
Več na opel.si

POSLOVNA  
VOZILA OPEL
Zapeljite na pot uspeha z zanesljivimi,  
varnimi in varčnimi partnerji.



1 Združljivost in razpoložljivost sta lahko odvisni od različice vašega operacijskega sistema. Za več informacij obiščite www.apple.com ali 
www.android.com. Apple CarPlay™ je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Android je blagovna 
znamka podjetja Google Inc. Aplikacija Android Auto™ trenutno še ni na voljo v Sloveniji. 

Opel IntelliLink

IntelliLux LED®

Uživajte v prednostih svetlih dolgih luči in varnejši 
nočni vožnji brez stresa z IntelliLux LED® matričnimi 
žarometi. 

16 ločenih LED elementov pri Astri in 36 ločenih LED 
elementov pri Insignii se samodejno prilagaja, zato 
lahko vozite z dolgimi lučmi, ne da bi motili druge 
voznike, hkrati pa bo cesta pred vami vedno idealno 
osvetljena. V milisekundah se posamične LED svetilke 
prižigajo in ugašajo, da ne motijo drugih voznikov, 
še vedno pa ohranjajo vse ostalo okrog drugih vozil 
popolnoma osvetljeno. LED matrični žarometi imajo 
doseg vse do 400 metrov, tako da lahko stvari opazite 
prej in odreagirate hitreje.

Oplovi najsodobnejši sistemi za informacije in 
razvedrilo zagotavljajo brezžični dostop do digitalnih 
naprav. Združljivost sistema IntelliLink z aplikacijama 
Android Auto1 in Apple CarPlay1 omogoča, da lahko z 
vsakim sistemom IntelliLink prikažete ključne funkcije 
svojega pametnega telefona na velikem zaslonu na 
dotik na armaturni plošči.

Matrični žarometi

Zabavno-informacijski sistem



Opel Eye

Varneje in bolj sproščeno na pot

Samodejni regulator hitrosti1 s samodejnim 
pospeševanjem in upočasnjevanjem pomaga 
vzdrževati varnostno razdaljo do vozila, ki vozi 
spredaj. Vozite sproščeno in brez stresa. 

Opozarjanje na mrtvi kot1 je sistem, ki vas 
opozori, če vozilo, ki se vam približuje od 
zadaj, vstopi v vaš mrtvi kot. Če ste že nakazali 
spremembo voznega pasu s smernikom, v robu 
vzvratnih zunanjih ogledal utripa opozorilni 
simbol.

1 Oplovi asistenčni sistemi (ponekod oprema za doplačilo) so le 
pomoč vozniku. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji. 
Več o sistemih pomoči vozniku in njihovem delovanju najdete 
na opel.si.

Sistem pomoči vozniku

Ker je vaša varnost najpomembnejša, so Oplova 
vozila opremljena z najsodobnejšimi sistemi za 
pomoč vozniku, ki vam pomagajo varno prispeti 
na cilj. Mednje zagotovo sodi tudi Opel Eye, 
varnostni sistem s kamero in radarjem, ki stalno 
nadzira promet, vašo vožnjo in prometne znake. 
Sistem s kamero deluje kot dodatni opazovalec 
in podpora vozniku. 

Samodejni regulator 
hitrosti



CROSSLAND 

CORSA Slog, barve in udobje

Dovršena in elegantna Corsa razvaja z občutkom 
razkošja avtomobila višjega razreda. Nemške 
inovacije zagotavljajo preprostejšo in varnejšo 
vožnjo. Oprema v 3- ali 5-vratni različici Corse vas 
bo navdušila. Izberite mesto, izpustite volan in vaša 
Corsa bo varno parkirala, opozarjanje na mrtvi kot 
pa vam bo v pomoč pri varnem menjavanju voznih 
pasov. Uživajte v varčni vožnji s Corso v eni izmed 14 
barv, ki so na voljo.

PREDNOSTI:

Prostornina prtljažnika: Crossland X se lahko pohvali z 
največjo prostornino prtljažnika v svojem razredu - 410 litrov, 
ki jih lahko po potrebi povečate na kar 1255 litrov in naredite 
prostor še za vso dodatno prtljago. 

Poraba goriva*: 3,3 – 6,5 l/100 km,  
emisije CO2

*: 93 – 123 g/km, moč motorja: 60 kW – 96 kW

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

PREDNOSTI:

Tehnologija ecoTEC: zagotavlja manjšo porabo goriva 
in manj emisij. 

Poraba goriva*: 3,1 – 9,9 l/100 km,  
emisije CO2

*: 90 – 174 g/km, moč motorja: 51 kW – 152 kW

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

To je dobro življenje

Crossland X se odlikuje v izjemni prilagodljivosti, 
vrhunskih inovacijah in prepričljivi obliki. Prepustite se 
zračnemu občutku prostornosti, ki vam ga omogoča 
panoramska streha, ki poskrbi za piko na i. Crossland X 
se lahko pohvali z LED žarometi,  ki so za 30 % svetlejši 
od običajnih s halogenskimi žarnicami in zagotavljajo 
optimalno osvetlitev v vseh voznih razmerah.                       
S prostornino prtljažnika 410 litrov in značilno obliko 
športnega terenca zagotavlja Crossland X največ 
prostora v svojem razredu – povečate ga lahko vse       
do 1255 litrov.



MOKKA X

ASTRA

PREDNOSTI:

Oprema za varnost: IntelliLux LED® matrični žarometi z 
dolgimi lučmi brez bleščanja, opozarjanje na spremembo 
voznega pasu, samodejni regulator hitrosti in še več.

Poraba goriva*: 3,2  – 10,5 l/100 km,  
emisije CO2

*: 91 – 172 g/km, moč motorja: 70 kW – 147 kW 

* Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

Z užitkom na poslovno pot

Astra s številnimi novostmi v segmentu postavlja nova 
merila. Z IntelliLux LED® matričnimi žarometi uživajte v 
prednostih dolgih luči brez slepljenja drugih voznikov – 
za varnejšo nočno vožnjo brez stresa. Poskrbite za dobro 
počutje z vsestransko nastavljivima ergonomskima 
prednjima sedežema AGR¹ in voznikovim Wellness AGR 
sedežem v usnju z masažo in prezračevanjem. Če vam 
je pomembna vsestranskost, je Astra Sports Tourer 
odlična izbira. Velik prtljažnik (540 – 1630 l) in ogrevanje 
zadnjih sedežev poskrbita za prostor in udobje na dolgih 
potovanjih, v razmerju 40:20:40 deljena zadnja sedežna 
klop s stikalom za poklop z enim dotikom (FlexFold) pa 
omogoča še večjo prilagodljivost.

Astra je prejemnica številnih nazivov, med njimi tudi:
• Evropski in Slovenski avto leta 2016
• Avtomobilska inovacija leta 2016

Vsestranskost zagotovljena

Na avtocesti, v mestu ali na terenu Mokka X navduši z 
revolucionarnimi inovacijami in možnostmi vrhunskega 
prestižnega športnega terenca. Pod robustno 
zunanjostjo Mokke X se skrivajo dovršene tehnologije: 
prilagodljivi LED žarometi za zagotovljeno optimalno 
vidljivost, opozorilo prehitremu približevanju vozil 
pred vami s projekcijo LED odseva na vetrobranskem 
steklu, IntelliLink sistem za informacije in razvedrilo za 
brezhibno povezavo z vašimi digitalnimi napravami, 
inteligentni 4x4 pogon, in še veliko več. 

PREDNOSTI:

Izbor inovativne opreme: Opel Eye kamera,  
8-palčni IntelliLink Navi 900 z barvnim zaslonom na dotik,  
sistem za odklepanje in zagon motorja brez ključa. 

Poraba goriva*: 3,6  – 10,1 l/100 km,  
emisije CO2*: 103 – 155 g/km, moč motorja: 81 kW – 112 kW

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.



ZAFIRA

GRANDLAND  

PREDNOSTI:

Napredni sistem kamer z vidnim poljem 360°, samodejno 
zaviranje v sili, napredni parkirni pomočnik ter ostali odlični 
asistenčni sistemi so vozniku na voljo za udobnejšo vožnjo.

Poraba goriva*: 3,5 – 6,4 l/100 km, 
emisije CO2

*: 104 – 127 g/km, moč motorja: 88 – 130 kW 

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

PREDNOSTI:

Dimenzije prtljažnega prostora:  
dolžina: 1093 mm, širina: 1057 mm, prostornina: 710 – 1860 l 

Poraba goriva*: 4,0 – 12,2 l/100 km, 
emisije CO2

*: 119 – 179 g/km, moč motorja: 88 kW – 147 kW 

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

Življenje je grandiozno

Potovalni salon povezanosti

Ko športen značaj sreča pustolovsko dušo, nastane 
avtomobil s sodobnimi, dinamičnimi potezami, 
privlačnim terenskim videzom in visokim sedežnim 
položajem, ki zagotavlja za športne terence značilno 
odlično vsestransko vidljivost. Z vsem naštetim se lahko 
pohvali Opel Grandland X – z vrsto najsodobnejših 
tehnologij in obilo prostora za do pet dogodivščin 
željnih potnikov z vso potrebno prtljago in športno 
opremo.

Ta elegantni 7-sedežnik združuje vsestranske sisteme 
za prtljago s preoblikovano razkošno notranjostjo in 
obilico moči naše izjemne ponudbe motorjev. Vsaka 
Zafira je opremljena z dovršenimi tehnologijami, 
med katere sodita tudi inovacija salonskih sedežev in 
tehnologija inteligentne LED osvetlitve. Prilagodljivi 
AFL žarometi samodejno prilagajajo svetlobni snop 
zasuku volana in hitrosti, medtem ko sistem sam izbere 
najprimernejši način osvetlitve.



INSIGNIA

PREDNOSTI:

Sistemi za pomoč vozniku: IntelliLux LED® matrični 
žarometi, projekcijski zaslon, samodejni regulator hitrosti, 
Opel Eye kamera, samodejno zaviranje v sili.  

Poraba goriva*: 3,6 – 11,5 l/100 km,  
emisije CO2

*: 105 – 203 g/km, moč motorja: 81 – 191 kW 

*Kombinirane vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

Čas je za novega vodjo

Insignia v svojem segmentu vodi z edinstveno izbiro 
najsodobnejših inovacij in razkošjem prestižnega 
razreda. Na voljo v dveh različicah:  Grand Sport v slogu 
kupeja ali izjemno prostoren Sports Tourer. 

Notranjost Insignie je obenem elegantna in 
ergonomska. Od instrumentov, ki so prefinjeno 
usmerjeni proti vozniku, in projekcijskega zaslona do 
odličnih materialov in urejene armaturne plošče – vse je 
izdelano po meri. Ergonomski sedeži s certifikatom AGR 
in usnjenim oblazinjenjem se prilagajajo obliki vašega 
telesa, da se lahko udobno namestite. 

Voznike Insignie, ki se izdeluje v Nemčiji, čaka izkušnja 
do popolnosti izkoriščene zmogljivosti. Novi motorji 
zagotavljajo navdušujočo izkušnjo vožnje, medtem 
ko dinamičnost dopolnjuje prefinjeno in učinkovito 
zmogljivost. Odločite se za športni ročni 6-stopenjski ali 
dovršen 8-stopenjski avtomatski menjalnik, z Insignio 
boste v vsakem primeru hitro napredovali.



Nekatere slike v tej brošuri lahko vsebujejo posebno opremo, ki ni del standardne opreme.  Prikazana dodatna oprema vam je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema naših vozil so 
lahko različne od države do države. Dostopnost opreme, stopenj opreme in motorjev preverite pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Vse informacije 
o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Natisnjene barve prikazujejo približen 
odtenek resničnega barvnega tona. Recikliranje: podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na 
spletni strani www.opel.si.
Povprečna poraba goriva: 3,1 - 11,5 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 199 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0034 - 0,0704 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev 
pri dizelskih motorjih: 0,0001 - 0,0045 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,01E11 – 45,3E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slike je simbolične. Opel Southeast Europe LCC, 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, Madžarska. Izdaja 03/2018.

» bogata ponudba vozil

» konkurenčni prodajni pogoji

» posebna ponudba poslovnega najema s celovito 
storitvijo

» razvejana prodajno-servisna mreža

» brezplačna predstavitev in testiranje vozil

» izkušnje prodajnega svetovanja flotnim kupcem pri 
iskanju najboljše rešitve za vaše potrebe

» najsodobnejši varčni motorji z ecoTEC® tehnologijo

» vozila s pogonom na avtoplin 

Naše prednosti:

Opel je eden od vodilnih ponudnikov vozil 
flotnim kupcem. Ponaša se s široko paleto 
večkrat nagrajenih varčnih in ekoloških osebnih 
ter lahkih gospodarskih vozil. 

Če razmišljate o lizingu ali financiranju vozila 
– ali upravljanju celotnega avtoparka – boste 
pri Oplu našli po meri pripravljene rešitve, ki 
so prilagojene vašim potrebam, in s katerimi 
prihranite ter hkrati znižate stroške v celoti.

Izberite pametno in za svoje  
podjetje izberite vozila Opel


