
OPEL INSIGNIA OPC



Minder praatjes. 
Meer sport.







PUUR PRESTEREN.
De Insignia OPC maakt de verwachtingen die zijn sportieve  
uiterlijk scheppen, volledig waar. Zijn gestroom lijnde design  
is niet alleen adembenemend mooi, maar is er ook op gericht 
spectaculaire prestaties te leveren. Hij is er in drie varianten, 
4-deurs, 5-deurs en Sports Tourer, die alle drie gekenmerkt  
worden door dezelfde dynamische details. Om te beginnen  
een smalle bumper en naadloos aansluitende wiel kasten, aan-
gevuld met een verchroomde grille en verchroomde stang  
op de achterk lep. En om zijn energieke karakter te benadruk ken  
is hij voorzien van een dubbele uitlaat.



HIER BEPAAL  
JIJ DE REGELS.
Zodra je het stuur van de Insignia OPC in handen neemt,  
voel je het: dit is jouw territorium. Komt het door de Recaro 
voorstoelen, de sportpedalen of de OPC-belettering op de  
instaplijsten? Of door het sportieve lederen stuurwiel en  
de lederen schakelpook? Vast en zeker, maar daarnaast dankt  
de Insignia OPC zijn onweer staanbare aantrekkingskracht  
voor een belangrijk deel aan zijn onovertroffen ergonomie.





EEN OMWEG IS  
BESLIST GEEN STRAF.
De Insignia OPC levert adembenemende prestaties. Het is niet 
moeilijk om te zien waarom. Een motor die in no time op toeren komt, 
een speciaal afgestemd OPC-onderstel, FlexRide dat de keuze 
biedt tussen verschillende rijstijlen en vierwielaan drijving met 
een elektronisch sperdifferentieel. Dat staat garant voor hoge 
trekkracht en onovertroffen wendbaarheid. En niet te vergeten 
4-zuiger Brembo-schijfremmen op de voorwielen, met een  
diameter van 355 mm, die uiterst snel reageren. Samen zorgen 
ze voor dat onvervalste OPC-gevoel, waarvan je kilometer na  
kilometer met volle teugen geniet.







INNOVATIE OP  
TOPSNELHEID.
In een dynamische auto als de Insignia OPC wil je over  
de nieuwste technologie beschikken. Daarom kun je kiezen  
voor een geavan ceerd infotainment-systeem met volledige  
integratie van je smartphone en andere mobiele apparatuur, 
voorzien van een display dat je helemaal naar je hand kunt  
zetten. Voor de nodige ontspanning kun je je eigen muziek  
via Bluetooth® direct van je mobiele apparatuur afspelen,  
naar keuze via de standaard 7 speakers of het sublieme Bose® 
geluids systeem.

Voor het digitale instrumentencluster, dat zich recht voor je  
achter het stuurwiel bevindt, kun je kiezen tussen het standaard 
4,2-inch (10 cm) display of het optionele 8-inch (20 cm)  
display. Bij beide displays kun je zelf bepalen welke informatie  
je wilt zien. Op het 8-inch display heb je bovendien de be-
schikking over exclusieve OPC-grafieken, zoals een G-force  
meter, rondetijd-meter en voltmeter. 
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EEN SPRINTER 
MET EEN gRooT 
UITHoUDINgS
VERMogEN.
De Insignia OPC is voorzien van een V6-turbomotor met 239 kW 
(325 pk), die het hart van elke autoliefhebber sneller zal  
doen kloppen. Om te zorgen dat dit vermogen samengaat met 
een fenomenale wendbaarheid, is de gewichtsverdeling van  
de onderstel componenten geoptima liseerd en is de Insignia OPC 
voorzien van vierwielaandrijving. In combinate met de secuur 
schakelende 6-versnellingsbak en het sperdifferentieel staat dat 
garant voor adembenemende prestaties.

Je eigen rijstijl. De FlexRide-technologie biedt je 
de mogelijkheid om de dynamiek van het onder stel 
volledig naar je hand te zetten. In combinatie 
met de elektronische dempingsregeling (CDC) 
stemt FlexRide de schokdempers in elke situatie 
optimaal af op de door jou gekozen rijstijl.  
Met één druk op de OPC-knop kies je voor een 
stuggere vering en een snellere respons van  
het gaspedaal.

1  Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die  
respectievelijk van toepassing zijn).

VERBRUIK EN UITSTooT
Motor 2.8 V6 Turbo

239 kW (325 pk)

Leverbaar voor 4D, 5D, ST
Aandrijving 4 x4
Versnellingsbak MT-6
Emissienorm Euro 6
Verbruik en uitstoot

Brandstof Benzine

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 15,5–15,2
Buiten de stad 8,1–7,9
gemiddeld 10,8–10,6

gemiddelde Co2uitstoot in g/km1 249–244

4D = 4-deurs notchback, 5D = 5-deurs hatchback, ST = Sports Tourer
MT-6 = handgeschakelde 6-versnellingsbak

Dynamiek

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om  
de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. 
Alle specificaties hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van  
de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn), uitgaande van het voertuiggewicht tijdens bedrijf,  
conform deze richtlijn. Extra uitrusting en in de fabriek ingebouwde opties kunnen ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan 
de hier opgegeven waarden. De cijfers voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verwijzen niet naar een specifiek voertuig en maken geen deel uit van 
een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen de verschillende varianten mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het  
reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. Extra uitrusting en opties kunnen bijdragen tot 
verhoging van het leeggewicht van het voertuig. Als gevolg kunnen de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de  
toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een 
bestuurder met een gewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.
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Maximale grip. De intelligente vierwielaandrijving met elektronisch sperdifferentieel verdeelt het koppel automatisch op de gunstigste manier over de voor- en achterwielen.  
Dat waarborgt onder uiteenlopende omstandigheden meer grip en een soepeler rijgedrag. 

Dynamiek
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ALLES BINNEN 
HANDBEREIK. 
Innovatieve infotainment-functies zorgen dat je in de  
Insignia OPC veilig en gemakkelijk gebruik kunt maken van  
al je digitale media. Het optionele Navi 900 IntelliLink met  
touchscreen-bediening biedt moeiteloos toegang tot alle gegevens 
op je smartphone. Zo luister je via Bluetooth® naar je favoriete 
muziek of kun je je eigen video’s afspelen1. Dat maakt multitasking 
veilig, gemak kelijk, maar vooral heel comfortabel. 

Revolutionair infotainmentsysteem

Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.

1  Video’s afspelen via Bluetooth® is alleen mogelijk wanneer de auto stationair draait 
en is alleen beschikbaar voor apparatuur met het Android-besturingssysteem.

2  De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van 
het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem.
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RF 400 audiosysteem met kleurenscherm. Dit standaardsysteem voor de Insignia 
OPC is uitgerust met Bluetooth®, een USB- en externe stereo-aansluiting, 4,2-inch 
(10 cm) kleurenscherm en 7 speakers. Genoeg om elke dag ontspannen te genieten.  

Wil je nog meer? Kijk dan eens naar de andere opties, zoals het 
Bose®-geluidssysteem met 8 of 9 speakers, dat je Insignia OPC 
omtovert in een mobiele concertzaal.

Revolutionair infotainmentsysteem

Apple CarPlay™. Dit systeem stelt je in staat bepaalde apps en functies van je  
iPhone op het touchscreen van het IntelliLink-systeem weer te geven, voor het  
toppunt van bedieningsgemak.2



OPEL
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Uw persoonlijke online
& service-assistent.

Opel OnStar1 geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar vrijwel overal in Europa2  
toegang tot onze uitgebreide diensten.

En het allermooiste: het is de eerste 12 maanden gratis – inclusief de Wi-Fi Hotspot!

autorijden is revolutionair veranderd.
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WAT KAN OPEL ONSTAR 
VOOR JE DOEN? 

JOUW PRIVACY.         
JOUW BESLISSING.

Opel OnStar

Jij bepaalt zelf wat Opel OnStar wel en niet kan doen!

• Zodra je je bij Opel OnStar hebt aangemeld en je account 
hebt geactiveerd, heb je toegang tot alle Opel OnStar diensten. 
Voor je veiligheid wordt je bij sommige diensten gevraagd 
om je PIN-code te geven. 

• Je kunt op elk moment besluiten om de locatie van je auto  
af te schermen, door de Privacy-knop ca. 5 seconden ingedrukt 
te houden. Verander je van gedachten, druk dan nogmaals 
ca. 5 seconden op de Privacy-knop om je locatie weer met 
Opel OnStar te delen. Alleen in een noodsituatie4 zal Opel 
OnStar deze voorkeur negeren. 

•  Opel OnStar zal je gegevens nooit verkopen. Jouw infor matie 
wordt uitsluitend verstrekt aan Opel OnStar, aan bedrijven 
die aan General Motors verbonden zijn, door jou geselecteerde 
Opel dealers, retailers en bedrijven die namens Opel OnStar 
werken en eventueel door jou gekozen andere dienstverleners.

1  De Opel OnStar diensten zijn afhankelijk van draadloze netwerken en satellietsystemen. 2 Kijk op opel-onstar.nl voor de meest actuele lijst van landen waar Opel OnStar beschikbaar is. 
3 Voor deze dienst is een geïntegreerd Opel navigatiesysteem vereist. 4 Bij gebeurtenissen als een aanrijding of als je auto gestolen is.

Automatic Crash Response. Als je bij een ongeval betrokken raakt, maken de sensoren 
in de auto automatisch contact met de Opel OnStar adviseur, die direct toegang 
heeft tot de gegevens van je auto. De adviseur beoordeelt de situatie en schakelt 
indien nodig de noodhulpdiensten in, waaraan direct de juiste GPS-coördinaten 
worden doorgegeven. 

24 uurs Noodoproep Dienst en Pechhulp. Bij een medisch noodgeval of pech onderweg 
maak je met één druk op de knop contact met de Opel OnStar adviseur. Afhan kelijk 
van de benodigde hulp stuurt de adviseur direct de juiste hulpteams naar de locatie 
waar je je bevindt. 

Wi-Fi Hotspot.2 Via de extra krachtige Opel OnStar dakantenne beschik je over een 
stabiele en snelle internetverbinding, die tot 7 apparaten kan ondersteunen.

Smartphone-app. Met één druk op de knop op afstand de deuren vergrendelen of 
ontgrendelen, de resterende levensduur van de olie controleren, de claxon bedie nen 
en je lichten laten knipperen, zodat je je auto des te sneller kunt terugvinden.

Hulp bij gestolen voertuig. Bel bij diefstal van je auto de Opel OnStar adviseur en 
geef het dossiernummer dat je van de politie hebt gekregen door. De adviseur geeft 
de locatie van je auto dan door aan de politie.

Voertuigdiagnose. Je kunt Opel OnStar op elk moment vragen om de belangrijkste  
systemen van je auto te controleren, zoals de motor, versnellingsbak, uitstoot of airbags. 
Daarnaast kan Opel OnStar je elke maand een e-mail sturen met deze diagnose.

Bestemming downloaden. Op zoek naar de beste route, een restaurant, tankstation 
of andere bestemming? Je hoeft alleen op de Service-knop te drukken! De adviseur 
kan je de gewenste informatie geven en stuurt de locatie automatisch naar je Opel 
navigatiesysteem.3



HOE KRIJG IK OPEL ONSTAR?
Opel OnStar is standaard op elke nieuwe Insignia OPC! 

Zo profiteer je van alle voordelen van Opel OnStar:

1. Vraag bij het bestellen van je nieuwe auto direct je Opel OnStar account aan.

2. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je Opel OnStar account te activeren.

3. Rond je registratie online af en stel je persoonlijke voorkeuren in.

4. Opel OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden kun je je abonnement op Opel OnStar 
verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Meer informatie vind je op www.opel-onstar.nl

Zo eenvoudig is Opel OnStar te bedienen!
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PROFITEER VAN ALLE EXTRA’S 
VAN MYOPEL.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, waar je alles vindt dat met je Opel te  
maken heeft – van je OnStar account tot het maken van een afspraak voor onderhoud, de gegevens 
van je auto en persoonlijke aanbiedingen.

• Alles over je Opel online – werkplaatsafspraak, voertuiggegevens en digitaal onderhoudsboekje

• Toegang tot je Opel OnStar diensten – voertuigdiagnose, je account beheren en meer

• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal gericht op jou en je Opel

• Dealer zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde Opel dealer vinden

Heb je je bij Opel OnStar aangemeld, dan heb je automatisch toegang tot myOpel. Maak je geen 
gebruik van Opel OnStar, dan kan je je eenvoudig voor myOpel aanmelden:

1. Als je je Opel bestelt kan de Opel dealer in een paar stappen je registratie voorbereiden.
2. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je myOpel account te activeren.
3. Rond je registratie online af.
4. myOpel is nu klaar voor gebruik!

Om ook op je smartphone eenvoudig toegang te hebben tot myOpel kun je de myOpel app  
downloaden uit de Google Play Store of via iTunes.



KOPLAMPEN MET EEN  
VOORUITZIENDE BLIK.
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De Insingia OPC is standaard voorzien van het intelligente Bi-Xenon Adaptive Forward Lighting (AFL+) 
koplamp systeem. Dit is de nieuwste versie van AFL, waardoor ‘s nachts rijden net zo ontspannen wordt als overdag  
rijden. Met behulp van een aan de voorzijde geplaatste camera en een regensensor stemt AFL+ de richting en  
lichtsterkte van de koplampen continu af op de snelheid, stuurhoek, weer- en verkeerssituatie. Dat vergroot de 
zichtbaarheid en de veiligheid aanzienlijk.

AFL+

Woonerfverlichting (tot 30 km/u). De bredere 
lichtbundel (8° extra links en rechts) zorgt dat 
je gevaarlijke situaties sneller opmerkt.

Slecht-weer-verlichting (tot 70 km/u).  
Wordt geactiveerd door de ruitenwissers  
of regen sensor. Verbetert het zicht bij  
slecht weer.

Verlichting voor secundaire wegen  
(55–115 km/u). Bredere en fellere lichtbundel 
dan conventioneel dimlicht. Reikt 70 meter ver 
zonder andere auto mobilisten te verblinden.

Dynamische bochtverlichting (elke snelheid). 
Geactiveerd door de stuurhoek en rijsnelheid 
van de auto, zwenken de koplampen in de bocht 
tot 15 graden naar links of rechts.

Stadslicht (30–55 km/u). Een bredere en lager 
gerichte lichtbundel, geactiveerd door de  
snelheid van de auto in combinatie met de 
straatverlichting.

Versterkt grootlicht. Dankzij de Bi-Xenon- 
technologie worden de reikwijdte en helderheid 
van de koplampen tot 15 % versterkt, wanneer 
geen dimlicht is ingeschakeld.

Snelwegverlichting (boven 115 km/u). Reikt  
140 meter ver, met een hogere, fellere lichtbundel 
dan conventioneel dimlicht, zonder anderen  
te verblinden.

Statische hoekverlichting (tot 40 km/u, ook bij 
achteruitrijden). Verlicht een hoek van 90 graden 
links of rechts van de auto, voor beter zicht 
naar de zijkant.
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SPORTIEVE LUXE. 
Zodra je in de Insignia OPC stapt, merk je dat we zelfs aan de 
kleinste details veel aandacht hebben besteed, om te zorgen 
dat het je onderweg aan niets ontbreekt. Een lederen interieur 
en Recaro voorstoelen die met één druk op de knop verwarmd 
worden1 zorgen voor een onweerstaanbaar gevoel van luxe.  
Het optionele Open & Start-systeem, waarmee je de Insignia OPC 
zonder sleutel opent en met één druk op de knop start, is niet  
alleen gemakkelijker maar ook sneller, en past daardoor uitstekend 
bij zijn dynamische karakter.

Hoogwaardig interieur

1  Stoelverwarming voorin alleen leverbaar in combinatie met Siena-bekleding.



1. 2.

3.
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1. OPC lederen stuurwiel met sierstiksels en stuurwielbediening. Om te zorgen dat je honderd procent kunt genieten  
van elke dynamische rit, hebben de ingenieurs van Opel alles wat je zou kunnen afleiden zoveel mogelijk weggelaten.  
Via de knoppen aan het stuurwiel heb je eenvoudig en intuïtief toegang tot de belangrijkste functies van je infotainment
systeem. Dat is niet alleen veiliger, maar ook een stuk comfortabeler.

2. Electronic Climate Control (ECC). Standaard ECC met twee zones, zodat bestuurder en voorpassagier het klimaat  
afzonderlijk kunnen regelen.

3. Sportpedalen. Exclusieve pedalen die het gespierde karakter van de Insignia OPC onderstrepen en bovendien aanzienlijk  
meer grip bieden.

Hoogwaardig interieur



1.

2.
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1. Digitaal instrumentencluster met 8-inch kleurenscherm en 
OPC-grafieken. De menu’s van je audiosysteem, telefoon en 
navigatiesysteem worden overzichtelijk weergegeven op twee 
grote, sportief vormgegeven displays recht voor je. Dankzij de 
stuurwielbediening kun je de belangrijkste functies selecteren 
zonder je handen van het stuur te nemen.

2. Remklauwen met blauwe “Brembo”-belettering. Een extra 
accentuering van het sportieve karakter van de OPC.

DE ULTIEME BELEVING. 
De Unlimited Edition van de Insignia OPC daagt je uit om tot het uiter ste 
te gaan. Vrij van elektronische beperkingen bereikt hij een topsnelheid 
van 270 km/u1. En verder: remklauwen met blauwe “Brembo”-belettering, 
een dashboard met een uniek design en luchtvinnen op de achterklep2. 

Om het OPC-gevoel compleet te maken wordt deze spectaculaire auto 
geleverd inclusief deelname aan de OPC Performance Training, die door 
ervaren coureurs wordt gegeven op een racecircuit. Blader door naar 
de volgende bladzijde voor meer informatie over deze exclusieve training.

Unlimited Edition

1  Voor de 4-deurs en 5-deurs ligt de top op 270 km/u, voor de Sports Tourer op 265 km/u.
2  Alleen op de Sports Tourer.





1.

2.

3.
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1 en 2. Test hoe ver je kunt gaan. Het Opel Testcentrum in 
Duden hofen is “the place to be” voor ambitieuze autorijders. 
Laat zien waartoe je in staat bent op de ovale piste met een  
hellingshoek tot 40 graden in de bochten, het slipparcours en 
het circuit met 16 verschillend gevormde bochten.

3. Joachim “Jockel” Winkelhock. Deze legendarische winnaar  
van onder meer Le Mans en het British Touring Car Champion-
ship (BTCC) geeft leiding aan het team van coaches dat je  
alle kneepjes van het vak bijbrengt.

OPC Performance Training
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WAT ZIJN JOUW 
RONDETIJDEN? 
Als je een passie voor snelle auto’s hebt, is er een grote kans 
dat je graag eens als een echte prof zou willen rijden. Bij de 
Opel Insignia OPC Unlimited Edition is die ervaring bij de koop 
inbegrepen. Wij bieden je de kans om onder deskundige  
begeleiding je race-vaardigheden te verbeteren. Je coach is 
Joachim Winkelhock, de legendarische winnaar van talloze races. 

Plaats van handeling is het Opel testcentrum in Dudenhofen,  
dat zowel voor beginners als ervaren sportieve rijders optimale 
omstandig heden biedt om het uiterste uit de OPC-modellen te 
halen. De OPC Performance Training is dé gelegenheid om je  
rijprestaties te verbeteren of je sportieve passie de vrije loop te 
laten met een professional als bijrijder en precies te leren hoe  
je de kracht van je Insignia OPC veilig in de hand kunt houden.  
Je Opel dealer geeft je graag meer informatie over de mogelijk-
heden om deel te nemen aan deze unieke training.

OPC Performance Training

Inbegrepen bij de aankoop van de Insignia OPC Unlimited Edition.  
Deze training kan ook afzonderlijk worden geboekt.
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Elegant in zijn eenvoud. Voor de Insignia OPC heb je de keuze uit twee exclusieve 
combinaties van bekleding en afwerking. Geen overdaad, maar precies wat nodig is 
om het dynamische karakter van deze auto optimaal tot zijn recht te laten komen.

Dashboard in  
Diamo Black

Bekleding en interieur.

Bekleding en interieur

trACk/MOrrOCAnA-Bekleding Met reCArO-SPOrtStOelen

Voorstoelen en buitenste plaatsen achterin: 
midden gedeelte in Track, Jet Black 
Overige delen: Morrocana1, Jet Black
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Dashboard in  
Diamo Black

Bekleding en interieur

SIENA LEDER/MORROCANA-BEKLEDING MET RECARO-SPORTSTOELEN

Er is nog veel meer. Stel je eigen unieke Insignia OPC samen. 
Kijk op www.opel.nl

Zitgedeelte, rugleuning en binnenkant zijkussens 
van voorstoelen, zitgedeelte en rugleuning buitenste 
plaatsen achterin, zitgedeelte middelste plaats 
achterin: Siena leder, Jet Black.  
Overige delen: Morrocana1, Jet Black

1 Leder-look.
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Summit White Asteroid Grey

Carbon Black

Absolute Red

Shiny Grey

Kleuren en velgen.

Kleuren en velgen

uni-laK Parel-effectlaK

metallic-laK

Briljant-laK
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Stel de Insignia OPC samen die tot in de details bij je past. Dat begint met het uitkiezen van de 
carrosseriekleur en de velgen waarmee je het liefste voor de dag wilt komen.

OPC lichtmetalen velg, 8,5 J x 19, 5-spaaks, 
tweekleurig gelakt, bandenmaat 245/40 R 19 
(REH).

OPC lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 5-spaaks, tweekleurig gelakt, gegoten aluminium,  
banden maat 255/35 R 20 (RTJ).

Kleuren en velgen

EU-bandEnlabEl
bandenmaat 245/40 R 19 255/35 R 20

brandstof-efficiëntieklasse E E

Klasse grip op nat wegdek B B

Rolgeluid-emissiewaarde (db) 72 73

Geluidsklasse
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