ADAM

Jouw ADAM,
ADAM is het meest eigenzinnige model van Opel. Wat hem zo anders maakt?
Niet alleen zijn brutale uitstraling en zijn knallende kleuren. Maar vooral dat
je alles 100% naar je eigen smaak kunt personaliseren. Laat je inspireren
op www.opel.nl/adam en style jouw ADAM van de velgen tot het dak, interieur
én exterieur.

Kun je moeilijk kiezen? Dan hebben wij alvast drie rijk uitgeruste versies van
de ADAM voor je samengesteld, met elk zijn eigen karakter. De eigenwijze
JAM FAVOURITE, de luxueuze GLAM FAVOURITE én de innovatieve ROCKS
ONLINE EDITION met onder meer Apple CarPlay™.

ADAM ROCKS
ADAM UNLIMITED
De elegante stadsauto die je persoonlijkheid
weerspiegelt.

» 16-inch “Horns”-velgen
» Airconditioning
» Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
» Radio CD 3.0 met USB-aansluiting, Bluetooth®
en 4 luidsprekers
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

De stoere stads-crossover met de vrijheid
van rijden met een open dak.

» Canvas Swing Top-dak in Black
» 17-inch “Swiss Blade”-velgen
» Electronic Climate Control
» Radio CD 3.0 met USB-aansluiting,
Bluetooth® en 6 luidsprekers

Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

ADAM S & ADAM ROCKS S
Pure adrenaline, met een verlaagd sportchassis
en sportieve styling.

» 17-inch “Victory”-velgen
» Electronic Climate Control
» LED-dagrijverlichting
» Sportieve achterspoiler, bumpers en zijskirts
» ADAM ROCKS S met canvas Swing Top-dak
in Black

jouw stijl
ADAM JAM FAVOURITE

ADAM ROCKS ONLINE EDITION
Altijd “online” met deze innovatieve,
stoere stads-crossover.

Royale uitrusting met de meest gekozen
opties.

» Dak en buitenspiegels in Black Jack
of White my Fire
» 16-inch “Horns”-velgen
» Airconditioning
» Radio CD 3.0 met USB-aansluiting,
Bluetooth® en 4 luidsprekers
Kies voor nog meer stijl het Exterieur Pack,
met LED-dagrijverlichting en chromen
details. Schitterend te combineren met het
Favourite Package I, met R 4.0 IntelliLink
en parkeersensoren in de achterbumper.

ADAM GLAM FAVOURITE
Luxueus en oogverblindend trendy.

» Dak en buitenspiegels in Black Jack
of White my Fire
» Chromen sierlijst langs daklijn
» Panoramisch zonnedak
» 16-inch “Vintage”-velgen
» Electronic Climate Control
» Radio CD 3.0 met USB-aansluiting,
Bluetooth® en 4 luidsprekers

» Canvas Swing Top-dak in Black
» Dak en buitenspiegels in Black Jack
of White my Fire
» 17-inch “Swiss Blade”-velgen
» Electronic Climate Control
» R 4.0 IntelliLink met Apple CarPlay™
en digitale radio DAB+

Jouw ADAM, jouw stijl
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beken kle
Pump up the Blue

Let it Blue

Mr Darkside

Brownian Rhapsody

A Star is Brown

Orange Alert

James Blonde

Mint my Mind

Greenfellas

The Green Gatsby

Logostrips
4
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De beschikbare combinatiemogelijkheden zijn afhankelijk van de gekozen carrosserieversie en het uitrustingsniveau.

Canvas Swing
Top-dak in Black

eur

Sportief, knallend, elegant of eigenwijs? ADAM overtreft je verwachtingen
met maar liefst 19 carrosseriekleuren, die je helemaal naar je eigen smaak
kunt combineren met contrasterende dakkleuren en kleurige logostrips.1

Purple Fiction

White my Fire

Saturday White Fever

Red ‘n’ Roll

Shades of Grey

Greyzilla

Heavy Metal

Black Jack

Black Jack

White my Fire

Let it Blue

Red Hot Chili

Shades of Grey

Red ‘n’ Roll
Carrosserie- en dakkleuren
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Color Packs
Net als voor de buitenkant heb je voor het interieur van de
ADAM UNLIMITED, ADAM ROCKS, ADAM S en ADAM ROCKS S
ongelooflijk veel keuzevrijheid. Geef je creativiteit dus de
vrije hand! Wil je extra comfort? Kijk dan bijvoorbeeld eens
naar opties als verwarmbare voorstoelen en stuurverwarming.

“Ocio” Brandy
Bekleding in stof
en Morrocana.2,5
“Imix” Black
Stoffen bekleding.1
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“Superheroes” Black & Blue
Bekleding in stof
en Morrocana.2,3

“Superheroes” Black
Bekleding in stof
en Morrocana.2,4

“Ocio” Black
Bekleding in stof
en Morrocana2 met
zigzag-patroon.6

Standaard in de ADAM UNLIMITED en ADAM JAM FAVOURITE. 2 Leder-look. 3 Optie, als onderdeel van het Color Pack Blue. 4 Standaard in ADAM S en ADAM ROCKS S en optie, als onderdeel van de Color Packs White, Red en Green.
Optie, als onderdeel van het Color Pack Brandy. 6 Standaard in ADAM ROCKS, ADAM GLAM FAVOURITE en ADAM ROCKS ONLINE EDITION.

Color Packs voor een interieur naar jouw
persoonlijke smaak
Met de vijf optionele Color Packs stem je de
belangrijkste onderdelen van het interieur
helemaal op elkaar af. De mooiste combinaties
van bekleding, stuurwiel en dashboard zijn
samengevoegd.
Color Pack Green
“Superheroes”-bekleding in Black
Leather Pack Green
Interieur-decor The Green Gatsby

Color Pack Red
“Superheroes”-bekleding in Black
Leather Pack Red
Interieur-decor Red ‘n’ Roll

Color Pack White
“Superheroes”-bekleding in Black
Leather Pack White
Interieur-decor Pearl White

Color Pack Brandy
“Ocio”-bekleding in Brandy
Leather Pack Brandy
Interieur-decor Pearl White

Color Pack Blue
“Superheroes”-bekleding in Black & Blue
Leather Pack Blue
Interieur-decor in Let it Blue

Bekleding en interieur
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INNOVATIES
Navi 4.0 IntelliLink1
Navi 4.0 IntelliLink brengt
je ontspannen naar iedere
bestemming in Europa. Het
geïntegreerde navigatie
systeem biedt op het grote
7-inch kleuren-touchscreen
de keuze tussen 2D- en
3D-routeweergave.

Dodehoek-waarschuwing5
Een knipperend symbool
in de buitenspiegel waar
schuwt je voor potentieel
gevaar wanneer je van
rijstrook wisselt en helpt
zo om aanrijdingen te
voorkomen.

Advanced Park Assist II1
Dit slimme systeem vindt een
parkeerplaats voor je en helpt
je om moeiteloos onder de
juiste hoek in te parkeren.
Je ADAM stuurt zelf. Je hoeft
alleen volgens de aanwijzingen
op het display gas te geven,
te schakelen en te remmen.

Optie. 2 R 4.0 IntelliLink is standaard in ADAM ROCKS ONLINE EDITION en optioneel voor ADAM JAM FAVOURITE EN GLAM FAVOURITE, als onderdeel van het Favourite Package I; Navi 4.0 IntelliLink is optioneel voor ADAM UNLIMITED, ADAM ROCKS, ADAM S EN ADAM ROCKS S, als onderdeel van
het ADAM Package I. 3 Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 4 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem. Informeer bij je Opel dealer
naar de compatibiliteit van je toestel. 5 Onderdeel van Advanced Park Assist II. 6 Als accessoires leverbaar via de Opel dealer.
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Smartphone-integratie
De IntelliLink-systemen2 zijn
geschikt voor Apple CarPlay™ 3,
zodat je via het 7-inch touch
screen eenvoudig toegang hebt
tot je afspeellijsten en apps
op je smartphone4 zoals Maps,
TuneIn of Stitcher™.

Accessoires
“Motorsport” decoratieset6
Geef je ADAM een extra sportief
accent met opvallende folie voor
de motorkap, deuren en achterste
wielkasten.

Allesdrager6
Skiën in de Alpen, surfen in de
Algarve – met de allesdrager en
diverse imperiaalrekken kun je
heel wat extra meenemen, zodat
je ADAM er helemaal klaar voor is.

Kantelbare armsteun6
Vergroot je comfort met een
luxe armsteun tussen de voorstoelen, bekleed met zacht
synthetisch leder en voorzien
van een opbergvak voor kleine
voorwerpen.

Innovaties en accessoires
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THIS ROCK
stoere stads-crossover
De ADAM ROCKS combineert de
gespierde kracht van een crossover
met de vrijheid van rijden met
een open dak. Plus talloze styling
details die zijn stoere karakter
benadrukken.
Standaard onder meer:
» 15 mm verhoogd chassis
» Canvas Swing Top-dak dat
je met één druk op de knop
opent en sluit
Chromen
sierlijst rond de
»
zijramen en langs de daklijn
» 17-inch “Swiss Blade”-velgen
» Radio CD 3.0 BT met USBaansluiting, Bluetooth® en
6 luidsprekers
» Electronic Climate Control

ADAM ROCKS
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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ADAM ROCKS ONLINE EDITION
Zoals de naam al zegt, ben je met deze unieke uitvoering van de ADAM ROCKS
volledig “Online”. Bovenop de royale ROCKS-uitrusting (zie de vorige pagina),
is hij standaard voorzien van het R 4.0 IntelliLink alles-in-één systeem, dat
moeiteloos verbinding maakt met je smartphone. Het systeem is geschikt
voor Apple CarPlay™, zodat je via het 7-inch kleuren-touchscreen eenvoudig
toegang hebt tot functies op je smartphone, zoals Maps. DAB+ geeft je toegang
tot honderden digitale radiozenders, in een geweldige geluidskwaliteit.

ADAM ROCKS ONLINE EDITION
ADAM ROCKS
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ADAM
PURE ADRENALINE
ADAM S en ADAM ROCKS S laten je hart sneller
kloppen. Een dynamische 1.4 turbomotor met
110 kW (150 pk), een koppel van 220 Nm en een
topsnelheid van 210 km/u staat garant voor
adembenemende prestaties. De ADAM S maakt
indruk met aerodynamische spoilers en zijskirts,
die hem een ongekend krachtige uitstraling
geven. De ADAM ROCKS S is extra avontuurlijk
door zijn stoere “ROCKS”-looks en een canvas
Swing Top-dak.

STANDAARD ONDER MEER
» Krachtige 1.4 turbomotor met Start/Stop
» 17-inch “Victory”-velgen, exclusief voor
ADAM S en ADAM ROCKS S
» Sportieve 6-versnellingsbak
» Aerodynamische dakspoiler
» Zijskirts en sportieve voor- en achterbumpers
» Zichtbare uitlaat met verchroomd eindstuk
» Donkergetinte achterste zijruiten en achterruit, plus een getinte voorruit
» Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
» Electronic Climate Control
» LED-dagrijverlichting

ADAM ROCKS S
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

ADAM S
ADAM S EN ADAM ROCKS S

13

VELGEN
Opvallende velgen zijn dé manier om te laten zien wat jouw
persoonlijke stijl is. Daarom biedt de ADAM je een grote
keuze uit lichtmetalen velgen, van stoer en robuust tot
klassiek en elegant.1 Hier zie je maar een paar voorbeelden.
Kijk voor alle beschikbare velgen op www.opel.nl/adam
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1. “Horns”, 16-inch, Silver, 6½ J x 16, bandenmaat
195/55 R 16 (CW03).2
2. “Boomerang”, 16-inch, diamantgeslepen, White my Fire,
6½ J x 16, bandenmaat 195/55 R 16 (CW09).
3. “Horns”, 16 inch, Black Jack, 6½ J x 16, bandenmaat
195/55 R 16 (CW04).
4. “Vintage”, 16-inch, Silver, 6½ J x 16, bandenmaat
195/55 R 16 (CW05).3
5. “Hurricane”, 17-inch, Black Jack, 7 J x 17, bandenmaat
215/45 R 17 (CW13).
6. “Swiss Blade”, 17-inch, Silver, 7 J x 17, bandenmaat
215/45 R 17 (CW15).4
7. “Roulette”, 17-inch, diamantgeslepen, Technical Grey en
White my Fire, 7 J x 17, bandenmaat 215/45 R 17 (CW21).
8. “Roulette”, 17-inch, diamantgeslepen, High-Gloss Black,
7 J x 17, bandenmaat 215/45 R 17 (CW26).
9. “Twister”, 18-inch, Manoogian met clips in White my Fire,
7½ J x 18, bandenmaat 225/35 R 18 (CW32). Ook leverbaar
met clips in Black Jack.

De beschikbaarheid van velgen is afhankelijk van de gekozen carrosserievariant, het uitrustingsniveau en de motor.
Standaard op ADAM GLAM FAVOURITE. 4 Standaard op ADAM ROCKS en ADAM ROCKS ONLINE EDITION.

2

Standaard op ADAM UNLIMITED en JAM FAVOURITE.
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MOTOREN
Hoe jouw ideale ADAM er ook uitziet, je kunt erop rekenen dat ook zijn
prestaties helemaal aan je verwachtingen voldoen. Bij Opel werken we er
continu aan onze motoren nóg efficiënter en milieuvriendelijker te maken.
In het voorjaar van 2018 worden de motoren voor de ADAM ingrijpend
aangepast, zodat ze voldoen aan de strenge Euro 6.2 emissienorm.
Vraag bij je Opel dealer naar de nieuwste motorgegevens.

EU-bandenlabels
Bandenmaat
Brandstof-efficiëntieklasse

195/55 R 16

215/45 R 17

225/35 R 18

C–B

C

E

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

71

77

Geluidsklasse

VERBRUIK EN UITSTOOT
Motoren

1.0 Turbo
Start/Stop
66 kW (90 pk)

1.0 Turbo
Start/Stop
85 kW (115 pk)

1.4 Easytronic® 3.0
Start/Stop
64 kW (87 pk)

64 kW (87 pk)

1.4 Turbo
Start/Stop
110 kW (150 pk)

Versnellingsbak

MT-6

MT-6

MTA-5

MT-5

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

1.4 BiFuel

Deze verbruik- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

LPG/benzine

Benzine

5,4–5,3

6,0–5,8

6,2–6,1

8,7–8,6/7,1

7,6

3,8

4,2–4,0

4,0–3,8

5,5/4,4

4,9

4,4–4,3

4,9–4,7

4,8–4,7

6,7–6,6/5,4

5,9

101–100

112–108

112–109

109–108/125–124

139

Brandstofverbruik in l/100 km1
In de stad
Buiten de stad
Gemiddeld
Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km

1

MT-5/6 = 5/6-versnellingsbak, handgeschakeld. MTA-5 = 5-traps Easytronic® 3.0 (automaat). 1 Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).
De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om de overeenkomsten en verschillen tussen diverse modellen te illustreren, maar kunnen verschillen van het verbruik en de uitstoot onder dagelijkse
omstandigheden. Alle cijfers waren correct 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 gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met
standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens gebruik, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden
dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden.

Velgen en motoren
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De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. 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 te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren
kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. Meer informatie
over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vind je op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,
AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

www.opel.nl/adam
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