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Η Opel στο 67ο ∆ιεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Οι Παγκόσµιες Πρεµιέρες της Opel στο IAA
•

Grandland X: ∆υναµικό SUV µε άφθονους χώρους

•

Insignia GSi: Ξεχωριστό σπορ ‘εργαλείο’ υψηλών απαιτήσεων

•

Insignia Country Tourer: Γοητεία εκτός δρόµου για λάτρεις της περιπέτειας

•

2.0-liter BiTurbo: Νέος κορυφαίος diesel για Insignia GSi και Country Tourer

•

Opel Exclusive: Εξατοµίκευση µε σφραγίδα προσωπικού γούστου

•

Astra CNG: Το εναλλακτικό bestseller της Opel

•

Vivaro Tourer και άλλα: Πολυτελή και ευρύχωρα van της Opel

Με το νέο δόγµα της “Το µέλλον ανήκει σε όλους”, η Opel πρόσφατα εντάχθηκε στον
όµιλο PSA, για τη δηµιουργία ενός αληθινού Ευρωπαίου πρωταθλητή. Οι επισκέπτες της
67ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 14 - 24 Σεπτεµβρίου µπορούν να
διαπιστώσουν από κοντά τι σηµαίνει αυτό. Αρκετά µοντέλα µε το σήµα του Κεραυνού
γιορτάζουν την παγκόσµια πρεµιέρα τους στο Opel Stand D09, Hall 8.0.
Την παρέλαση ανοίγει το νέο Opel Grandland X, προϊόν συνεργασίας Opel και PSA,
σχεδιασµένο κυριολεκτικά από λευκό φύλλο χαρτί. Με δυναµικές γραµµές, κορυφαίες
τεχνολογίες, κλασικά χαρακτηριστικά SUV και άφθονους χώρους για µέχρι πέντε άτοµα µε
τις αποσκευές τους, θα είναι υπολογίσιµος αντίπαλος στην ανερχόµενη κατηγορία SUV.
Παγκόσµια πρεµιέρα Νο2, το νέο Insignia GSi µε εξαιρετικά σπορ πλαίσιο, και Νο3, το νέο
Insignia Country Tourer, που αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον– ακόµα περισσότερο
µάλιστα αφού και τα δύο θα διατίθενται µε το νέο κινητήρα 2.0L BiTurbo diesel 154 kW/210
hp (Επίσηµη κατανάλωση καυσίµου GSi 2.0 BiTurbo σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό
Κύκλο Οδήγησης NEDC: στην πόλη 8,9 l/100 km, εκτός πόλης 6,1 l/100 km, µικτός κύκλος
7,3 l/100 km, επίσηµες, ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 192 g/km, Επίσηµη
κατανάλωση καυσίµου Country Tourer 2.0 BiTurbo σύµφωνα µε το NEDC στην πόλη 8,9Opel Automobile GmbH
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8,8 l/100 km, εκτός πόλης 6,0-5,9 l/100 km, µικτός κύκλος 7,2-7,1 l/100 km, επίσηµες,
ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 191-188 g/km). Ενώ το Insignia GSi είναι ένα σπορ
‘εργαλείο’ υψηλών απαιτήσεων, το Country Tourer θα προσελκύσει όσους προτιµούν ένα
κοµψό, πρακτικό station wagon µε εµφάνιση και δυνατότητες off-road. Και τα δύο
διαθέτουν το ευφυές σύστηµα τετρακίνησης µε κατανοµή ροπής (torque vectoring) –
µοναδικό στην κατηγορία. Τέλος, οι λάτρεις του εξατοµικευµένου στυλ θα ενθουσιαστούν
µε τη νέα φιλοσοφία Opel Exclusive.
Μία νέα έκδοση Opel Astra CNG εκτίθεται για πρώτη φορά, µε νέο κινητήρα 1.4L turbo (µε
81 kW/110 hp, κατανάλωση NEDC: στην πόλη 5,7-5,6 kg/100 km, εκτός πόλης 3,4-3,3
kg/100 km, µικτός κύκλος 4.3-4.1 kg/100 km, εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο
116-113 g/km) και αποτελεί µία στιλάτη και ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση.
Επιπλέον, η Opel έχει προγραµµατίσει το ντεµπούτο των νέων µεγάλων van του bestseller
Vivaro, συµπεριλαµβανοµένου του Vivaro Tourer. Πρόκειται για εξαιρετικά ευέλικτες και
άνετες επιβατικές εκδόσεις. Για παράδειγµα, το Vivaro Tourer µε περιστρεφόµενο πάγκο
καθισµάτων ή ατοµικά καθίσµατα 2ης σειράς, µε αντίστοιχη λειτουργία και αναδιπλούµενο
τραπεζάκι, µπορεί να µετατραπεί σε ένα κοµψό και πρακτικό business lounge σε χρόνο
µηδέν.
«Το νέο σλόγκαν της µάρκας Opel ‘Το µέλλον ανήκει σε όλους’ αποτελεί υπόσχεση και
υποχρέωση. Αντιπροσωπεύει εµάς και τα προϊόντα µας. Οι παγκόσµιες πρεµιέρες µας στο
IAA δείχνουν πώς εµείς στην Opel, κάνουµε τις καινοτόµες τεχνολογίες, σε κοµψά και
πρακτικά αυτοκίνητα, προσιτές σε ένα ευρύ κοινό. Και µε µοντέλα όπως το νέο Opel
Grandland X µπαίνουµε σε νέες κατηγορίες της αγοράς και προσφέρουµε στους πελάτες
µας περισσότερες επιλογές από ποτέ. Σας περιµένουµε στο IAA για να το διαπιστώσετε
µόνοι σας» είναι η ανοιχτή πρόσκληση του CEO της Opel, Michael Lohscheller.
Opel Grandland X: ∆υναµικό, συµπαγές SUV για µία ανερχόµενη αγορά
Σύγχρονες, δυναµικές γραµµές, µία µοντέρνα, εκτός δρόµου εµφάνιση και υπερυψωµένα
καθίσµατα µε καλή σφαιρική ορατότητα, όπως αρµόζει σε ένα SUV, σε συνδυασµό µε
πλείστες νέες τεχνολογίες και άφθονους χώρους και άνεση για µέχρι πέντε επιβάτες - αυτό
είναι το νέο Opel Grandland X. Η γκάµα υπερσύγχρονων, κορυφαίων συστηµάτων
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υποστήριξης και άνεσης που προορίζεται για το νέο Grandland X περιλαµβάνει: Σύστηµα
∆ιατήρησης & Προσαρµογής Ταχύτητας [Adaptive Cruise Control (ACC)] µε ανίχνευση πεζού
και Αυτόµατο Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), Σύστηµα
Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System), Προηγµένο Σύστηµα
Υποβοήθησης Παρκαρίσµατος (Advanced Park Assist) και Κάµερα 360°. Η Opel επιβεβαιώνει
και πάλι την πρωτοκαθεδρία της στην τεχνολογία φωτισµού, εξοπλίζοντας το Σύστηµα
Προσαρµοζόµενου Εµπρόσθιου Φωτισµού [Adaptive Forward Lighting (AFL)] του Grandland
X µε προβολείς LED. Το νέο µοντέλο υπόσχεται οδηγική απόλαυση όλο το χρόνο και σε
όλα τα εδάφη. Αυτό οφείλεται και στο προαιρετικό Σύστηµα Ελέγχου Πρόσφυσης (Grip
Control) που διασφαλίζει άριστη πρόσφυση και σταθερή συµπεριφορά σε όλες τις οδικές

συνθήκες, από χιόνι και λάσπη µέχρι αµµώδη και βρεγµένα εδάφη.
Εργονοµικά, εµπρός καθίσµατα µε πιστοποίηση AGR (Campaign for Healthier Backs),
θερµαινόµενο τιµόνι και θερµαινόµενα καθίσµατα µπροστά και πίσω, παρέχουν κορυφαία
άνεση. Η πίσω πόρτα που ανοίγει και κλείνει µε µία απλή κίνηση του ποδιού διευκολύνει
την πρόσβαση από το εξωτερικό. Όπως σε όλα τα µοντέλα Opel, οδηγοί και επιβάτες του
Grandland X απολαµβάνουν κορυφαία συνδεσιµότητα µε την τελευταία γενιά συστηµάτων
IntelliLink που είναι συµβατά µε Android Auto και Apple CarPlay, καθώς και το σύστηµα
προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιµότητας Opel OnStar, που τώρα περιλαµβάνει Wi-Fi
Hotspot1 και νέες υπηρεσίες όπως κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο2 και αναζήτηση
χώρου στάθµευσης3.
Ιδανικά εξοπλισµένο, το Grandland X µήκους 4,48 m και τρίτο µέλος της οικογένειας Opel
X, είναι υπολογίσιµος αντίπαλος στην ανερχόµενη κατηγορία SUV στην οποία θα δώσει
νέα πνοή. Μόνο στην κατηγορία των συµπαγών, το µερίδιο SUV έχει αυξηθεί από 7% το
2010, σε σχεδόν 20%, σήµερα. Ταυτόχρονα, το Grandland X επεκτείνει την πλούσια
γκάµα της Opel σε αυτή την πολύ δηµοφιλή κατηγορία.
Opel Insignia GSi: Κοµψό σπορ ‘εργαλείο’ για οδηγική απόλαυση µε προοπτική
1

Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δηµιουργία λογαριασµού στην OnStar Europe
Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασµό µε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις
ισχύουν µετά το πέρας της προβλεπόµενης δοκιµαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται
στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιµότητας. Ενηµερωθείτε για τοπικούς
περιορισµούς και χρεώσεις των υπηρεσιών στο www.opel.gr/onstar.
2
Μέσω booking.com. Απαιτούνται e-mail και πιστωτική κάρτα.
3
Μέσω Parkopedia
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Κοµψότερο, ακριβέστερο, ακόµα πιο αποδοτικό. Το νέο Opel Insignia GSi είναι ένα σπορ
‘εργαλείο’ για όσους αναζητούν κάτι ξεχωριστό. Ένα αυτοκίνητο για τον οδηγό σε όλα τα
είδη δρόµων. Το στάνταρ πλαίσιο FlexRide µε πολύ δυναµικό σετάρισµα που
προσαρµόζεται στο οδηγικό στυλ και τις επικρατούσες οδικές συνθήκες σε κλάσµατα
δευτερολέπτου, καθώς και τα νέα ελαστικά Michelin Pilot Sport 4 S σε ζάντες αλουµινίου
20 ιντσών εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο πρόσφυσης. Το ευφυές σύστηµα τετρακίνησης µε
κατανοµή ροπής είναι µοναδικό στην κατηγορία. Με αυτή την τεχνολογία το νέο Opel
Insignia GSi, ανταποκρίνεται πιο άµεσα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια στις εντολές του
συστήµατος διεύθυνσης, ενώ προσφέρει άριστη πλευρική πρόσφυση για µέγιστη
ευστάθεια όπως και εξαιρετικό κράτηµα. Το νέο οκτατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο λειτουργεί
και µέσω των χειριστηρίων του τιµονιού (shift-paddles) για πιο ενεργή συµµετοχή του
οδηγού. Και πλέον αυτού, το GSi θα διατίθεται επίσης µε το νέο, κορυφαίο 2.0-liter BiTurbo
diesel της Opel. Η νέα µονάδα παράγει 154 kW/210 hp στις 4.000 rpm και αποδίδει ισχυρή
ροπή 480 Nm µόλις από τις 1.500 rpm χάρη στη σειριακή υπερσυµπίεση δύο σταδίων
(Επίσηµη κατανάλωση καυσίµου Country GSi 2.0 BiTurbo σύµφωνα µε το NEDC: στην
πόλη 8,9 l/100 km, εκτός πόλης 6,1 l/100 km, µικτός κύκλος 7,3 l/100 km, επίσηµες, ειδικές
εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 192 g/km). Ο νέος 2.0 BiTurbo επιταχύνει το GSi από 0
στα 100 km/h σε µόλις 7,8 δευτ. µέχρι την τελική ταχύτητα των 233 km/h.
Τυπικό χαρακτηριστικό της νέας γενιάς Insignia είναι ο συνδυασµός σχεδίασης ελαφρού
βάρους, χαµηλού κέντρου βάρους και υπερτροφοδοτούµενου κινητήρα 2.0-L ή του
βενζινοκινητήρα 2.0 Direct Injection Turbo 191 kW/260 hp (Επίσηµη κατανάλωση
καυσίµου GSi 2.0 Direct Injection Turbo σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης
NEDC: στην πόλη 11.2 l/100 km, εκτός πόλης 7.1 l/100 km, µικρός κύκλος 8.6 l/100 km,
επίσηµες, ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 197 g/km). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
άριστη ισορροπία και πολύ καλή αναλογία ισχύος-βάρους, αρετές που επιβεβαιώνονται και
στο χρονόµετρο. «Το νέο Insignia GSi είναι σαφώς ταχύτερο, χρονοµετρηµένο στην πίστα
Nürburgring Nordschleife, από το ισχυρότερο Insignia OPC της προηγούµενης γενιάς»
κατέληξε ο Υπεύθυνος Αυτοκινήτων Επιδόσεων & Μηχανοκίνητου Αθλητισµού, Volker
Strycek, κατά τη διάρκεια δοκιµών. Ένας από τους λόγους είναι ότι το GSi είναι κατά 160
kg ελαφρύτερο από ένα παρεµφερές Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. Σαν ένας νευρώδης
αθλητής.
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Τέτοιες επιδόσεις, αξίζουν ένα ξεχωριστό εξωτερικό. Με µεγάλους χρωµιωµένους
αεραγωγούς µπροστά και απέριττο πίσω τµήµα µε αεροτοµή για την απαραίτητη
αεροδυναµική πίεση στον πίσω άξονα, η εµφάνιση του GSi εναρµονίζεται άριστα µε τις
επιδόσεις του. Τα ενσωµατωµένα σπορ, δερµάτινα καθίσµατα µε πιστοποίηση AGR (ειδικά
σχεδιασµένα για το GSi), το δερµάτινο σπορ τιµόνι και τα αλουµινένια πεντάλ αποτελούν
τις τελικές πινελιές.
Opel Insignia Country Tourer: Στιβαρό αµάξωµα, άνετο εσωτερικό
Το νέο Opel Insignia Country Tourer ολοκληρώνει την παρουσία του Insignia στο Σαλόνι
της Φρανκφούρτης. Μία ακόµα κορυφαία έκδοση της οικογένειας Insignia, προσελκύει µε
τη δική της ξεχωριστή γοητεία και στιβαρότητα αλλά και µε το στυλ. Η ασηµί ποδιά τονίζει
την αντοχή του αυτοκινήτου. Ανάγλυφα µαύρα προστατευτικά στο κάτω τµήµα και οι θόλοι
των τροχών αναδεικνύουν τη σκληροτράχηλη εµφάνιση. Το πίσω τµήµα περιλαµβάνει
οµοίως στοιχεία που υποδηλώνουν την περιπετειώδη φύση του µοντέλου, όπως µία ασηµί
ποδιά και διπλή απόληξη εξαγωγής που ενισχύουν την αίσθηση πλάτους.
Όσοι επιθυµούν να αφήσουν πίσω τους την άσφαλτο, θα εκτιµήσουν τη µεγαλύτερη
απόσταση από το έδαφος κατά 20 mm µαζί, το σύστηµα τετρακίνησης µε κατανοµή ροπής
Twinster και τη νέα πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσµων. όπως το αδερφάκι του GSi, το
Country Tourer θα διατίθεται επίσης µε το νέο κορυφαίο 2.0 BiTurbo diesel (Επίσηµη
κατανάλωση καυσίµου Country Tourer 2.0 BiTurbo σύµφωνα µε το NEDC στην πόλη 8,98,8 l/100 km, εκτός πόλης 6,0-5,9 l/100 km, µικτός κύκλος 7,2-7,1 l/100 km, επίσηµες,
ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 191-188 g/km).
Σαν ένα γνήσιο, σκληροτράχηλο όχηµα παντός εδάφους, το νέο Insignia Country Tourer
είναι πάνω απ’ όλα εξαιρετικά πρακτικό και χάρη στην προαιρετική πίσω πόρτα που
λειτουργεί ανέπαφα (µέσω αισθητήρα), τη στάνταρ σχάρα οροφής και µία πλούσια γκάµα
υπερσύγχρονων συστηµάτων υποστήριξης, δυνατότητες συνδεσιµότητας και
χαρακτηριστικά άνεσης.
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Opel Exclusive: Κάντε το απόλυτα µοναδικό
Μετά την επίσηµη ανακοίνωση την άνοιξη στη Γενεύη, η Έκθεση της Φρανκφούρτης έχει
την τιµή να φιλοξενεί το πρώτο Insignia σε έκδοση Opel Exclusive. Η φιλοσοφία
εξατοµίκευσης επιτρέπει στους αγοραστές του Insignia να επιλέγουν ακριβώς την
απόχρωση που θέλουν. Προς το παρόν διατίθενται 15 αποχρώσεις επιπλέον της στάνταρ
γκάµας. Τους επόµενους µήνες η Opel θα προσφέρει απεριόριστο αριθµό επιλογών. Μία
αγαπηµένη σκιά µατιών ή απόχρωση αυτοκινήτου vintage θα αποτελούν υπόδειγµα για τη
δηµιουργία του επιθυµητού χρωµατικού τόνου. Ενώ τα στάνταρ µοντέλα Insignia διαθέτουν
άφθονα στοιχεία χρωµίου, το High Gloss Black Pack χαρίζει στην έκδοση Exclusive µία
έξτρα σπορ πινελιά, καθώς η µπάρα της µάσκας, οι διακοσµητικές λωρίδες των
παραθύρων και άλλα, όπως οι εξωτερικοί καθρέπτες, αποκτούν ένα γυαλιστερό µαύρο
φινίρισµα. Επίσης, οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν από περισσότερα σχέδια ζαντών
αλουµινίου. Η σειρά Exclusive σύντοµα θα επεκταθεί µε περισσότερες προτάσεις
δερµάτινου σαλονιού και διακοσµητικών στιλιστικών στοιχείων: έτσι θα δηµιουργούνται
µοναδικά αυτοκίνητα, εξατοµικευµένα σύµφωνα µε το γούστο του ιδιοκτήτη τους.
Επιπλέον, κάθε Insignia που θα παραγγέλνεται σαν έκδοση Exclusive θα διαθέτει πολλά
κορυφαία στάνταρ χαρακτηριστικά: Navi 900 IntelliLink µε έγχρωµη οθόνη αφής οκτώ
ιντσών, θερµο-απορροφητικό κρύσταλλο Solar Protect και επαναστατικό σύστηµα
φωτισµού IntelliLux LED® matrix.
Opel Astra CNG: Ιδιαίτερα αποδοτικό bestseller
Πριν από δύο χρόνια, η τελευταία γενιά Astra έκανε το ντεµπούτο της στο IAA και
λανσάρισε πρωτοποριακές καινοτοµίες, όπως οι προσαρµοζόµενοι προβολείς IntelliLux
LED® matrix, στην κατηγορία των συµπαγών µοντέλων. Με προηγµένες τεχνολογίες,
εξαιρετικά δυναµικό στυλ και κορυφαία άνεση, το πεντάθυρο Astra hatchback και το Sports
Tourer station wagon έγιναν πραγµατικά bestseller σε χρόνο µηδέν και απέσπασαν τον
τίτλο του “ Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2016” στην Ευρώπη.
Το Astra CNG κάνει την πρεµιέρα του στο φετινό IAA. Η νέα έκδοση φυσικού αερίου δεν
είναι µόνον πιο αποδοτική, αλλά και πιο οικονοµική αφού το CNG είναι οικονοµικότερο από
τη βενζίνη στη Γερµανία, λόγω των φοροαπαλλαγών που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση µέχρι
το 2026. Ο 1.4L υπερτροφοδοτούµενος κινητήρας 81 kW/110 hp του Astra CNG είναι
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βελτιστοποιηµένος για χρήση µε φυσικό αέρα, βιοαέριο ή όποια αναλογία αυτών. Εάν η
ποσότητα 19 kg (117.5 L) αερίου που περιέχεται σε δύο ρεζερβουάρ “Type 4” από
ανθρακονήµατα πέσει σε χαµηλά επίπεδα, ένα εφεδρικό ρεζερβουάρ βενζίνης 13.7-L
εξασφαλίζει την συνέχιση του ταξιδιού στο Astra CNG, µέχρι τον επόµενο ανεφοδιασµό µε
φυσικό αέριο.
Opel Vivaro Tourer: Άνετο, µεγάλο van για δουλειά και διακοπές
Τέλος, τα νέα επιβατικά van Vivaro Tourer και Vivaro Life γιορτάζουν την πρεµιέρα τους
στο IAA. Χάρη στις πολυάριθµες δυνατότητες διαµόρφωσης εσωτερικού, το Vivaro είναι
ήδη το δηµοφιλέστερο επαγγελµατικό όχηµα της Opel. Με τις νέες, άνετες και ευέλικτες
επιβατικές εκδόσεις του, το µεγάλο πολυτάλαντο van ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην
ιστορία του. ∆ιαθέτει πάντα: εξοπλισµό και ανέσεις 1ης κατηγορίας, επιπέδου επιβατικού
αυτοκινήτου, µεταβλητές διατάξεις καθισµάτων και καινοτόµες τεχνολογίες και συστήµατα
υποστήριξης, ακόµα και Cruise Control µε περιοριστή ταχύτητας, στάνταρ.
Το νέο Vivaro Tourer είναι ιδανικό σαν business lounge 1ης κατηγορίας. Η δεύτερη σειρά
καθισµάτων µε λειτουργία “Easy Entry” περιστρέφεται εύκολα σε ράγες κατά 180 µοίρες,
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ευχάριστη, ‘face-to-face’ επικοινωνία. Το ευρύχωρο
van είναι ακόµα πιο άνετο µε δύο προαιρετικά καθίσµατα που περιστρέφονται κατά 360
µοίρες και αναδιπλούµενο τραπεζάκι. Laptop και άλλες κινητές συσκευές συνδέονται µέσω
θυρών USB και µιας πρίζας 220 volt. Φώτα LED στην επένδυση οροφής προσφέρουν
πλούσιο φωτισµό στο εσωτερικό. Το Vivaro Tourer διαθέτει επίσης µία αποκλειστική
εξωτερική εµφάνιση που τονίζεται από εντυπωσιακές µαύρες λαβές σε όλες τις πόρτες,
φιµέ κρύσταλλα και ζάντες αλουµινίου 17 ιντσών.
Το νέο Vivaro Life είναι το ιδανικό camper και van αναψυχής. Οι ιδιοκτήτες απλά ξεκινούν
το ταξίδι τους και µπορούν να απολαύσουν µεγαλύτερης διάρκειας παραµονή, όπου
επιθυµούν – ακόµα κι αν περιλαµβάνει διανυκτέρευση. Χάρη στον έξυπνο και ευέλικτο
εξοπλισµό του, το Vivaro Life είναι ιδανικό για camping µε όλη την οικογένεια ή για µία
ξαφνική διήµερη απόδραση για δύο. Στάνταρ, περιστρεφόµενα ατοµικά καθίσµατα στη
δεύτερη σειρά και ένας κινούµενος πάγκος καθισµάτων, που εδράζεται σε ράγα και µπορεί
να µετατραπεί σε άνετο κρεβάτι στην 3η σειρά µε έναν έξυπνο µηχανισµό µέσα σε
δευτερόλεπτα, µεταµορφώνουν το lifestyle van σε ένα φιλόξενο χώρο για ύπνο µε
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κορυφαία επίπεδα άνεσης. Προαιρετικά διατίθενται πολύ σκούρα φιµέ παράθυρα,
αναδιπλούµενο τραπεζάκι µεταξύ δεύτερης και τρίτης σειράς, και ένα βοηθητικό καλοριφέρ
που εξασφαλίζει ευχάριστες θερµοκρασίες ακόµα και τους χειµερινούς µήνες.
Όπως το αδερφάκι του Vivaro Tourer, το Vivaro Life διαθέτει εσωτερική επένδυση µε
φωτισµό οροφής LED, θύρες USB και µία πρίζα στην καµπίνα επιβατών, στάνταρ.
Σύστηµα A/C /αυτόµατος έλεγχος κλιµατισµού, Park Assist και πολλά ακόµα
χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται στη στάνταρ έκδοση, ενώ οδηγός και συνοδηγός
απολαµβάνουν απεριόριστη άνεση στο ταξίδι µε ρυθµιζόµενα καθίσµατα προς 6
κατευθύνσεις, υποβραχιόνια, οσφυϊκή υποστήριξη και πλευρικούς αερόσακους.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com
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Η Opel στο 67ο ∆ιεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Το Αθλητικό και Περιπετειώδες Opel Grandland X
•

∆υναµικό συµπαγές SUV για µία αναπτυσσόµενη κατηγορία της αγοράς

•

Σπορ στυλ µε µοντέρνες αναλογίες και άφθονους χώρους

•

IntelliGrip για µέγιστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες

•

Υπερσύγχρονα συστήµατα υποστήριξης για µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση

•

Ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες εξασφαλίζουν ζωηρή οδηγική απόλαυση SUV

•

Κορυφαίες τεχνολογίες, υψηλό επίπεδο άνεσης

•

Το τρίτο µοντέλο Opel X µετά τα Mokka X και Crossland X

Μοντέρνες, δυναµικές γραµµές, γοητευτική off-road εµφάνιση και υπερυψωµένη θέση
καθισµάτων µε άριστη σφαιρική ορατότητα σε συνδυασµό µε ποικίλες κορυφαίες
τεχνολογίες, άφθονους χώρους και άνεση για µέχρι πέντε φίλους της περιπέτειας – αυτός
είναι ο ορισµός του νέου Opel Grandland X, που γιορτάζει τώρα την πρεµιέρα του στο
∆ιεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA). Το νέο µοντέλο είναι ένας
πραγµατικός διεκδικητής στην αναπτυσσόµενη κατηγορία SUV. Μόνο στην κατηγορία των
συµπαγών, το µερίδιο των SUV έχει αυξηθεί από 7% το 2010, σε σχεδόν 20%, σήµερα.
Ιδανικά εξοπλισµένο, το νέο Grandland X έρχεται στην αγορά ως το τρίτο µέλος της
οικογένειας Opel X. Πλαισιώνει το Opel Crossland X και το bestseller Opel Mokka X, που
είναι κατά 20 cm περίπου µικρότερα σε µήκος. Ταυτόχρονα, το Grandland X επεκτείνει την
πλούσια γκάµα της Opel σε αυτή την πολύ δηµοφιλή κατηγορία.
Ο πλούσιος βασικός εξοπλισµός περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: Φώτα ηµέρας LED, πίσω
φώτα LED, Σύστηµα Αναγνώρισης Παρέκκλισης από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας (Lane
Departure Warning) βασισµένο σε κάµερα, Σύστηµα Αναγνώρισης Οδικής Σήµανσης (Road
Sign Recognition), έξυπνο σύστηµα προσαρµογής ταχύτητας Cruise Control, Σύστηµα

υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist), Radio R4.0 µε δυνατότητα
Opel Automobile GmbH
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com
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τηλεφώνου Bluetooth hands-free, σύστηµα κλιµατισµού (A/C) µε φίλτρο σωµατιδίων και
οσµών, καθίσµατα comfort µε ποικίλες δυνατότητες ρύθµισης και διαιρούµενο 40:60 /
αναδιπλούµενο πίσω κάθισµα. Το σύστηµα Opel OnStar προσφέρεται στάνταρ από την
έκδοση Edition. Η µοντέρνα, δυναµική σχεδίαση του νέου συµπαγούς SUV της Opel το
κάνει πραγµατικά εντυπωσιακό – πόσο µάλλον µε την προαιρετική διχρωµία, µε αντίθετη
µαύρη οροφή.
Ασφαλής οδηγική απόλαυση: IntelliGrip, υπερσύγχρονα συστήµατα υποστήριξης
και κινητήρες
Το Grandland X συµπεριφέρεται δυναµικά όπως υπαγορεύει η δυναµική του εµφάνιση και
προσφέρει πρωτίστως ασφαλή οδηγική απόλαυση όλο το χρόνο και σε όλες τις επιφάνειες.
Αυτό οφείλεται µεταξύ άλλων στο προαιρετικό, ηλεκτρονικό σύστηµα IntelliGrip που
εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες. Ο οδηγός µπορεί να
επιλέξει από πέντε προγράµµατα οδήγησης. Το σύστηµα, στη συνέχεια, προσαρµόζει την
κατανοµή ροπής στους εµπρός τροχούς, επιτρέπει την ολίσθηση του τροχού εάν είναι
απαραίτητο και, µε το αυτόµατο κιβώτιο, προσαρµόζει τα σηµεία αλλαγών σχέσεων καθώς
και την απόκριση του γκαζιού. Αυτό εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση και σταθερή
συµπεριφορά ανεξάρτητα εάν το Grandland X κινείται σε χιόνι, λάσπη, άµµο ή βρεγµένη
επιφάνεια.
Το Grandland X περιλαµβάνει επίσης µία γκάµα υπερσύγχρονων συστηµάτων
υποστήριξης πρώτης κατηγορίας, που κάνουν την οδήγηση πιο ξεκούραστη: Σύστηµα
Αναγνώρισης Επικείµενης Σύγκρουσης (Forward Collision Warning) µε Αυτόµατο
Φρενάρισµα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking) και ανίχνευση πεζού,
Σύστηµα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness Alert), Σύστηµα Υποβοήθησης
Παρκαρίσµατος (Advanced Park Assist) και Κάµερα 360° – είναι µερικά από τα
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά. Προαιρετικά συστήµατα όπως Αυτόµατο Σύστηµα
Προσαρµογής Ταχύτητας (Automatic Cruise Control) λειτουργία stop, που διατηρεί την
επιλεγµένη ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόµενο όχηµα και φρενάρει ή
επιταχύνει το Grandland X όταν χρειάζεται, αναβαθµίζουν το επίπεδο ασφάλειας.
Η Opel για µία ακόµα φορά αποδεικνύει την κορυφαία κλάση της στις τεχνολογίες
φωτισµού, εξοπλίζοντας το Grandland X µε τους ισχυρούς προβολείς LED του
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Προσαρµοζόµενου Συστήµατος Εµπρόσθιου Φωτισµού [Adaptive Forward Lighting (AFL)].
Λειτουργίες όπως φωτισµός στροφών, υποστήριξη µεγάλης σκάλας και αυτόµατης
ρύθµισης ύψους δέσµης, εγγυώνται βέλτιστο φωτισµό του δρόµου σε όλες τις συνθήκες.
Εκτός από το προαιρετικό, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης IntelliGrip και τα
πολυάριθµα συστήµατα υποστήριξης οδηγού, οι ζωηροί κινητήρες συµβάλλουν επίσης
στην ασφαλή οδηγική απόλαυση µε το Grandland X. Αρχικά θα διατίθενται δύο κινητήρες
µε εξαιρετικά χαµηλές εκποµπές CO2 – πραγµατικό πλεονέκτηµα σε επίπεδο φορολογίας
και κατανάλωσης. Και οι δύο κινητήρες µπορούν να συνδυάζονται µε ένα σύγχρονο
εξατάχυτο µηχανικό ή εξατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο βελτιστοποιηµένων τριβών και
διαθέτουν Start/Stop στο βασικό εξοπλισµό τους.

•

Ο αλουµινένιος βενζινοκινητήρας 1.2 Turbo άµεσου ψεκασµού αποδίδει 96 kW/130 hp
και µέγιστη ροπή 230 Nm στις 1.750 rpm (κατανάλωση NEDC: στην πόλη 6,4 l/100 km,
εκτός πόλης 4,9 l/100 km, µικτός κύκλος 5,5-5,4 l/100 km, 127-124 g/km CO2).

•

Ο 1.6 diesel µε 88 kW/120 hp αποδίδει µέγιστη ροπή 300 Nm στις 1.750 rpm
(κατανάλωση NEDC: στην πόλη 5,1-4,7 l/100 km, εκτός πόλης 4,2-3,9 l/100 km, µικτός
κύκλος 4,6-4,3 l/100 km, 118-111 g/km CO2).

•

Για πελάτες που αναζητούν ακόµα µεγαλύτερη ισχύ, η Opel θα επεκτείνει τη γκάµα
κινητήρων του Grandland X στο άµεσο µέλλον και µε έναν κορυφαίο diesel.

•

Επιπλέον, ένα νέο, οκτατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο θα προστεθεί στη γκάµα.

Σπορ, κοµψό και άνετο: Αυτός είναι ο ορισµός ενός σύγχρονου SUV
Εκτός από τις ζωηρές επιδόσεις, το κοµψό στυλ, η υψηλή ποιότητα και το άνετο εσωτερικό
καθώς και η ολοκληρωµένη τεχνολογία infotainment συµβάλλουν σε µία αίσθηση ευεξίας
µέσα στην καµπίνα.
Με µήκος 4.477 mm, πλάτος 1,856 mm (χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες) και ύψος 1.609
mm, το νέο Opel Grandland X είναι ένα µοντέρνο, στιβαρό SUV από κάθε άποψη.
Μπροστά, πάνω από την ποδιά, η τολµηρή µάσκα φέρει περήφανη το σήµα του Κεραυνού
Opel Blitz. Τα χρωµιωµένα πτερύγια πλαισιώνουν το λογότυπο της µάρκας και εκτείνονται
προς τους λεπτούς προβολείς LED σε σχήµα διπλού φτερού, που διευρύνουν οπτικά το
εµπρός τµήµα και προσδίδουν στο Grandland X στιβαρότητα. Το καπό φέρει την
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χαρακτηριστική πτυχή της Opel – παραπέµποντας στη σχεδιαστική φιλοσοφία της µάρκας
‘Η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη Γερµανική Ακρίβεια’.
Το προφίλ απηχεί τον ελκυστικό συνδυασµό σκληροτράχηλης γοητείας SUV και κοµψών
γραµµών. Μυώδεις, ανάγλυφοι θόλοι τροχών και προστατευτικές ποδιές στο κάτω µέρος
του αµαξώµατος χαρίζουν στο Grandland X αληθινή γοητεία εκτός δρόµου. Από την άλλη,
καθαρές γραµµές και η ανανεωµένη λεπίδα στο κάτω τµήµα των θυρών καθιστούν το νέο
Grandland X αναγνωρίσιµο µέλος της οικογένειας Opel. Προαιρετική διχρωµία µε µαύρη
οροφή προσδίδει µία έξτρα νότα εξατοµίκευσης. Το οµαλό ‘σβήσιµο’ στο πίσω τµήµα του
αµαξώµατος τονίζεται από την επαναστατική κολόνα C, που επίσης ‘δένει’ δυναµικά µε το
πίσω τµήµα. Η πίσω όψη του Grandland X αποτυπώνει και στην παραµικρή λεπτοµέρεια τι
σηµαίνει γνήσια σχεδίαση SUV: φαρδύ στήσιµο, ασηµί ποδιά µε ενσωµατωµένες
απολήξεις εξαγωγής εκατέρωθεν, και από πάνω πρόσθετα προστατευτικά και λεπτά πίσω
φώτα LED υπογραµµίζουν το σπορ και στιβαρό χαρακτήρα του νέου µοντέλου.
Η υψηλή ποιότητα συνεχίζεται και στο εσωτερικό: ο πίνακας οργάνων και η κεντρική
κονσόλα µε οθόνη αφής έχουν σαφή διάταξη και είναι οριζόντια ευθυγραµµισµένα µε τον
οδηγό. Στην κεντρική κονσόλα, τα χειριστήρια βρίσκονται σε τρεις οριζόντιες ζώνες, για
ταχεία και διαισθητική πρόσβαση στις λειτουργίες infotainment, ελέγχου κλιµατισµού και
πλαισίου. Η υψηλή ποιότητα εµφάνισης και αίσθησης που αποπνέουν οι εσωτερικές
επιφάνειες, χαρίζουν στον οδηγό και τους επιβάτες µία αίσθηση ευεξίας και άνεσης σε όλα
τα καθίσµατα. Η υπερυψωµένη θέση τον καθισµάτων, τυπικό στοιχείο SUV, διευκολύνει
την είσοδο/έξοδο και εξασφαλίζει καλή ορατότητα. Με την πανοραµική κρυστάλλινη
ηλιοροφή, το εσωτερικό λούζεται µε άπλετο φως, ενώ οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους
ένα ‘παράθυρο στον ουρανό’.
Χαρακτηριστική άνεση Opel πρώτης κατηγορίας προσφέρουν τα πιστοποιηµένα από το
AGR (Campaign for Healthier Backs) εργονοµικά καθίσµατα καθώς και το θερµαινόµενο
τιµόνι, και τα θερµαινόµενα εµπρός & πίσω καθίσµατα.
Το µακρύ µεταξόνιο των 2.675 mm δηµιουργεί ένα ευάερο και ευρύχωρο περιβάλλον για
να ταξιδεύουν άνετα µέχρι πέντε άτοµα. Με χώρο αποσκευών από 514 – 1.652 L,
κατάλληλο ακόµα και για τη µεταφορά σπορ εξοπλισµού, το νέο SUV της Opel είναι
εφάµιλλο των εξαιρετικά ευρύχωρων, συµπαγών station wagon. Ανάλογα µε την έκδοση
εξοπλισµού, η πρόσβαση στο χώρο αποσκευών είναι πολύ εύκολη και άνετη µε την

Σελίδα 5

ελεγχόµενη από αισθητήρα πίσω πόρτα που ανοίγει και κλείνει µε απλή κίνηση του
ποδιού.
Όπως σε όλα τα µοντέλα Opel, οδηγοί και επιβάτες του Grandland X απολαµβάνουν
κορυφαία συνδεσιµότητα µε την τελευταία γενιά συστηµάτων IntelliLink συµβατών µε
Android Auto και Apple CarPlay καθώς και το σύστηµα προσωπικής συνδεσιµότητας και
υποστήριξης Opel OnStar που περιλαµβάνει Wi-Fi Hotspot1 και νέες υπηρεσίες όπως
κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο2 και αναζήτηση χώρου στάθµευσης3. Τα Smartphone
φορτίζονται ακόµα και ασύρµατα µέσω επαγωγικής φόρτισης. Για τους φίλους της
µουσικής που επιθυµούν να απολαµβάνουν µία κορυφαία εµπειρία ήχου, διατίθεται
premium ηχοσύστηµα Denon µε οκτώ ηχεία και ένα subwoofer.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

1

Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δηµιουργία λογαριασµού στην OnStar Europe Ltd. Οι
Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασµό µε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις ισχύουν µετά το πέρας
της προβλεπόµενης δοκιµαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται στην κάλυψη δικτύου κινητής
τηλεφωνίας και διαθεσιµότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισµούς και χρεώσεις των υπηρεσιών.
2
3

Μέσω Booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση E-Mail και πιστωτική κάρτα.
Μέσω Parkopedia
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Insignia GSi : Σπορ ‘Εργαλείο’ που Κάνει τη ∆ιαφορά
•

Σπορ σχεδίαση και εντυπωσιακές ζάντες 20 ιντσών

•

Πλαίσιο FlexRide και φρένα Brembo βελτιωµένα στο Nürburging

•

Ισχυρός βενζινοκινητήρας 2.0-L Direct Injection Turbo και 2.0-L BiTurbo diesel

•

Ελαφρύ βάρος, υπερσυµπίεση, 8τάχυτο αυτόµατο κιβώτιο βελτιστοποιηµένων τριβών

•

Σύστηµα AWD µε torque vectoring, σπορ ελαστικά Michelin υψηλών επιδόσεων

•

Νέα καθίσµατα πιστοποιηµένα από το AGR, µε βελτιωµένη πλευρική στήριξη και άνεση

•

Το GSi είναι ταχύτερο από τον ισχυρότερο OPC προκάτοχό του στο Nordschleife

Κοµψότερο, ακριβέστερο, ακόµα πιο αποδοτικό. Το νέο Opel Insignia GSi είναι ένα σπορ
‘εργαλείο’ για όσους αναζητούν κάτι ξεχωριστό. Ένα αυτοκίνητο για τον οδηγό σε όλα τα
είδη δρόµων. Το πλαίσιο µε πολύ δυναµικό σετάρισµα και το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
πρόσφυσης, σε συνδυασµό µε σύστηµα τετρακίνησης εξασφαλίζει µία απολαυστική
εµπειρία µε µέγιστη ασφάλεια. Το νέο οκτατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο λειτουργεί και µέσω
των χειριστηρίων του τιµονιού (shift-paddles) – όπως σε αγωνιστικό αυτοκίνητο - για πιο
ενεργή συµµετοχή του οδηγού. Επιπλέον, το Insignia GSi διατίθεται µε δύο νέους
κορυφαίους κινητήρες: το βενζινοκινητήρα 2.0 Direct Injection Turbo 191 kW/260 hp
(Επίσηµη κατανάλωση καυσίµου GSi 2.0 Direct Injection Turbo σύµφωνα µε το νέο
Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης NEDC: στην πόλη 11,2 l/100 km, εκτός πόλης 7,1 l/100 km,
µικτός κύκλος 8,6 l/100 km, επίσηµες, ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 197 g/km) και
τον 2.0-liter BiTurbo diesel 154 kW/210 hp (Επίσηµη κατανάλωση καυσίµου GSi 2.0
BiTurbo σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης NEDC: στην πόλη 8,9 l/100 km,
εκτός πόλης 6,1 l/100 km, µικτός κύκλος 7,3 l/100 km, επίσηµες, ειδικές εκποµπές CO2 στο
µικτό κύκλο CO2 192 g/km). Αποδίδει µέγιστη ροπή 480 Nm χάρη στη σειριακή
υπερσυµπίεση δύο σταδίων.
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Τυπικό χαρακτηριστικό της νέας γενιάς Insignia είναι αυτός ο συνδυασµός 2.0 turbo
κινητήρα, σχεδίασης ελαφρού βάρους και χαµηλού κέντρου βάρους. Αυτό µεταφράζεται σε
άριστη ισορροπία και πολύ καλή αναλογία ισχύος-βάρους. Τέτοιες επιδόσεις, αξίζουν ένα
ξεχωριστό εξωτερικό. Με µεγάλους χρωµιωµένους αεραγωγούς µπροστά και απέριττο
πίσω τµήµα µε αεροτοµή για την απαραίτητη αεροδυναµική πίεση στον πίσω άξονα, η
εµφάνιση του GSi εναρµονίζεται άριστα µε τις επιδόσεις του. Τα ενσωµατωµένα σπορ,
δερµάτινα καθίσµατα (ειδικά σχεδιασµένα για το GSi), το δερµάτινο σπορ τιµόνι και τα
αλουµινένια πεντάλ αποτελούν τις τελικές πινελιές.
Χάρη στο λεπτοµερές σετάρισµα, που αποτελεί παράδοση για την Opel, έχουµε το πιο
αποδοτικό Insignia όλων των εποχών που διαφοροποιεί το νέο GSi από το ήδη ευέλικτο
Insignia Grand Sport. Ένα νέο επίπεδο σύγχρονου σπορ στυλ που χαρακτηρίζεται από
εξαιρετική πρόσφυση και ‘ξυραφένια’ ακρίβεια – προσόντα που οι φίλοι των σπορ µεσαίων
sedan θα εκτιµήσουν, και τα οποία φαίνονται κα στο χρονόµετρο. «Το νέο Insignia GSi µε
2.0L υπερτροφοδοτούµενο βενζινοκινητήρα είναι σαφώς ταχύτερο σε ένα γύρο του
Nürburgring-Nordschleife από το πολύ ισχυρότερο Insignia OPC της προηγούµενης
γενιάς,» κατέληξε ο Director Performance Cars & Motorsport, Volker Strycek µετά τη
δοκιµή. Ένας από τους λόγους είναι ότι το GSi είναι 160 kg ελαφρύτερο από ένα εφάµιλλο
Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. Όπως ένας νευρώδης αθλητής.
«Είναι αυτός ο συνδυασµός ελαφρού βάρους – κυρίως στον εµπρός άξονα – χαµηλού
κέντρου βάρους, φιλικής συµπεριφοράς, υψηλότερης ισχύος σε µεγαλύτερο εύρος
στροφών και άριστης πρόσφυσης που κάνει το GSi τόσο γρήγορο,» δήλωσε µε
ενθουσιασµό ο Strycek. «Αυτό σηµαίνει γνήσια απόδοση. Το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης
είναι άριστο για το Nordschleife και ένα πλεονέκτηµα απολαυστικής οδήγησης και
ασφάλειας σε δηµόσιους δρόµους.»
Στην “Πράσινη Κόλαση”: την πιο απαιτητική αγωνιστική πίστα στον κόσµο
Οι τελικές πινελιές τέθηκαν στο Insignia GSi στη θρυλική πίστα του NürburgringNordschleife. Εδώ, στα βουνά Eifel, η Opel έχει ένα κέντρο δοκιµών για το σετάρισµα των
µοντέλων της υψηλών επιδόσεων. Οι µηχανικοί της Opel εξέλιξαν ένα νέο πλαίσιο για το
GSi στο Nürburgring, το οποίο ο τρεις φορές παγκόσµιος πρωταθλητής της F1, Jackie
Stewart περιέγραψε σαν “Πράσινη Κόλαση”. Κοντύτερα ελατήρια χαµηλώνουν το GSi κατά
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10 mm και ειδικά σπορ αµορτισέρ µειώνουν τις κινήσεις του αµαξώµατος στο ελάχιστο. Τα
ισχυρά φρένα Brembo µε τετραπίστονες δαγκάνες και δίσκους διαµέτρου 345 mm και
άµεσης απόκρισης σύστηµα διεύθυνσης προσαρµόστηκαν ανάλογα. Το Insignia GSi είναι
στάνταρ εξοπλισµένο µε το µηχανοτρονικό πλαίσιο FlexRide. Αυτό προσαρµόζει
αµορτισέρ και σύστηµα διεύθυνσης σε κλάσµατα του δευτερολέπτου. Η µονάδα ελέγχου
µεταβάλει επίσης τη ρύθµιση του πεντάλ του γκαζιού και τα σηµεία αλλαγών του
οκτατάχυτου αυτόµατου κιβωτίου. Ο οδηγός µπορεί να επιλέξει µεταξύ Standard, Tour και
Sport modes. Ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα, η απόκριση του συστήµατος
διεύθυνσης και του γκαζιού είναι ακόµα πιο άµεση. Αποκλειστικό για το GSi είναι το
Competition mode, που ενεργοποιείται µέσω του µπουτόν ESP. Πιέζοντάς το δύο φορές οι
έµπειροι οδηγοί µπορούν να εκµεταλλευτούν την αυξηµένη ολίσθηση και την
απενεργοποίηση του ελέγχου πρόσφυσης – για ένα γρήγορο γύρο στο Nordschleife, για
παράδειγµα.
Το σπορ πλαίσιο, που έχει εξελιχθεί σε συνδυασµό µε τα προαιρετικά ελαστικά υψηλής
πρόσφυσης Michelin Pilot Sport 4 S και τις µεγάλες ζάντες 20-ιντσών, προσφέρει
εκπληκτικό κράτηµα. Σηµαντική είναι η συµβολή της τετρακίνησης µε κατανοµή ροπής
(torque vectoring) στάνταρ, κάτι µοναδικό στην κατηγορία. Σε αυτό το high-tech σύστηµα
ένα συµβατικό διαφορικό στον πίσω άξονα, αντικαθίσταται από δύο συµπλέκτες, που
µπορούν να επιταχύνουν κάθε τροχό ατοµικά, σε κλάσµατα του δευτερολέπτου, ανάλογα
µε την οδηγική κατάσταση. Εποµένως, η ενοχλητική υποστροφή, όπου οι εµπρός τροχοί
ολισθαίνουν προς το εξωτερικό της στροφής σχεδόν εξαφανίζεται στο Insignia GSi. Με
άλλα λόγια, το GSi ακολουθεί µε ακρίβεια την ιδανική γραµµή σε συνεχόµενες στροφές.
Το σπορ sedan αντλεί ισχύ είτε από έναν εντυπωσιακό 2.0L υπερτροφοδοτούµενο
βενζινοκινητήρα ή από το νέο 2.0 L BiTurbo diesel. Ο ισχυρός 2.0-L turbo
βενζινοκινητήρας παράγει 191 kW (260 hp) και αποδίδει πλούσια ροπή 400 Nm µεταξύ
2.500 και 4.000 rpm. Το GSi επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 7,3 δεύτερα, µέχρι την
τελική ταχύτητα των 250 km/h. Όσοι προτιµούν ισχύ turbo diesel µπορούν επίσης να
αποκτήσουν το GSi µε το νέο 2.0 L BiTurbo. Αυτός παράγει 154 kW/210 hp στις 4.000 rpm
και αποδίδει ισχυρή ροπή 480 Nm από τις 1.500 rpm χάρη στη σειριακή υπερσυµπίεση
δύο σταδίων. Το νέο Insignia BiTurbo επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε µόλις 7,8 δεύτερα
µε τελική ταχύτητα 233 km/h.
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Και οι δύο κορυφαίοι κινητήρες συνδυάζονται µε ένα νέο, οκτατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο. Ο
οδηγός έχει την επιλογή να αλλάζει σχέσεις µέσω των paddles στο τιµόνι. Όταν το κιβώτιο
εκτελεί αυτόµατα τις αλλαγές, ο οδηγός µπορεί να προεπιλέξει τα σηµεία αλλαγών µέσω
των Standard και Sport modes.
Σπορ χαρακτηριστικά: από το νέο, σπορ κάθισµα Opel µέχρι την πίσω αεροτοµή
Οι σπορ ικανότητες του Insignia GSi συνδυάζονται µε σχεδιαστικά χαρακτηριστικά,
τεχνολογικές καινοτοµίες και αξεσουάρ. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το νέο σπορ
κάθισµα που έχει εξελίξει η Opel, που παρέχει αυξηµένη πλευρική στήριξη και άνεση σε
ταξίδια µεγάλων αποστάσεων. Το premium σπορ κάθισµα έχει πιστοποίηση AGR (Aktion
Gesunder Rücken e.V.) και εποµένως είναι άριστο αεροδυναµικά. Όπως στο Insignia
Grand Sport προσφέρει εξαερισµό, θέρµανση, µασάζ και ρυθµιζόµενα πλαϊνά µαξιλάρια.
Στο GSi, η ψηλή πλάτη του καθίσµατος φέρει επίσης ενσωµατωµένο προσκέφαλο. Η
διαδροµή της ζώνης ασφαλείας στο ύψος του ώµου είναι ιδανική, κάτι που δεν είναι
δεδοµένο για τέτοιου τύπου καθίσµατα. Ο πελάτης µπορεί να επιλέξει µεταξύ δύο
δερµάτινων συνδυασµών, διακοσµηµένων µε ένα έµβληµα GSi. Το λογότυπο κοσµεί και το
πίσω τµήµα του αυτοκινήτου, που ενσωµατώνει µία αποδοτική αεροτοµή για την
απαιτούµενη αεροδυναµική πίεση στον πίσω άξονα. Η πίσω ποδιά µοιάζει µε διαχύτη και
περιλαµβάνει δύο χρωµιωµένες απολήξεις εξαγωγής. Χρωµιωµένοι αεραγωγοί βρίσκονται
και µπροστά από τους εµπρός τροχούς. Οι λάτρεις της οδήγησης θα εκτιµήσουν και το
εσωτερικό περιβάλλον, όπως και το δερµάτινο τιµόνι µε το επίπεδο κάτω τµήµα, τα
αλουµινένια πεντάλ και τη µαύρη οροφή – στοιχεία ενός πολύ ξεχωριστού σπορ sedan.
Παράδοση 33 ετών: τα µοντέλα GSi της Opel
Το Insignia GSi συνεχίζει τη µακρά παράδοση των σπορ µοντέλων Opel µε το διακριτικό
GSi. Τα πρώτα που ξεσήκωσαν ενθουσιασµό ήταν τα Manta GSi και Kadett GSi (115 hp
από 1.8-L) το 1984. Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 16βάλβιδος κινητήρας 2.0 DOHC
του Kadett 2.0 GSi 16V απέδιδε 150 hp. Το πρώτο Astra είχε επίσης αυτό τον κινητήρα και
το 1993 κυκλοφόρησε µία έκδοση 1.8-L 125 hp µε το Astra GSi. Υπήρχε επίσης ένα GSi µε
διάφορες γενιές του Corsa, ξεκινώντας από το 100 hp Corsa A (1988) που έχει γίνει
περιζήτητο classic. Τελευταίο µοντέλο µε το λογότυπο GSi ήταν το Corsa D τον Αύγουστο
του 2012.
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Η παγκόσµια πρεµιέρα του νέου Insignia GSi στη Φρανκφούρτη θα σηµατοδοτήσει το
ξεκίνηµα ενός νέου κεφαλαίου για τα σπορ µοντέλα της Opel. Θα µπορεί να παραγγέλνεται
στη Γερµανία από τα µέσα Οκτωβρίου: το Insignia GSi Sports Tourer station wagon θα
ακολουθήσει λίγο µετά.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
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+30-210-6164646
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Η Opel στο 67ο ∆ιεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Νέο Opel Insignia Country Tourer: Γοητεία Εκτός ∆ρόµου
•

Για λάτρεις της περιπέτειας: Σπορ, σκληροτράχηλο Insignia µε premium στοιχεία

•

Για όλα τα εδάφη: AWD µε torque vectoring, +20 mm απόσταση από το έδαφος

•

Για υψηλές επιδόσεις: Νέος κορυφαίος diesel µε σειριακή υπερσυµπίεση

•

Για µέγιστες απαιτήσεις: Εξαιρετικές τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες Opel OnStar

Τα νέα κορυφαία µοντέλα της Opel, Insignia Grand Sport και Insignia Sports Tourer µόλις
γιόρτασαν τις παγκόσµιες πρεµιέρες τους πριν από µερικούς µήνες – αλλά τώρα ένα τρίτο
µοντέλο πλαισιώνει την παρέα τους µε τη µορφή του Opel Insignia Country Tourer που
γιορτάζει την παγκόσµια πρεµιέρα του στο Σαλόνι της Φρανκφούρτης. Με περιπετειώδη
χαρακτήρα, γοητεία εκτός δρόµου και προαιρετικό σύστηµα AWD µε κατανοµή ροπής
(torque vectoring) σύντοµα θα βρίσκεται στα καταστήµατα των διανοµέων. Το όχηµα
παντός εδάφους είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των χειµερινών σπορ και της
εξοχής, αλλά και για όσους εκτιµούν την εξατοµικευµένη εµφάνιση.
Το νέο Opel Insignia Country Tourer εντυπωσιάζει έχοντας τα πλεονεκτήµατα των Grand
Sport και Sports Tourer – είναι ευρύχωρο και σηµαντικά ελαφρύτερο από την απερχόµενη
έκδοση χάρη σε µία νέα αρχιτεκτονική. Επίσης διαθέτει ποικίλες καινοτόµες τεχνολογίες,
όπως αρµόζει σε µία αληθινή ναυαρχίδα. Τέλος, αποπνέει τη δική του ‘country-style’
γοητεία: µαύρα προστατευτικά και ασηµί εµπρός και πίσω ποδιές χαρίζουν στο νέο
µοντέλο µία σκληροτράχηλη offroad εµφάνιση. Οι πελάτες που προτιµούν ένα ακόµα πιο
εξατοµικευµένο όχηµα έχουν ακόµα περισσότερες δυνατότητες µε το Opel Exclusive,
επιλέγοντας για παράδειγµα το δικό τους αγαπηµένο χρώµα.

Opel Automobile GmbH
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com

Σελίδα 2

Έτοιµο για περιπέτεια: Κορυφαίες τεχνολογίες κινητήρων και πλαισίου
Το νέο Opel Insignia Country Tourer διατίθεται µε ισχυρούς υπερτροφοδοτούµενους
κινητήρες βενζίνης και diesel. Κορυφαίος diesel είναι ο νέος 2.0-liter BiTurbo diesel
(Επίσηµη κατανάλωση καυσίµου Country Tourer 2.0 BiTurbo σύµφωνα µε το NEDC στην
πόλη 8,9-8,8 l/100 km, εκτός πόλης 6,0-5,9 l/100 km, µικτός κύκλος 7,2-7,1 l/100 km,
επίσηµες, ειδικές εκποµπές CO2 στο µικτό κύκλο 191-188 g/km). Ο νέος δίλιτρος κινητήρας
diesel αποδίδει 154 kW/210 hp στις 4.000 rpm και πλούσια ροπή 480 Nm από τις 1.500
rpm χάρη σε µία τεχνολογία σειριακής υπερσυµπίεσης δύο σταδίων, που χαρίζει στο
Country Tourer τη δύναµη που αρµόζει σε ένα όχηµα περιπέτειας. Ο δίλιτρος
βενζινοκινητήρας Turbo άµεσου ψεκασµού µε 191 kW/260 hp (Κατανάλωση στον κύκλο
NEDC: στην πόλη 11,5 l/100 km, εκτός πόλης 7,3 l/100 km, µικτός κύκλος 8,9 l/100 km,
203 g/km CO2) τίθεται επικεφαλής της γκάµας βενζινοκινητήρων. Και οι δύο κινητήρες
προσφέρουν άφθονη οδηγική απόλαυση σε συνδυασµό µε ένα νέο, οκτατάχυτο αυτόµατο
κιβώτιο και προηγµένο σύστηµα τετρακίνησης Twinster.
Είκοσι χιλιοστά πρόσθετη απόσταση από το έδαφος σε συνδυασµό µε το καινοτόµο
σύστηµα τετρακίνησης µε torque vectoring και τη νέα πίσω ανάρτηση πέντε
συνδέσµων υποστηρίζουν τη συµπεριφορά εκτός δρόµου και προσφέρουν στο Insignia
Country Tourer το πιο προηγµένο σύστηµα στην κατηγορία του. Αντί παραδοσιακού πίσω
διαφορικού, που κατανέµει ισόποσα τη ροπή στους πίσω τροχούς, το Opel Insignia
Country Tourer διαθέτει δύο ηλεκτρονικά ελεγχόµενους πολύδισκους συµπλέκτες που
επιτρέπουν µία πιο εξατοµικευµένη και ακριβή µετάδοση ισχύος σε κάθε τροχό –
ανεξαρτήτως οδικών ή καιρικών συνθηκών. Για εξουδετέρωση της τάσης υποστροφής σε
κλειστές στροφές που το όχηµα παίρνει µε υψηλότερες ταχύτητες, το σύστηµα, ανάλογα µε
την πίεση του γκαζιού και την κίνηση του τιµονιού, στέλνει περισσότερη ροπή στον
εξωτερικό πίσω τροχό. Αυτό συµβαίνει χωρίς περαιτέρω παρέµβαση του οδηγού, σε
κλάσµα του δευτερολέπτου και σταθεροποιεί το όχηµα. Επιπλέον, το Insignia στρίβει µε
µεγαλύτερη ακρίβεια, απαντώντας πιο αυθόρµητα στις εντολές του οδηγού. Το
αποτέλεσµα είναι πιο ουδέτερη συµπεριφορά που κάνει το όχηµα πιο σταθερό και
ελεγχόµενο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.
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Το βελτιωµένο πλαίσιο FlexRide αποτελεί τη βάση για βέλτιστη οδηγική συµπεριφορά
ανάλογα µε τις συνθήκες. Αυτό προσαρµόζει τους αποσβεστήρες, το σύστηµα διεύθυνσης,
την απόκριση του γκαζιού και τα σηµεία αλλαγών σχέσεων (στα αυτόµατα) ανεξάρτητα, ή
βάσει των προγραµµάτων ‘Standard’, ‘Sport’ ή ‘Tour’ που µπορούν να επιλεγούν από τον
οδηγό. Το νέο, κεντρικό λογισµικό ‘Drive Mode Control’ είναι η καρδιά και η ψυχή του
προσαρµοζόµενου πλαισίου. Αυτό αναλύει συνεχώς τις πληροφορίες από τους αισθητήρες
και τις ρυθµίσεις και αναγνωρίζει το εξατοµικευµένο οδηγικό στυλ.

Στιβαρό εξωτερικό, ευρύχωρο εσωτερικό: Ένα Insignia για τους λάτρεις των
αποδράσεων
Το νέο Insignia Sports Tourer είναι ήδη εξαιρετικά καλλίγραµµο: Αυτό οδηγεί τη
σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel στο επόµενο επίπεδο µε το σπορ αλλά ελκυστικό στυλ και
τις συναρπαστικές γραµµές του. Η νέα ελαφριά αρχιτεκτονική είναι από τους κύριους
παράγοντες δυναµικών επιδόσεων και ευελιξίας. Το Country Tourer έχει όλες αυτές τις
αρετές και ακόµα περισσότερα. Η πιο σκληροτράχηλη και εξατοµικευµένη γοητεία του το
αναδεικνύει σε µία από τις κορυφαίες εκδόσεις της οικογένειας Insignia.
Η περίοπτη οριζόντια µάσκα και οι λεπτοί προβολείς δηµιουργούν µία ξεχωριστή
εντύπωση, ενώ η ασηµί ποδιά τονίζει την αντοχή του αυτοκινήτου. Ανάγλυφα µαύρα
προστατευτικά, εντυπωσιακοί θόλοι των τροχών και το κάτω τµήµα του αµαξώµατος
τονίζουν τη σκληροτράχηλη εµφάνιση. Όπως το εµπρός έτσι και το πίσω τµήµα
περιλαµβάνει στοιχεία που υποδηλώνουν την περιπετειώδη φύση του, όπως µία ασηµί
ποδιά και διπλή απόληξη εξαγωγής που ενισχύουν την αίσθηση ενός φαρδύτερου
αυτοκινήτου.
Όπως ταιριάζει στο σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός οχήµατος παντός εδάφους, το νέο
Insignia Country Tourer είναι πάνω απ’ όλα εξαιρετικά πρακτικό. Για ευκολότερη φόρτωση,
η πίσω πόρτα µπορεί να ανοίγει ανέπαφα. Σε συνδυασµό µε το “Keyless Open & Start” µία
απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα είναι αρκετή για να ανοίξει η
πίσω πόρτα (η σιλουέτα ενός αυτοκινήτου που προβάλλεται στο έδαφος δείχνει τη σωστή
περιοχή). Με µία ακόµα κίνηση του ποδιού κάτω από τον προφυλακτήρα, η πόρτα κλείνει.
Για να αυξηθεί ο χώρος φόρτωσης στα 1.665 L, το νέο Insignia Country Tourer διατίθεται
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µε προαιρετικά, αναδιπλούµενα πίσω καθίσµατα 40/20/40 που προσφέρουν ακόµα
µεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη του χώρου φόρτωσης. Ο πάγκος των πίσω καθισµάτων
πέφτει τελείως πιέζοντας απλά ένα µπουτόν που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών. Οι
στάνταρ, στιβαρές ράγες οροφής όχι µόνο τονίζουν την περιπετειώδη εµφάνιση αλλά
αυξάνουν και το εύρος χρήσης του νέου Insignia Country Tourer, επιτρέποντας τη
µεταφορά φορτίων έως 100 kg στην οροφή.
Το µεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 92 mm, προσφέροντας ακόµα µεγαλύτερη ευρυχωρία µε
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για τους πίσω επιβάτες. Η αίσθηση ευεξίας υπογραµµίζεται από
το οδηγοκεντρικό cockpit, τα premium εργονοµικά εµπρός καθίσµατα µε πιστοποίηση
AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) και τα θερµαινόµενα εξωτερικά πίσω καθίσµατα.
Το θερµαινόµενο παρµπρίζ και το θερµαινόµενο τιµόνι διασφαλίζουν καλή ορατότητα
και ζεστά χέρια αντίστοιχα τις κρύες ηµέρες.
Εξαιρετική τεχνολογία για το ταξίδι: Ασφάλεια, άνεση και κορυφαία συνδεσιµότητα
Όπως τα ‘αδερφάκια’ του Grand Sport και Sports Tourer, το Insignia Country Tourer
διατίθεται µε πολυάριθµες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και συστήµατα υποστήριξης που
προσφέρουν νέα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης. Ένα από τα πλέον αξιοσηµείωτα
χαρακτηριστικά είναι η δεύτερη γενιά του καινοτόµου και βραβευµένου συστήµατος
προσαρµοζόµενου φωτισµού IntelliLux LED® matrix . Το σύστηµα φωτισµού Opel LED®
matrix έχει τώρα 16 τµήµατα LED ενσωµατωµένα στον καθένα από τους πολύ λεπτούς
προβολείς και περιλαµβάνει µία καινοτόµο λειτουργία ενεργού φωτισµού στροφών και µία
εστιασµένη δέσµη LED που παρέχει πρόσθετο φωτισµό µε εµβέλεια έως και 400 m.
Μεταξύ των άλλων περιλαµβάνονται head up display, κάµερα 360° surround view,
Σύστηµα ∆ιατήρησης και Προσαρµογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control (ACC) µε
αυτόµατο φρενάρισµα έκτακτης ανάγκης, Σύστηµα ∆ιατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας
(Lane Keep Assist) µε αυτοµατοποιηµένη διόρθωση διεύθυνσης και Σύστηµα

Προειδοποίησης Πίσω ∆ιασταυρούµενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert).
Τα τελευταία συστήµατα IntelliLink συµβατά µε Apple CarPlay και Android Auto
εξασφαλίζουν εξαιρετική ψυχαγωγία και συνδεσιµότητα. Το smartphone µπορεί ακόµα και
να φορτιστεί ασύρµατα, ενώ ενσωµατώνεται άριστα στο σύστηµα infotainment. Το
επαναστατικό σύστηµα προσωπικής συνδεσιµότητας και υποστήριξης Opel OnStar
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περιλαµβάνεται στην προσφορά. ∆ιαθέτει µία εκτενή γκάµα υπηρεσιών από αυτόµατη
απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης µέχρι υποστήριξη κλεµµένου οχήµατος. Επιπλέον, η
γκάµα του συστήµατος OnStar περιλαµβάνει υπηρεσία κρατήσεων1, και αναζήτηση χώρου
στάθµευσης2. Και οι δύο υπηρεσίες βασίζονται σε συµβούλους OnStar οι οποίοι µπορούν
να κάνουν κράτηση δωµατίου και / ή να αναζητήσουν κατάλληλους χώρους στάθµευσης.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com
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Opel Exclusive: ∆ηµιουργήστε ένα Εξατοµικευµένο Insignia
•

Νέα φιλοσοφία Opel Exclusive για έκφραση προσωπικού στυλ

•

Απεριόριστες χρωµατικές επιλογές στη διάθεση των πελατών

•

Αποκλειστικές ζάντες, δερµάτινες επενδύσεις και σχεδιαστικές λεπτοµέρειες

•

Ψηφιακή έκθεση 4Κ και εφαρµογή Επαυξηµένης Πραγµατικότητα (AR App)

Όταν η Opel λανσάρισε το ADAM το 2013, όχι µόνο σηµατοδότησε τον ερχοµό ενός νέου
µικρού αυτοκινήτου στην αγορά, αλλά εναρµονίστηκε και µε την αυξανόµενη ζήτηση για
περισσότερη εξατοµίκευση. Από τότε, η εταιρεία, διερευνά την επέκταση αυτής της
δυνατότητας και έχει λανσάρει ένα πρόγραµµα που επιτρέπει σε όλο και περισσότερους
πελάτες να διαµορφώνουν το αυτοκίνητό τους σύµφωνα µε το προσωπικό τους γούστο και
στυλ. Με το λανσάρισµα του νέου Opel Insignia, η µάρκα θα προσφέρει µία νέα διάσταση
εξατοµίκευσης, µε την ονοµασία Opel Exclusive. Αυτό παρέχει στους αγοραστές του Opel
Insignia, ανεξάρτητα αν παραγγέλνουν έκδοση Grand Sport, Sports Tourer, Country
Tourer ή GSi, µία απεριόριστη γκάµα χρωµάτων και µία σειρά ζαντών αλουµινίου.
Αργότερα, οι πελάτες θα µπορούν να επιλέξουν µία ποικιλία δερµάτινων επενδύσεων και
άλλων στιλιστικών στοιχείων για τη δηµιουργία ενός αυτοκινήτου που ξεχωρίζει από το
πλήθος και εκφράζει το προσωπικό τους γούστο.
Η επιλογή της τέλειας απόχρωσης για ένα νέο αυτοκίνητο µερικές φορές αποδεικνύεται πιο
δύσκολη από όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Το κόκκινο της µάρκας µπορεί να φαίνεται
πολύ σκοτεινό, το µπλε υπερβολικά φωτεινό και το πράσινο να θυµίζει δυόσµο, σύµφωνα
µε κάποιους. Εποµένως, οι πελάτες µερικές φορές αναγκάζονται να κάνουν συµβιβασµό
για την απόκτηση του αγαπηµένους τους αυτοκινήτου. Η Opel είναι η πρώτη
κατασκευάστρια αυτοκινήτων µαζικής παραγωγής που δίνει λύση στο θέµα λανσάροντας
το πρόγραµµα Opel Exclusive. Το όνοµά του υποδηλώνει την επιθυµία της Opel να δώσει
Adam Opel GmbH
D-65423 Rüsselsheim
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στους πελάτες την ευκαιρία να δηµιουργήσουν κάτι αποκλειστικό, που αποτυπώνει το
προσωπικό τους γούστο και προσθέτει αξία.
«Το Opel Exclusive έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες. Εξατοµικευµένα χρώµατα,
προσαρµοζόµενες σχεδιαστικές λεπτοµέρειες και µοναδικά χαρακτηριστικά άνεσης σας
βοηθούν να δηµιουργήσετε το Insignia της επιλογής σας, όπως ακριβώς το θέλετε. Κάτι
κυριολεκτικά µοναδικό για εσάς,» δήλωσε η CMO της Opel, Tina Müller.

Ξεχωρίστε από το πλήθος µε µία αποκλειστική απόχρωση
Όταν διαµορφώνουν το νέο τους Opel Insignia, οι πελάτες Opel Exclusive µπορούν να
επιλέξουν από 15 προκαθορισµένα χρώµατα, τα οποία διατίθενται πλέον των κανονικών
αποχρώσεων και αποκλειστικά γι’ αυτούς. Αλλά δεν είναι µόνον αυτό. Όσο επιθυµούν
ακόµα µεγαλύτερη εξατοµίκευση µπορούν να συνθέσουν το δικό τους χρώµα, είτε
πρόκειται για το χρώµα της αγαπηµένης τους γραβάτας ή των µατιών ενός αγαπηµένου
τους. Οι ειδικοί της Opel θα συνδυάσουν το χρώµα όταν έχουν το δείγµα, ώστε όλοι να
αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο µε το χρώµα των ονείρων τους.
Με το χρώµα που θα επιλέξουν, οι πελάτες του Opel Exclusive πετυχαίνουν περαιτέρω
εξατοµίκευση, µε ένα ακόµα στοιχείο που αντανακλά την προσωπικότητά τους. Η Opel
προσφέρει αυτή τη στιγµή πέντε διαφορετικές προτάσεις.

•

Βαφή τριών στρωµάτων: Οφείλει το ‘βάθος’ και τη λεία της εµφάνιση στην
τριστρωµατική επικάλυψη.

•

Μεταλλικό φινίρισµα: Αντανακλά περισσότερο προσπίπτον φως, που χαρίζει στη
βαφή αστραφτερή λάµψη.

•

Περλέ/µίκα φινίρισµα: Είναι εκθαµβωτικό µε στρώµατα κρυστάλλων ενσωµατωµένα
στη βαφή που πετυχαίνουν µία εξαιρετικά φυσική µαργαριταρένια λάµψη.

•

Solid φινίρισµα: Λάµπει µε τη δυναµική εµφάνιση ενός γνήσιου χρώµατος, χωρίς το
επιπλέον εφέ που θα έδιναν η µεταλλική σκόνη ή οι ορυκτοί κρύσταλλοι
αναµεµειγµένοι µε το χρώµα

•

Φιµέ, διάφανο φινίρισµα: Χαρίζει µία πρόσθετη εντύπωση βάθους, ενώ ταυτόχρονα
δίνει ένταση και λάµψη στο χρώµα.
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Ενώ στα στάνταρ µοντέλα Insignia χρησιµοποιείται πολύ χρώµιο, το High Gloss Black
Pack χαρίζει στο µοντέλο Exclusive µία έξτρα σπορ πινελιά µε χρήση του high-gloss black
στη µπάρα της µάσκας, τις διακοσµητικές λωρίδες παραθύρων, τους εξωτερικούς
καθρέπτες και όχι µόνο.
Εκτός από τη γκάµα χρωµάτων και φινίρισµα της βαφής, το Opel Exclusive θα προσφέρει
και δυνατότητα επιλογής από τέσσερις νέες, αποκλειστικές ζάντες αλουµινίου, διαστάσεων
18” – 20”, µε συναρπαστική σχεδίαση που προσδίδει µία νότα γνήσιου δυναµισµού στο
Insignia. Μελλοντικά, η Opel θα προσφέρει µία γκάµα αποκλειστικών, δερµάτινων
επενδύσεων και διακοσµητικών στιλιστικών στοιχείων, για περαιτέρω εξατοµίκευση. Όλα
αυτά είναι πρόσθετες προτάσεις και µπορούν να συνδυάζονται µε τις ήδη υπάρχουσες
επιλογές του Insignia χωρίς περιορισµό.
Νέα ψηφιακή έκθεση και Εφαρµογή Επαυξηµένης Πραγµατικότητας (AR)
Το πλαίσιο του προγράµµατος Exclusive, η Opel έχει διερευνήσει νέες ψηφιακές λύσεις.
Για παράδειγµα, οι πελάτες µπορούν να δηµιουργούν ένα όχηµα σε εξαιρετικά υψηλή
ανάλυση στην ψηφιακή έκθεση 4K , που τους προσφέρει την ευκαιρία να βιώσουν το δικό
τους µοναδικό αυτοκίνητο σαν να βρισκόταν µπροστά τους. Επιπλέον, η Opel προσθέτει
µία νέα διάσταση στην αποκλειστικότητα: µε τη νέα εφαρµογή Επαυξηµένης
Πραγµατικότητας Opel Exclusive (Augmented Reality App), που επιτρέπει στους χρήστες
να φέρνουν το προσωπικό τους Opel Insignia Exclusive εικονικά στο σπίτι τους. Ο
χρήστης πρέπει να κατεβάσει την εφαρµογή (µέσω Apple App Store και Google Play), να
την ανοίξει και να στείλει τον κωδικό (marker) σε ένα λογαριασµό email. Σκανάροντας τον
τυπωµένο κωδικό (marker) µε ένα smartphone ή tablet, οι υποψήφιοι πελάτες βλέπουν το
µοναδικό τους Insignia ανεξάρτητα που βρίσκονται και υπό οποιαδήποτε γωνία. Οι
φωτογραφίες µπορούν να αποστέλλονται απευθείας µέσω email σε ένα φίλο ή να
αναρτώνται σε διάφορα κανάλια των social media.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
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Λειτουργικά, Άνετα και Ευέλικτα: Νέα Opel Vivaro Tourer και Life
•

New Vivaro Life: van ελεύθερου χρόνου κατάλληλο για κάµπινγκ

•

New Vivaro Tourer: ευέλικτο επαγγελµατικό λεωφορείο

Το Opel Vivaro είναι πραγµατικά πολυτάλαντο. Λειτουργεί σαν ένας ευέλικτος και
αξιόπιστος συνεργάτης και ταυτόχρονα αποδοτικό µέσο µεταφοράς. Χάρη στις
πολυάριθµες επιλογές διαµόρφωσης εσωτερικού είναι το δηµοφιλέστερο επαγγελµατικό
όχηµα της Opel. Τώρα, το Vivaro ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του – µε τις άνετες
και ευέλικτες επιβατικές εκδόσεις Vivaro Tourer και Vivaro Life. Και τα δύο νέο µοντέλα
κάνουν το ντεµπούτο τους στη Φρανκφούρτη και έχουν το εξής κοινό: κορυφαίο εξοπλισµό
και ανέσεις επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου, µεταβλητές διατάξεις καθισµάτων και
καινοτόµες τεχνολογίες και συστήµατα υποστήριξης. Για παράδειγµα, cruise control µε
περιοριστή ταχύτητας, δερµάτινο τιµόνι και φώτα οµίχλης στάνταρ και στις τρεις εκδόσεις.
Επιπλέον, και τα δύο van θα εντυπωσιάσουν µε µερικές ακόµα σχεδιαστικές λεπτοµέρειες.
«Οι νέες επιβατικές εκδόσεις µας, Opel Vivaro Life και Tourer, διευρύνουν τροµερά το
πεδίο εφαρµογών για τους πελάτες µας. Σαν ένα άνετο, πολυτελές λεωφορείο κατάλληλο
για επαγγελµατικά ταξίδια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το Vivaro πληροί επίσης
τις υψηλότερες απαιτήσεις στον τοµέα της άνεσης και της ευελιξίας» δήλωσε ο Steffen
Raschig, ∆ιευθυντής Επαγγελµατικών οχηµάτων Opel & Vauxhall.

Vivaro Life: Μοτέλ σε τροχούς
Το νέο Vivaro Life είναι το ιδανικό camper και van αναψυχής. Οι ιδιοκτήτες απλά ξεκινούν
το ταξίδι τους και µπορούν να απολαύσουν µεγαλύτερης διάρκειας παραµονή, όπου
Opel Automobile GmbH
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com

Σελίδα 2

επιθυµούν – ακόµα και διανυκτέρευση. Χάρη στον έξυπνο και ευέλικτο εξοπλισµό του, το
Vivaro Life είναι ιδανικό για camping µε όλη την οικογένεια ή για µία ξαφνική διήµερη
απόδραση για δύο. Στάνταρ, περιστρεφόµενα ατοµικά καθίσµατα στη δεύτερη σειρά και
ένας κινούµενος πάγκος καθισµάτων, που εδράζεται σε ράγα και µπορεί να µετατραπεί σε
άνετο κρεβάτι στην 3η σειρά µε έναν έξυπνο µηχανισµό µέσα σε δευτερόλεπτα,
µεταµορφώνουν το van σε ένα φιλόξενο χώρο για ύπνο µε κορυφαία επίπεδα άνεσης.
Προαιρετικά διατίθενται πολύ σκούρα φιµέ παράθυρα, αναδιπλούµενο τραπεζάκι µεταξύ
δεύτερης και τρίτης σειράς, και ένα βοηθητικό καλοριφέρ που εξασφαλίζει ευχάριστες
θερµοκρασίες ακόµα και τους χειµερινούς µήνες.
Όπως το αδερφάκι του Vivaro Tourer, το Vivaro Life διαθέτει εσωτερική επένδυση µε
φωτισµό οροφής LED, θύρες USB και µία πρίζα στην καµπίνα επιβατών, στάνταρ.
Σύστηµα A/C /αυτόµατος έλεγχος κλιµατισµού, Park Assist και πολλά ακόµα
χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται στη στάνταρ έκδοση, ενώ οδηγός και συνοδηγός
απολαµβάνουν απεριόριστη άνεση στο ταξίδι µε ρυθµιζόµενα καθίσµατα προς 6
κατευθύνσεις, υποβραχιόνια, οσφυϊκή υποστήριξη και πλευρικούς αερόσακους.
Vivaro Tourer: Επαγγελµατικό επιβατικό λεωφορείο µε στοιχεία business lounge
Το νέο Opel Vivaro Tourer έχει τα διαπιστευτήρια ενός άνετου business & travelling lounge
χάρη στις πολυάριθµες δυνατότητες διαρρύθµισης εσωτερικού χώρου. Η δεύτερη σειρά
καθισµάτων αποτελείται από τρία ατοµικά καθίσµατα µε υποβραχιόνια και εδράζεται σε ένα
σύστηµα ραγών. Για ευκολότερη πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισµάτων που επίσης
εδράζεται σε σύστηµα ραγών, τα εξωτερικά καθίσµατα της δεύτερης σειράς
αναδιπλώνονται µε τη λειτουργία Easy Entry. Επιπλέον, το Vivaro διατίθεται κατόπιν
παραγγελίες µε µία προαιρετική, δεύτερη συρόµενη πόρτα.
Όσοι θέλουν να χρησιµοποιούν το Vivaro Tourer σαν ένα µοντέρνο, κινητό χώρο
συνάντησης, απλά περιστρέφουν τη δεύτερη σειρά καθισµάτων κατά 180 µοίρες,
δηµιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον face-to-face. Το ευρύχωρο van γίνεται ακόµα
πιο άνετο µε δύο προαιρετικά, περιστρεφόµενα κατά 3600 καθίσµατα– διατίθενται και σε
δερµάτινη έκδοση – και αναδιπλούµενο τραπέζι. Laptop και άλλες κινητές συσκευές
συνδέονται εύκολα µέσω δύο θυρών USB και µιας πρίζας 220 volt (έως 300 watts) στη
δεύτερη σειρά. Ολόκληρο το εσωτερικό είναι επενδυµένο στάνταρ – όπως το Vivaro Life -
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για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ατµόσφαιρα. Φως οροφής LED προσφέρει διακριτικό
φωτισµό στο σκοτάδι, ενώ το αυτόµατο σύστηµα ελέγχου κλιµατισµού µπροστά και το
µηχανικό A/C πίσω υπόσχεται ευχάριστες θερµοκρασίες και τα φιµέ πίσω παράθυρα
εξασφαλίζουν προστασία από αδιάκριτα βλέµµατα.
Οι εµπρός επιβάτες απολαµβάνουν πρακτικές ανέσεις και ταξιδεύουν ξεκούραστα σε
ατοµικά καθίσµατα µε ρύθµιση έξι κατευθύνσεων, υποβραχιόνιο, οσφυϊκή υποστήριξη και
µε πλευρικούς αερόσακους στάνταρ. Επιπλέον, το κάθισµα του οδηγού φέρει µηχανισµό
ρύθµισης ύψους. ∆ιθέσιος πάγκος επιβατών µπροστά µε ενσωµατωµένο αποθηκευτικό
χώρο παραγγέλνεται προαιρετικά. Εκτός από την αίσθηση πολυτέλειας που αποπνέει το
δερµάτινο τιµόνι, σύγχρονα συστήµατα υποστήριξης κάνουν την οδήγηση πιο άνετη: Το
Σύστηµα Υποβοήθησης Πίσω Παρκαρίσµατος (Rear Park Assist) βοηθά να αποφεύγονται
ανεπιθύµητες προσκρούσεις και γρατζουνιές κατά τους ελιγµούς, ενώ µία Κάµερα
Οπισθοπορείας (Rear View Camera) διατίθεται προαιρετικά. Καθαριστήρες παρµπρίζ και
προβολείς ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν χρειάζεται. Ο φωτισµός διασταυρώσεων
φωτίζει τη στροφή στην κατεύθυνση του ταξιδιού. Επιπλέον, το Vivaro Tourer διατίθεται
πάντα µε φώτα ηµέρας LED.
Τέσσερα διαφορετικά συστήµατα infotainment διατίθενται για εξαιρετική ψυχαγωγία, όπως
το προαιρετικό Navi 80 IntelliLink µε δελτία κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο. Το
σύστηµα λειτουργεί µέσω έγχρωµης οθόνης αφής 7-ιντσών, µπουτόν στο τιµόνι ή µε
φωνητικό έλεγχο. Το σύστηµα πλοήγησης µπορεί επίσης να προσφέρει στον οδηγό
κυκλοφοριακή ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο και να προτείνει εναλλακτικές διαδροµές
πριν ‘κολλήσει’ στην κυκλοφορία χάρη στην ψηφιακή συνδεσιµότητα.
Ισχυρές προσωπικότητες: εξωτερική κοµψότητα, εσωτερική άνεση
Το Vivaro Life & Tourer διατίθενται επίσης µε αποκλειστικά εξωτερικά χαρακτηριστικά που
αναδεικνύονται από εντυπωσιακές, µαύρες λαβές θυρών και πίσω πόρτας και καλύµµατα
εξωτερικών καθρεπτών ίδιας φιλοσοφίας. Επιπλέον, διατίθενται σκούρα φιµέ παράθυρα
πίσω από τις κολόνες B και ζάντες αλουµινίου 17-ιντσών µε εµφάνιση “Diamond Cut”. Όσοι
επιθυµούν ακόµα µεγαλύτερη ποιότητα στο εσωτερικό, µπορούν να επιλέξουν την
προαιρετική δερµάτινη ταπετσαρία και το Irmscher Style Pack.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
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Η Opel στο 67ο ∆ιεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Εναλλακτική πρόταση: Το Νέο Opel Astra CNG
•

Καθαρή λύση µε ισχύ αποδοτικού CNG και βιοαερίου

•

Φορολογικά πλεονεκτήµατα για το CNG στη Γερµανία µέχρι το τέλος του 2026

•

Το Opel Astra CNG γιορτάζει το ντεµπούτο του στο Σαλόνι της Φρανκφούρτης

Η παραγγελιοληψία για τη νέα έκδοση του “Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2016 ” –
του νέου Opel Astra CNG – πρόσφατα ξεκίνησε στη Γερµανία. Η έκδοση CNG του
bestseller γιορτάζει αυτή τη στιγµή την παγκόσµια πρεµιέρα της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου
της Φρανκφούρτης (14 – 24 Σεπτεµβρίου) και σύντοµα αναµένεται στα καταστήµατα των
∆ιανοµέων.
Ο υπερτροφοδοτούµενος κινητήρας 1.4L 81 kW/110 hp του Astra CNG βασίζεται στον
αλουµινένιο βενζινοκινητήρα που χρησιµοποιείται στα Astra και Mokka X. Ο
τετρακύλινδρος είναι βελτιστοποιηµένος για χρήση µε φυσικό αέριο, βιοαέριο ή όποια
αναλογία αυτών (κατανάλωση στον κύκλο NEDC: στην πόλη 5,7-5,6 kg/100 km, εκτός
πόλης 3,4-3,3 kg/100 km, µικτός κύκλος 4,3-4,1 kg/100 km, 116-113 g/km CO2). Εάν η
ποσότητα 19 kg (117.5 L) αερίου που περιέχεται σε δύο ρεζερβουάρ “Type 4” από
ανθρακονήµατα πέσει σε χαµηλά επίπεδα, ένα εφεδρικό ρεζερβουάρ βενζίνης 13,7-L
εξασφαλίζει την συνέχιση του ταξιδιού στο Astra CNG, µέχρι τον επόµενο ανεφοδιασµό µε
φυσικό αέριο. Ο κινητήρας αποδίδει µέγιστη ροπή 200 Nm από 2.000 έως 3.600 rpm και
συνεργάζεται µε ένα εξατάχυτο µηχανικό κιβώτιο, στάνταρ.
Τα οφέλη το συµπιεσµένου φυσικού αερίου είναι εµφανή. Το καύσιµο είναι οικονοµικότερο
από τη βενζίνη στη Γερµανία, λόγω των φοροαπαλλαγών που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση
µέχρι το 2026. Επιπλέον τα οχήµατα CNG εκπέµπουν λιγότερο CO2 από εφάµιλλα
βενζινοκίνητα.
Opel Automobile GmbH
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.com
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Χάρη στην άµεση διαθεσιµότητά τους, τις χαµηλές εκποµπές CO2 και τα µέτρια κόστη, το
CNG και το βιοαέριο µπορεί να συµβάλλουν ραγδαία στην αύξηση της περιβαλλοντικής
συµβατότητας των αυτοκινήτων» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Μηχανολογίας της Opel,
Christian Müller. «Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήµατα αυτών των καυσίµων µε το δυναµικό
Astra, έχουµε εξελίξει ένα άκρως ελκυστικό αυτοκίνητο για αγοραστές µε περιβαλλοντική
συνείδηση.»
Η Opel έχει γίνει διάσηµη κάνοντας καινοτόµες τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες
προσιτές σε µία ευρεία βάση πελατών. Το Astra CNG συνεχίζει τη µακρά παράδοση και
περιλαµβάνει αντιθαµβωτικούς, προσαρµοζόµενους προβολείς IntelliLux LED® matrix που
δεν τυφλώνουν τους άλλους οδηγούς ενώ του επιτρέπουν να κινείται εκτός αστικών
περιοχών µε µόνιµα αναµµένη τη µεγάλη σκάλα, αυξάνοντας την ασφάλεια για τους
άλλους οδηγούς, αλλά και για τον οδηγό του ίδιου του Astra. Το σύστηµα προσωπικής
υποστήριξης και συνδεσιµότητας Opel OnStar και συστήµατα infotainment συµβατά µε
Apple CarPlay και Android Auto προσφέρουν προηγµένη συνδεσιµότητα και όχι µόνο: όταν
πλησιάζει η ώρα του ανεφοδιασµού, η εφαρµογή myOpel OnStar και το Navi 900 IntelliLink
µε ενσωµατωµένη λειτουργία πλοήγησης προσφέρουν στον οδηγό του Astra CNG
πρόσθετη άνεση και ξεγνοιασιά, περιλαµβάνοντας σταθµούς ανεφοδιασµού CNG ως
σηµεία ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, διατίθενται πολυάριθµα ακόµα συστήµατα υποστήριξης, από Traffic Sign
Recognition και Lane Keep Assist µέχρι Forward Collision Alert µε Automatic Emergency
Braking. Τέλος, οι οδηγοί του Astra CNG Sports Tourer µπορούν να αυξήσουν το επίπεδο
άνεσης, καθώς για την πρόσβαση στο χώρο αποσκευών δεν απαιτείται κάποιο κλειδί ή
τηλεχειριστήριο. Μία απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα είναι
αρκετή για το άνοιγµα ή κλείσιµο της πίσω πόρτας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Αµαλία Γιαννακοπούλου
+30-210-6164646
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας
amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

