KARL

compact en
waanzinnig
compleet!
De Opel KARL trekt overal bewonderende blikken. Dat is geen
wonder, want hij biedt veel meer dan u van een auto in deze
prijsklasse zou verwachten. Eerst zien, dan geloven? Maak dan
snel een proefrit om de geweldige eigenschappen van de
KARL zelf te ervaren.
3 sterke punten van de KARL:
// Bijzonder praktisch, met 5 deuren en 5 zitplaatsen
// Geavanceerde assistentiesystemen
// Toonaangevende integratie van uw smartphone
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De inhoud van deze brochure was correct op het
moment van drukken (juli 2018). Op de foto’s is
mogelijk uitrusting afgebeeld die alleen als optie
verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar
is. Opel behoudt zich het recht voor specificaties
en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel
dealer geeft u graag de meest recente informatie.

1

MEER DAN
U HAD DURVEN
DROMEN.
OPVALLENDE PLUSPUNTEN

1. 5 deuren, 5 zitplaatsen. De Opel KARL is krankzinnig verstandig.
Zijn ruime interieur en de in delen (40/60) neerklapbare achterbank
maken hem flexibel inzetbaar voor alles wat u wilt ondernemen.
2. Premium interieur. Waarom zou u genoegen nemen met minder
als al uw wensen kunnen uitkomen? Het interieur van de KARL is zeer
compleet en stijlvol ingericht.
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3. Veel gemak. In de KARL voelt u zich snel thuis, dankzij onder
meer comfortabele stoelen, elektrisch bedienbare ramen vóór en
handige opbergvakken om het interieur opgeruimd te houden.
4. Soepel rijden, zorgeloos parkeren. Stuurbekrachtiging met
City-modus zorgt voor extra gemak in de stad. Parkeersenoren achter
waarschuwen u bij het parkeren voor obstakels achter uw auto.
5. Infotainment met een 7-inch touchscreen. De KARL biedt de keuze
uit geavanceerde systemen die veelzijdigheid en gebruiksgemak
combineren met moeiteloze integratie van uw smartphone.
6. Electronic Climate Control handhaaft automatisch de door
u ingestelde temperatuur in de auto.
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STIJLVOL EN
PRAKTISCH.
AANTREKKELIJK 5-DEURS DESIGN

Het karaktervolle design van de KARL combineert stijlvolle details met
het dagelijks gemak van vijf deuren en vijf comfortabele zitplaatsen.
// De achterbank is in twee ongelijke delen (40/60) neerklapbaar, om
probleemloos lange bagage mee te nemen
// Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur benadrukken het
harmonieuze design van de KARL
// Donkergetinte achterste zijramen en achterruit verhogen het comfort
en geven de KARL extra stijl
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VEEL GEMAK
IN DE STAD.
CITY-MODUS EN PARKEERSENSOREN

De stuurbekrachtiging met City-modus zorgt met één druk op
de knop dat u extra licht door het drukke stadsverkeer stuurt.
Parkeersensoren achter maken het gemakkelijker om netjes en
veilig in te parkeren.
// Ontspannen parkeren, zonder angst om schade op te lopen
// Een geluidssignaal waarschuwt voor obstakels achter de auto
// De City-modus staat garant voor superieure wendbaarheid
// Hill Start Assist helpt u om op een helling te starten zonder
achteruit te rijden
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MAAK HET
U GEMAKKELIJK.
ROYAAL INTERIEUR

De Opel KARL is ontworpen volgens één simpele regel: hoe meer,
hoe beter. Daarom kunt u elke dag opnieuw genieten van unieke extra’s
die het rijden ontspannen maken.
1. Verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel. Ook op
koude winterochtenden direct een behaaglijk gevoel als u achter het
stuur gaat zitten.
2. In ongelijke delen (40/60) neerklapbare achterbank. Maximale
flexibiliteit, wat u ook mee wilt nemen.
3. Electronic Climate Control. Altijd de ideale temperatuur.
4. Bekerhouders. Geniet onderweg zonder morsen van koffie, thee
of frisdrank.
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PERFECT
VERBONDEN.
GEAVANCEERDE INFOTAINMENTSYSTEMEN

Het infotainment-aanbod voor de KARL biedt precies wat u zoekt. Van
een hoogwaardige radio met stuurwielbediening tot een geavanceerd
navigatiesysteem met een groot touchscreen en perfecte integratie van
uw smartphone.
// Basis-systeem met een AM/FM-radio, Bluetooth® 1 voor handsfree bellen,
een USB-aansluiting, stuurwielbediening en 4 luidsprekers
// Het geavanceerde “Multimedia”-systeem gaat een flinke stap verder,
met een groot 7-inch kleuren-touchscreen, integratie van uw smartphone
en toegang tot de innovatieve functies van Apple CarPlay™ 2. Via de
digitale radio (DAB+) luistert u naar uw favoriete radiozenders in de beste
ontvangstkwaliteit
// Navi 4.0 IntelliLink voegt hier een gebruiksvriendelijk navigatiesysteem
met kaarten voor heel Europa aan toe. Dit alles-in-één systeem biedt
onder meer uitgebreide verkeersinformatie en de keuze tussen 2D- en
3D-routeweergave

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. 2 De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van de
gebruikte apparatuur. Informeer bij uw Opel dealer naar de compatibiliteit van uw toestel. Apple CarPlay™ is een handelsmerk
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
1
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1. Selection

2. Edition

3. INNOVATION

GEWELDIG
AANBOD!
DE UITRUSTINGSNIVEAUS VAN DE KARL

De Opel KARL geeft u de keuze uit vier uitrustingsniveaus. Van de
praktische Selection tot de royaal uitgeruste Innovation en de stoere
ROCKS Online Edition. Kijk voor alle details op www.opel.nl/karl
1. SELECTION – GOED VAN START MET ONDER MEER:
// 5 volwaardige zitplaatsen en 3 hoofdsteunen achterin
// “Wing”-dagrijverlichting, halogeen
// In delen (60/40) neerklapbare achterbank
// Elektrisch bedienbare ramen vóór
2. EDITION – BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE SELECTION:
// Stuurbekrachtiging met City-Modus
// Airconditioning
// Geïntegreerde radio met USB, Bluetooth® en stuurwielbediening
// Elektrisch verstelbare buitenspiegels
// Cruise control
3. INNOVATION – NOG MEER LUXE MET ONDER MEER:
// Electronic Climate Control voor het ideale interieurklimaat
// Verwarmbare voorstoelen met luxe Morrocana-bekleding
// Verwarmbaar lederen stuurwiel
// “Multimedia”-systeem met 7-inch touchscreen (zie blz. 12)
// Donkergetinte achterste ramen en zwarte B-stijl
// Elegante 15-inch lichtmetalen velgen
Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

DE STOERE
KARL.
KARL ROCKS ONLINE EDITION

Eigenzinnig, avontuurlijk en ruim voorzien van
high-tech: de KARL ROCKS Online Edition combineert
een gespierde uitstraling met stijlvolle details en
innovaties. Zo heeft hij standaard het veelzijdige
“Multimedia”-infotainmentsysteem met Apple
CarPlay™ 1. Het enige dat bescheiden is aan deze
uitvoering van de KARL, is zijn prijs.
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1
De beschikbare functies zijn afhankelijk van de gebruikte apparatuur. Informeer bij
uw Opel dealer naar de compatibiliteit van uw toestel. Apple CarPlay™ is een
handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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ONGETEMD.
DE UITRUSTING VAN DE ROCKS ONLINE EDITION

Stap in de KARL ROCKS Online Edition en maak kennis met zijn
bijzondere karakter:
// Uniek design, met geprononceerde bumpers en wielkasten
// Verhoogde zitpositie
// “Multimedia”-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen
en Apple CarPlay™ 1 (zie blz. 12)
// Donkergetinte achterste zijruiten en achterruit
// Parkeersensoren achter
// Ultra-heldere LED-dagrijverlichting en mistlampen
// 15-inch lichtmetalen Bi-Color velgen
// Elegante “Bada”-bekleding in Jet Black

Kijk voor de volledige uitrusting op www.opel.nl/karl

1
De beschikbare functies zijn afhankelijk van de gebruikte apparatuur. Informeer bij uw Opel dealer
naar de compatibiliteit van uw toestel. Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd
in de VS en andere landen.
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KIES UW
COMBINATIE.
KLEUREN EN VELGEN

Sportief, elegant of opvallend – de KARL biedt
carrosseriekleuren, velgen en interieurkleuren voor
iedere smaak.
1. 14-inch stalen velg // Silver
2. 15-inch design-velg // Silver
3. 15-inch lichtmetalen velg // Silver
4. 15-inch lichtmetalen velg // Bi-Color
(alleen voor ROCKS Online Edition)

ABSOLUTE RED // BRILJANT

SOVEREIGN SILVER // METALLIC

QUANTUM GREY // METALLIC

MINERAL BLACK // METALLIC

SUMMIT WHITE // BASISKLEUR

CHERRY RED // METALLIC

CREAMY BEIGE // METALLIC

PETROL BLUE // METALLIC
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MAAK HEM
UNIEK!
ACCESSOIRES

De KARL is standaard al zeer compleet uitgerust. Wilt u nog meer, dan
heeft u de keuze uit een groot assortiment extra’s om hem helemaal op
uw persoonlijke wensen af te stemmen.
// De kwaliteit en betrouwbaarheid van originele Opel-accessoires
// Speciaal voor de KARL ontworpen, dus u bent verzekerd van een
perfecte pasvorm

1. Gemakkelijk en flexibel. Aan het FlexConnect-systeem bevestigt
u eenvoudig diverse accessoires, zoals een tablet-houder, een haak
voor een boodschappentas of een kledinghanger.
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2. Zwarte B-stijlen. Geef de B-stijlen een sportief accent met zwarte
decoratiefolie die eenvoudig aan te brengen is en lang mooi blijft.
3. Automatten. Duurzaam en makkelijk te verwijderen. Zo houdt u het
originele tapijt schoon.
4. Stijlvolle bescherming. Bescherm de lak van uw KARL tegen kleine
beschadigingen bij het parkeren, met beschermstrips in de carrosseriekleur.
De strips zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

Meer accessoires voor de KARL vindt u op www.opel.nl/accessoires
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EFFICIËNTE
PRESTATIES.
MOTOR EN BANDENLABELS

De compacte benzinemotor van de KARL levert pittige prestaties
bij een bescheiden verbruik.
// 1.0-liter benzinemotor met een vermogen van 54 kW (73 pk),
dat in de wendbare KARL als zeer krachtig voelt
// Start/Stop schakelt de motor uit zodra u stilstaat en start direct
weer op als u wilt wegrijden, voor optimale brandstofbesparing
// Soepel schakelende 5-versnellingsbak voor ontspannen rijden
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,0–4,8 l/100 km; 20,0–20,8 km/l.
Gemiddelde CO2-uitstoot: 116–110 g/km.1 Kijk voor de meest actuele
motorgegevens en technische specificaties op www.opel.nl/karl
of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

EU-BANDENLABELS
Bandenmaat

165/65 R 14

185/55 R 15

Brandstofefficiëntieklasse

C

C–B

Klasse grip op nat wegdek

B

B

Rolgeluidemissiewaarde (dB)

70

71

Geluidsklasse
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1
De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de
motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers
hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend
naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers
houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting
of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.
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IN ÉÉN WOORD
SUBLIEM.
VIJF STERKE ARGUMENTEN

Er zijn veel redenen waarom de KARL één van de beste in zijn klasse
is. Om het in vijf punten samen te vatten:
1. Zijn comfortabele interieur met standaard 5 zitplaatsen.
2. Veiligheidssystemen met betrouwbare Duitse techniek.
3. Veelzijdige aansluitmogelijkheden voor mobiele apparatuur.
4. Uitstekende wegligging voor maximaal rijplezier.
5. Zeer scherpe prijs voor een een auto die zo royaal is uitgerust als
de KARL.

Enthousiast geworden? Maak snel een proefrit om de geweldige
eigenschappen van de KARL zelf te ervaren:
// Vind op www.opel.nl een Opel dealer bij u in de buurt
// Maak online een afspraak voor een proefrit, of bel 020-6545751
// Ga naar opel.nl/karl en ontdek met de configurator hoe uw favoriete
KARL eruitziet
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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 laatstbekende 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 alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. 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, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel dealer zal u graag nader informeren. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw
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.
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