekor  
i Dark Silver.

2. Siena II Jet Black3. AGR-stolar i framsätet med stolsinlägg i perforerat 
läder och Morrocana-dynor, allt i Jet Black. Shadow Grey-sömmar. 
Dekor i Dark Silver.

3. Brownstone Premium Leather4,5. AGR-stolar i framsätet och dörrin-
lägg i perforerad högkvalitativ nappa, allt i Brownstone. Shadow 
Grey-sömmar och Boreas Grey-kantband. Dekor i Dark Metallic.

4. Aida6. AGR-förarstol i Marvel Black-tyg. Shadow Grey-sömmar.

5. Monita7. AGR-förarstol med inlägg i Marvel Black-tyg och dynor  
i Jet Black Morrocana. Shadow Grey-sömmar.

Wellness-AGR-förarstol med värme. Justerbar i 18 riktningar, finns i Siena II-läder  
eller perforerat premiumläder.

A. Nackstöd. Justerbart i fyra riktningar. 
B. Axeldynor. Anpassas automatiskt efter kroppsformen8.
C. Specialframtaget ländryggsstöd. Elektroniskt justerbart.
D. Utdragbart lårstöd. Kan anpassas efter benen.
E. Elektroniska reglage. För ländryggsområdet, axeldynorna, upp/ned och fram/bak. 

Styr stolens massage9 och ventilation8, spara inställningar för sex förare.

AGR-stolarna varierar mellan olika utrustningsnivåer. För information om varje variants 
egenskaper, kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller besök www.opel.se/insignia

B.

C.

D.

A.

E.
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1. 4. 

2. 5. 

3. 

1 Finns endast för Business.
2 Konstläder.
3 Endast Business.
4 Läder är tillval, endast delvis läderklädda stolsytor. Finns endast för Business.
5 Finns även som elmanövrerad AGR-sportstol för föraren (avbildad).
6 Enast Enjoy.
7 Tillval.
8 Minnesfunktionen kan spara inställningar för upp till sex förare.
9 Endast förarstol.
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LACKER OCH FÄRGER. 99 procent av din nya Insignia är fokuserad på prestanda i elitklass.  
Det är dock det allra yttersta lagret som först drar blickarna åt sig.

Summit White
Solid

Abalone White
Treskikts pärlemor

Switchblade Silver
Metallic

Magnetic Silver
Metallic

Cosmic Grey
Metallic

Emerald Green
Metallic



67Lacker och färger1 Finns från augusti 2017.

Rioja red1

Metallic
Absolute Red
Solid

Coconut Brown
Metallic

Royal Blue
Solid

Darkmoon Blue
Metallic

Satin Steel Grey
Metallic

Mineral Black
Metallic
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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FÄLGAR.
Fälgarna säger mycket om vem som sitter bakom ratten.
Och fälgarna för Insignia vet vad de ska säga.

1. 18-tums lättmetallfälg,  
tvåfärgade diamantslipade 
multiekrar i Technical Grey 
Matt, 8 J x 18, däck 245/45 R 18 
(kod RD1).1,2,3

2. 18-tums lättmetallfälg, fem 
ekrar i Bright Silver, 8 J x 18, 
däck 245/45 R 18 (kod RCV).1,2,3

3. 17-tums lättmetallfälg, fem 
dubbelekrar i Bright Silver, 
7,5 J x 17, däck 225/55 R 17 
(kod RSC).1,3

4. 18-tums lättmetallfälg, fem 
diamantslipade dubbelekrar 
i High Gloss Black, 8 J x 18, 
däck 245/45 R 18 (kod PZX).1,2,3

5. 20-tums lättmetallfälg,  
fem tvåfärgade dubbelekrar 
i High Gloss Black, 8,5 J x 20, 
däck 245/35 R 20 (kod RQ9).1,2,3

6. 18-tums lättmetallfälg,  
multiekrar i Bright Silver,  
8 J x 18, däck 245/45 R 18  
(kod RCW).1,2,3

7. 18-tums lättmetallfälg, fem dubbelekrar  
i Bright Silver, 8 J x 18, däck 235/50 R 18  
(kod PTW).4

8. 18-tums lättmetallfälg, fem dubbelekrar  
i Technical Grey, 8 J x 18, däck 235/50 R 18  
(kod RV1).4

1 Ej för Country Tourer. 2 Standard för Business. 3 Standard för Enjoy. 4 Endast Country Tourer. 

7. 8.



70 Nya Insignia

TILLBEHÖR FÖR INSIGNIA.
Nya Insignia har allt som krävs för att tillgodose varje behov.  
Det inkluderar en mängd specialframtagna Opel-tillbehör.

1. Takbox och lasthållare från Thule. Den här 460-litersboxen har 
patenterad öppning/stängning och centrallås. På lasthållarna kan 
du även montera fästen för skidor, snowboardbrädor och cyklar.

2.–3. FlexConnect-system. Sätt en rad olika fästen på framstolarnas 
ryggar, från ett bord till en klädhängare. FlexConnect-hållaren  
för surfplattor kan användas i både stående och liggande läge,  
så att du kan läsa eller titta på film.

4. Upplysta dörrtrösklar. Unna passagerarna en VIP-behandling  
och skydda lacken mot stenskott och repor.

5. Vändbar hård lastmatta. Robust och lätt att rengöra – den här 
mattan hindrar föremål från att glida omkring och begränsar  
läckage om någon spiller. Baksidan har en beläggning för ett  
mjukare, tystare bagageutrymme.

Du hittar dem alla på www.opel.se/accessories
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1. 

2. 

3. 

5. 

4. 
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MOTORER, DÄCK OCH  
VÄXELLÅDOR.
Nästa generation tysk ingenjörskonst ger kompromisslösa  
prestanda i alla avseenden. Kontroll och kraft eller bränsleeffektivitet  
och hållbarhet – nya Insignia har rätt motor för dig.

•	 Ny	åttaväxlad	automatlåda	för	tvålitersmotorer1 (sidan 73)
•	 Ny	flexibel	fyrhjulsdrift,	diesel	eller	bensin1

•	 Avancerad	start/stopp-teknik	med	’sen	omstart’
•	 För	kraft	och	grepp:	2.0	Turbo	Direct	Injection,	fyrhjulsdrift,	 

191	kW	(260	hk)
•	 Körglädje	och	förbättrad	bränsleekonomi

Mer	utförliga	motoruppgifter	hittar	du	på	www.opel.se/insignia

1 Med	utvalda	motorer.	Se	motortabellen.

DÄCKMÄRKNING

FÄLGAR 215/60	
R	16

215/55	
R	17

225/55	
R	17

235/50	
R	18

235/45	
R	18

245/45
R	18

245/35	
R	20

Bränsleeffektivitetsklass B B C–B C C E–B E

Våtgreppsklass B B B A B B–A A

Mätvärde	för	externt	rullningsbuller	(dB) 71 69 71–70 71 71 71–68 72

Klass	för	externt	rullningsbuller –
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MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

MOTOR 1.5 Turbo 
(121 kW/165 hk) Start/Stop 
6 –växlad manuell

1.5 Turbo 
(121 kW/165 hk) Start/Stop 
6 –växlad automat

2.0 Turbo  
(191 kW/260 hk)  
Start/Stop 260 hk,  
8 – växlad automat  
4x4 & FlexRide®  
Direct Injection

2.0 CDTI  
Start/Stop  
(125 kW/170 hk) 170 hk,  
6 – växlad manuell 

2.0 CDTI  
(125 kW/170 hk)  
Start/Stop 170 hk,  
8 – växlad automat

2.0 CDTI  
(125 kW/170 hk)  
Start/Stop 170 hk,  
6 – växlad manuell  
4x4 & FlexRide® 

VÄXELLÅDA MT-6 AT-6 AT-8 MT-6 AT-8 MT-6

Utsläppsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

BRÄNSLE

Bränsleförbrukning l/100 km1 5,2–7,6 5,3–7,7 7,1–11,5 4,4–6.9 4,5–7,5 5,1–8,3

Stadskörning 7,3–7,6 7,5–7,7 11,2–11,5 6,7–6,9 7,4–7,5 8,1–8,3

Landsväg 5,2–5,3 5,3–5,4 7,1–7,2 4,3–4,4 4,5–4,6 5,1–5,3

Blandad 6,0–6,1 6,1–6,2 8,6–8,7 5,2–5,3 5,5–5,7 6,2–6,3

CO2 utsläpp vid blandad körning i g/km1 136–138 138–141 197–199 136–139 145–150 163–166

MOTOR 1.6 CDTI  
(81 kW/110 hk) Start/Stop  
6 –växlad manuell1

1.6 CDTI  
(100 kW/136 hk) Start/Stop  
6 –växlad manuell1

1.6 CDTI  
(100 kW/136 hk) Start/Stop  
6 –växlad automat1

2.0 BiTurbo CDTI  
(154 kW/210 hk) Start/Stop  
8 –växlad automat 4x4 & FlexRide®1

VÄXELLÅDA MT6 MT6 AT6 AT8

Utsläppsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

BRÄNSLE Diesel Diesel Diesel Diesel

Bränsleförbrukning l/100 km1 Kommer Kommer Kommer Kommer

Stadskörning Kommer Kommer Kommer Kommer

Landsväg Kommer Kommer Kommer Kommer

Blandad Kommer Kommer Kommer Kommer

CO2 utsläpp vid blandad körning i g/km1 Kommer Kommer Kommer Kommer

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Kontakta din Opel-återförsäljare för den senaste informationen. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande 
med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 utsläppsdata bestäms i enlighet med föreskrifter R (EG) nr 715/2007 och R (EG) nr 692/2008 (i respektive versioner), med hänsyn tagen till fordonets vikt i körordning, enligt föreskrifterna.
Extrautrustning och fabriksmonterade alternativ kan leda till något högre resultat än angiven förbrukning och CO2 är fastställda enligt EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) och avser fordonets vikt i körklart skick som angivet i förordningarna. Extrautrustning och  
fabriksmonterade tillval kan leda till något högre resultat än den förbrukning och det utsläpp av CO2 fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. Extra-
utrustning och fabriksmonterade tillval kan vikten på tomt fordon öka (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal tillåten dragvikt sänks. Detta kan leda till lägre toppfart och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger  
75 kg samt en last på 125 kg.

1 Värden ej tillgängliga vid trycktillfälle. Förbrukningsvärden för Country Tourer ej tillgängliga vid trycktillfälle.
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HANTERINGSÖVERSIKT.
Nya Insignia är ett mästerstycke inom tysk ingenjörskonst – och en oslagbar 
hjälpreda. Hur kan den stå till tjänst för dig?

1. Klassledande IntelliLux LED® Matrix-strålkastare1

2. Oslagbar uppkoppling med Wi-Fi-hotspot2, integrering av smarttelefonen
3. Personlig OnStar-assistent dygnet runt2

4. Hänförande ny exteriör
5. Interiör i premiumklass med Wellness-AGR-förarstol1

6. Omfattande hjälpsystem för föraren, autonom respons
7. Dynamiska prestanda, flexibel fyrhjulsdrift och FlexRide1

En testkörning i nya Insignia kommer ändra din syn på vad du väntar dig av 
en bil. För att hitta din närmaste Opel-återförsäljare, besök www.opel.se

1  Tillval med utvalda modeller och motorer.
2 Se beskrivningen av OnStar på sidorna 38–43.



Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte 
exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland. 

Information om återvinningsinriktad konstruktion, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon finns på Internet: www.opel.com. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim Utgåva 05/17
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