Cascada

A DIVAT VÁLTOZÓ.
A MINŐSÉG ÁLLANDÓ.

teremtsen
nyarat.
TARTALOMJEGYZÉK
Az Opel Cascada átírja osztálya szabályait. Először szembeszökő formája ragadja meg a figyelmet.
Klasszikus rajzú, tökéletes körvonalai kiegyensúlyozott és elegáns megjelenést kölcsönöznek neki.
Luxuskategóriás belső tere is forradalmi áttörés. Még a négyüléses presztízs-kabriók ismerői is kiemelkedőnek találják a Cascada anyagainak és kivitelezésének minőségét. A korszerű tető gyors nyithatósága
és szilárdsága is meglepő. A legtöbb kabriót csak napos időben lehet használni, a Cascada viszont
védelmet nyújt a hóval és az esővel szemben is. A gyorsan nyitható tető, a luxuskategóriás utastér
és a selymesen sima utazás egész évben élménnyé teszik a nyitott autózást. A friss nyári fuvallattól
a csípős őszi levegőig gondtalanul élvezheti valamennyi évszakot.

A katalógusban szereplő információk a nyomdába küldés időpontjában érvényesek (2016. november). A specifikációk
és a felszereltség változtatásának jogát fenntartjuk. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
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VADONATÚJ,
DE MÁR MOST
KORTALAN.
A Cascada az egyik legszebb autó, amit valaha gyártottunk. Sportos
profiljával, biztos kiállásával és jellegzetes, háromdimenziós hátsó
lámpáival összetéveszthetetlen ez a kabrió – akár úton van, akár a ház
előtt parkol. Bármerről is nézzük, ez a jövőbeni klasszikus mindenütt
jól mutat.

VÁLASSZA
KI A KEDVENC
ÉVSZAKÁT.
Az időjárás mindig alkalmas a kabriózáshoz, feltéve, hogy megfelelő az autó teteje.
A Cascada tetőmegoldása az osztály legjobbjai közé tartozik. Mindössze 17 másodperc alatt
hajtja össze magát a csomagtartóba, és 19 másodperc alatt csukódik, akár 50 km/óránál.

A Cascada háromrétegű akusztikus teteje ritka luxuskategóriás opció ebben az árkategóriában.
Nemcsak melegen tart télen, de kivételes minőségű hangszigetelést is biztosít, ami ugyanolyan
kényelmessé teszi az utazást autópályán, mintnyitott tetővel. A tető távirányítóval nyitható és
csukható – ez különösen változékony időjárásnál fontos. Négy vonzó színben kapható, melyek
tökéletesen kiemelik az autó többi részét. A tető színének kiválasztásához lapozzon az 50. oldalra.
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LUXUS
KATEGÓRIÁS
KIALAKÍTÁS.
A kifogástalan kivitelezés minden Cascada szériatartozéka.
Az autó belseje mindenütt ötcsillagos anyagokkal és opciókkal csábít.
A kézzel beszerelt Morrocana műszerfaltól kezdve az opcionális
önszellőző bőrüléseken át az automatikusan működő, elektromos
biztonsági öv előreadó szerkezetekig, az indulástól fogva minden
az utazás kényelmét szolgálja.

NYOMATÉK
EGYETLEN
MOZDULATRA.
A Cascada autózásra termett. A pedálok alatt akár 147 kW (200 LE)
teljesítményt nyújtó, sportos kabrió mindazt az erőt biztosítja Önnek,
amire szüksége van. A motor kellemes hangja ízelítőt nyújt a kiváló
vezethetőségből és kezelhetőségből, melyet tovább erősít a Cascada
futóműve, felfüggesztése és kimagasló karosszéria-merevsége. Válassza
az opcionális, testre szabható FlexRide futóművet, így teljes mértékben
élvezheti a továbbfejlesztett felfüggesztés előnyeit, amely hátul Wattrudazatot, elöl pedig az Opel Insignia OPC-nél már alkalmazott nagy
teljesítményű rugóstagokat tartalmaz. A FlexRide nagy sebességnél
élesebb reakciót és megbízható úttartást biztosít, a nyugodt autózást
pedig puhábbá teszi.

… SEMMIT
NEM KELL
BIZONYÍTANI.
1. Valódi varrás. Az Innovation műszerfal dinamikus vonalai körülölelik az első
üléseket, s valódi luxussal kápráztatják el a vezetőt és utasát. Bőrborítású
kormánykerék és sebességváltó, kellemes hangulatvilágítás, művészien
megformált, kontrasztos szegélyű és varrású ülések … az Innovation modellel
minden út az érzékeket kényezteti. Lapozzon a 52. oldalra a minőségi kárpitvál
tozatok megtekintéséhez.
2. 18 colos, ezüst színű könnyűfém keréktárcsák1. A teljes méretű könnyűfém
keréktárcsák merész kialakítása kiemeli az Innovation sportos kiállását anélkül,
hogy elvonná a figyelmet a karosszéria klasszikusan letisztult formájáról.
A keréktárcsa-kínálat részletes áttekintéséhez lapozzon a 46. oldalra.
3. Elektromos biztonsági öv előreadók. A Cascada mérnökei büszkék rá,
hogy minden körülmények között biztosítják a vezető és az utasok kényelmét.
Ezért minden Innovation modell elektromos biztonsági öv előreadókkal van
felszerelve. Ezek a szerkezetek automatikusan kézhez nyújtják a biztonsági
övet, így nem kell forgolódni az ülésben.

1

Cascada Innovation esetén alapfelszereltség. Cascada Trim Line esetén rendelhető.
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1.
2.

3.

MÉG TÖBB ÉLVEZET …
A Cascada választéka vonzó felszereltségi szinteket kínál: az impozáns Cascada Trim Line
és a felsőkategóriás Cascada Innovation modellt. Ehhez jön még egy különleges, sportos
kiadás – a Cascada Supreme.
A Cascada Trim Line alapfelszereltsége kimagasló: a varrott bőr hatású műszerfaltól kezdve
a bőrborítású kormánykeréken és a hat hangszórós CD-s hangrendszeren át a hátsó
parkolássegítőig.
Az Innovation a luxus új szintjére emeli a specifikációkat. Az elektromos biztonsági öv előreadó
és a szegéllyel és varrással díszített, dombornyomott ülés csak néhány a modell kiemelkedő
jellemzői közül. Az opcionális felszerelések választéka is kitűnő. Hajtsa ki a fület, és tekintse meg
közelebbről!

MINDEN
SZEMPONTBÓL
PÁRATLAN.
A Cascada Supreme formatervezése minden szögből méltó a nevéhez. A teljesen fekete hűtőrács
és tükörházak összetéveszthetetlen jelleget kölcsönöznek az autó elülső részének, míg az oldalnézetet a feltűnő könnyűfém keréktárcsák uralják. A szárnyszerű ködlámpa betétek harmonizálnak
a karosszéria színével, kihangsúlyozva a dinamikus frontrészt. A hátsó részen a karosszériába
beleolvadó emblémás díszléc kiemeli a jellegzetes hátsó lámpákat és az autó sportos profilját.
A Cascada Supreme magával ragadó formatervezése három erőteljes színnel egészül ki:
Absolute vörös, Mineral fekete és Summit fehér. A választható tető kiváló minőségű, klasszikus
fekete, amely tökéletesen ellensúlyozza a Supreme teljesen fekete hűtőrácsát, könnyűfém keréktárcsáit és tükörházait.

Az alapfelszereltség 20 colos
könnyűfém keréktárcsákat
tartalmaz. Négy exkluzív felni,
egyedülálló megjelenés.
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EGYEDI MINDEN
RÉSZLETÉBEN.
A Cascada Supreme belső tere felsőkategóriás anyagokkal és erőteljesen
sportos ülésekkel nyűgözi le utasait. Az ajtó kinyitásakor rögtön a tűzpiros
varrás ragadja meg a szemet, ami ellensúlyozza a műszerfal, az ajtókárpit
és az ülések fekete színét.
A bőr első ülésekben ülni még a látványt is felülmúlja. A német AGR1
(Egészséges Hát Munkacsoport) által minősített, ergonomikus kialakításuk
elősegíti a hát egészségének megőrzését. Elektromosan állíthatók nyolc
különböző irányban, a kihúzható combtámasz pedig további támogatást
nyújt a hosszabb utazásokon. További információ az 52. oldalon.
A laposított aljú kormánykerék még jobban felvillanyozza a vezetőt
ebben az exkluzív Cascada modellben. A több irányban állítható,
fűthető bőrülésekhez és fejtámlákhoz hasonlóan egyszerre kellemes
tapintású és praktikus, a jobb fogásnak köszönhetően.

Az AGR üléseket a német AGR (Egészséges Hát Munkacsoport) nevű ergonómiai kiválósági
központ tanúsítja. A tanúsítvány különböző egészségügyi szakterületek szakértőiből álló
független vizsgálóbizottság által kiadott minősítés.

1 

NÉMI LUXUS
SZÜKSÉGSZERŰ.
A Cascada több, mint egy különleges alkalmakra szóló, első osztályú
kabrió. Készen áll a valódi életre. Megfelelő számú ülés, tárolóhely és
a beszállást megkönnyítő kialakítás, négy személy és csomagjaik kényelmes
szállításához, így üzleti és szabadidős célokra, esőben és napsütésben
is használható. Közel 4,7 méterével ez a kabrió a leghosszabb az osztályában, és 1,84 méterrel az egyik legszélesebb is. A csomagtér tágas,
380 literes űrtartalmú csukott tetővel, a FlexFold gomb megnyomásával
pedig akár 750 literesre bővíthető (lásd 39. oldal). Még nyitott tető alatt
is 280 literes a poggyásztér. Nyitott vagy zárt, a kényelem mindig elsődleges szempont a Cascadánál.

VÁLASZTHATÓ
ÉVSZAKOK A TÖKÉLETES
PILLANATOKÉRT.

ELŐRELÁTÓ
FÉNYSZÓRÓ.
Cascada tulajdonosként kifinomult vezetéstámogató
eszközök széles választéka áll rendelkezésére, mint
például az opcionális, intelligens bi-xenon adaptív
fényszórórendszer (AFL+). Az AFL+ stresszmentesebbé
teszi az éjszakai vezetést. A rendszer – a szélvédőre
felszerelt kamera, valamint az esőérzékelő és a kormány
állásából nyert információ segítségével – automatikusan
a különböző sebességekhez, manőverekhez, időjárási
körülményekhez és forgalmi helyzetekhez igazítja a fényszóró fényerejét. Ezáltal nagyszerű látási viszonyokat
biztosít, és fokozza a biztonságot.

Vezetéstámogató rendszerek a belépő szintű Cascada modellhez.
A Cascada Innovation modellhez hasonlóan a Cascada Trim Line is kitűnik
az utakon a felszereltség részét képező fejlett világításával, például
egysoros, háromdimenziós LED-es hátsó lámpáival. A felszerelések teljes
listájáért keresse fel Opel márkakereskedőjét, vagy látogasson el a
www.opel.hu oldalra.
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1.

1. Gyalogosvilágítás. A megszokottnál szélesebb fénycsóvával
(plusz 8 fok balra és jobbra egyaránt) megvilágítja az esetleges
veszélyforrásokat.
2. Városi világítás. Szélesebb és alacsonyabb fénycsóva. A jármű
sebessége és az utcai közvilágítás együttesen aktiválják.

2.

3.

3. Országúti világítás. A normál tompított fényszórónál szélesebb
és fényesebb fénycsóva. Hatótávolsága 70 méter, a szembejövők
elvakítása nélkül.
4. Autópálya-világítás. 140 méteres hatótávolság, magasabb
és fényesebb a szokásos tompított fényszórónál – anélkül, hogy
a szembejövőt elvakítaná.
5. Ködlámpa. Rossz időjárási körülmények esetén az ablaktörlő vagy
az esőérzékelő hozza működésbe.
6. Távfényszóró-asszisztens (HBA). Ha másik járművet észlel elöl, automatikusan letompítja a fényszórókat, és amikor az út üres lesz, ismét
visszakapcsolja a távfényt. Másik lehetőségként akár 15 százalékkal
növelhető a felerősített távfény hatótávolsága és fényereje.

4.

5.

6.

7. Dinamikus kanyarvilágítás. A kerék elfordulási szöge és a sebesség
függvényében a fényszórók akár 15 fokkal elfordulhatnak a kanyarban.
8. Statikus kanyarvilágítás. 90 fokkal jobbra vagy balra irányítja
a fényt a jobb oldalirányú kilátás érdekében.

7.

8.
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A BIZTONSÁG AZ ELSŐ.
A MÁSODIK. ÉS A HARMADIK.
Minden Cascada tulajdonos élvezheti a német fejlesztésű utasvédelmi technikák széles skáláját,
az első- és oldallégzsákoktól kezdve a megerősített szélvédőoszlopokon át a felugró bukócsőig.

1.
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2.

1. Megerősített futómű és biztonsági utascella. A biztonság elsődleges
szempont minden általunk gyártott autónál, és ez alól a kabriók sem
kivételek. A Cascada kormánya mögött magabiztosságot ad a minőségi
tervezés és az úttartás, és ezt az érzést erősítik a kiemelkedő biztonsági
jellemzők is. Az alváz acéltartókból álló rácsszerkezete megnöveli a teljes
karosszéria torziós merevségét, az acélcsöves megerősítés pedig extra
szilárdságot kölcsönöz a jármű első részének. A Cascada nagy szilárdságú
acél utasterével együtt ezek a jellemzők csökkentik a zörgést és nyikorgást,
növelik a biztonságot és javítják a kormányzási tulajdonságokat.
2. Nagy szilárdságú felugró bukócsövek. A Cascada egyik legfontosabb
biztonsági jellemzője, amit nagy valószínűséggel sehol másutt nem
talál meg: a közvetlenül a hátsó ülések mögött, a biztonsági utascellában
szilárdan rögzített acél bukócsövek. A kabrió borulása esetén azonnal
reagál. Felugrik, segítve megvédeni Önt és utasait a lehetséges hatások
ellen.
A Cascada Trim Line felszereltség aktív biztonsági jellemzői.
A bukócsöveken túl a belépő szintű Cascada modell aktív fejtámlákkal
készül, amelyek ütközéskor automatikusan előre és felfelé mozdulnak,
és megtámasztják a nyakat. A teljes specifikációk megtekintéséhez
látogasson el az Opel márkakereskedésekbe, vagy a www.opel.hu oldalra.
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MEGNÖVELT ÉRZÉKELŐKÉPESSÉG.
A Cascada vezetése a kikapcsolódásról szól – Önnek csak a vezetésre kell figyelnie, minden mást
rábízhat a segítőire. Például a kategóriaelső Opel Eye rendszerre, a külön rendelhető, kameraalapú
vezetéstámogató eszközre, amely biztonságosabbá és még kényelmesebbé teszi a vezetést.

1. Jelzőtábla-figyelő II (TSA, Opel Eye-alapú) A jelzőtábla-figyelő figyeli
az útjelzéseket, és folyamatosan tájékoztatja a vezetőt a sebességhatárról
és más korlátozásokról, még ideiglenes jelzések esetén is. A rendszer
új, továbbfejlesztett változata minden eddiginél több ország több jelzését
ismeri fel, beleértve az autópályák elektronikus jelzéseit is.
2. Sávelhagyásjelző (LDW, Opel Eye-alapú) A rendszer figyelmeztet,
ha a gépkocsi véletlenszerűen kezd kisodródni a forgalmi sávból. Irányjelzés nélküli sávváltás esetén aktiválódik, és hallható, látható riasztást ad.
A közlekedési körülményekhez igazodva a sávelhagyásjelző kikapcsolható.

4. Oldalsó holttérfigyelő (SBSA). Az SBSA érzékelőkkel figyeli a vezető
által nem látható útszakaszt, és figyelmeztető jelzést villogtat a megfelelő
oldali visszapillantó tükörben, ha jármű lép be az adott holttérbe.
Segítő technikák a belépő szintű Cascada modellen. A Cascada Trim
Line tartozéka a sebességtartó automatika sebességkorlátozóval, amely
megkönnyíti a beállított sebesség fenntartását és a sebességkorlátozás
betartását. A Cascada Trim Line felszereltség specifikációinak megtekintéséhez látogasson el az Opel márkakereskedésbe, vagy a www.opel.hu
oldalra.

3. Ráfutásra figyelmeztető (FCA) és követésitávolság-jelző (FDI).
40 km/óránál nagyobb sebességnél a ráfutásra figyelmeztető automatikusan vizuális és akusztikus figyelmeztetést ad, ha Ön túl gyorsan közelít
lassabban mozgó járművekhez. A követésitávolság-jelző érzékelő
felhasználásával számítja ki a gépkocsi előtt haladó jármű távolságát
(a kijelzőn másodpercekben megadva), így a vezető szükség esetén
le tud lassítani.

1.

2.

3.

4.
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Intelligens
rendszerek.

Az IntelliLink a Cascadába importálja az okostelefon és más hordozható digitális eszközök
legfontosabb funkcióit, és biztonságos, ösztönös használatot tesz lehetővé, hangvezérléssel
vagy a kormánykerék kezelőszerveivel.

1.

1. Navi 950 IntelliLink. A csúcskategóriás navigációs rendszer az IntelliLink
minden előnyét kínálja a széles körű okostelefon-integrációhoz, többek
között hangátvitelt Bluetooth®-kapcsolaton keresztül, navigációt 3D-s
madártávlati nézettel és az úti cél megadását egyszeri hangutasítással.
Az alapfelszereltséghez tartozó AM/FM rádió helyett választható az
opcionális DAB rádió, amely nagyobb tisztaságot nyújt, rádióállomások
terén pedig szélesebb választékot.
Navigáció és térkép konfigurálása. A gyorsabb útvonaltervezés
érdekében a több mint 30 európai ország belső memóriában tárolt
térképe USB-n keresztül frissíthető.
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Kényeztesse érzékeit. Látogasson el weboldalunkra,
és válasszon audio- és multimédiás rendszereink exkluzív
kínálatából a www.opel.hu oldalon.

2.

2. CD 600 IntelliLink. A CD 600 IntelliLink tökéletesen integrálja okostelefonját, emellett megjeleníti
a legfontosabb funkciókat a nagy felbontású, hétcolos színes kijelzőn, ezzel új mércét állít fel
a kényelem, a csatlakoztathatóság és a biztonság terén. Telefonáljon, hallgasson rádiót, hallgasson
zenét Bluetooth®-kapcsolaton vagy Gracenote® fájlkezeléssel USB-n keresztül, hallgassa meg bejövő
SMS-eit vagy nézzen USB-n feltöltött képeket – eközben keze mindig a kormányon maradhat
az integrált kezelőszerveknek köszönhetően.
SMS-felolvasás. A nagyobb biztonság érdekében a menet közben bejövő SMS-eket hangosan
felolvassa a rendszer, miközben lehetőség van visszahívni a küldőt vagy előre meghatározott
üzenetet küldeni neki. Az SMS-ek a képernyőn is megjelennek, de csak a jármű álló helyzetében.
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OPEL

Az Ön személyes
CSATLAKOZÁSI
és szervizasszisztense.

Az Opel OnStar1 a biztonság összehasonlíthatatlan érzését nyújtja, a nap 24 órájában,
az év 365 napján. Egy gombnyomással hozzáférhet egyedi szolgáltatásainkhoz, szinte
bárhol Európában.
A legjobb az egészben, hogy az első 12 hónapban ingyenes!2

Autózni soha nem lesz már ugyanolyan!
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EZT TEHETI ÖNÉRT
AZ ONSTAR.

AZ ÖN MAGÁNSZFÉRÁJA.
AZ ÖN DÖNTÉSE.

Automatikus baleseti riasztás.
Ütközéskor a jármű beépített érzékelői automatikusan riasztást küldenek az
OnStar-tanácsadónak, aki azonnal összekapcsolódik az autóval, felméri a helyzetet,
és szükség esetén értesíti a mentőket, megadva nekik az autó pontos GPS-helyzetét.

ÖN határozza meg, hogy az OnStar mit tehet és mit nem!

Wi-Fi Hotspot.1
A jövőben a gyors és stabil internet-hozzáférés előnyeit is élvezheti autójában
az integrált Wi-Fi Hotspot1 révén, akár hét eszközzel egyszerre.1

• Ha körülbelül öt másodpercig lenyomva tartja a Magánszféra
gombot, bármikor elrejtheti autója tartózkodási helyét. Ha
meggondolja magát, helyzetének felfedéséhez nyomja meg
újra körülbelül öt másodpercre a Magánszféra gombot. Csak
vészhelyzet esetén4 bírálhatja ezt felül az OnStar.

Okostelefon-alkalmazás.
Egy gombnyomással, távirányítással zárhatja/nyithatja az ajtózárakat, ellenőrizheti
az olaj élettartamát, megszólaltathatja a kürtöt vagy felvillanthatja a fényszórókat.1
Támogatás eltulajdonított jármű esetén.
Ha ellopják autóját, hívja OnStar-tanácsadóinkat, és adja meg nekik a rendőrségtől
kapott hivatkozási számot. A tanácsadó továbbítja a rendőrségnek az autó helyzetét, és
megakadályozza annak ismételt beindítását, így az autó könnyebben visszaszerezhető.1
Járműdiagnosztika.
Bármikor megkérheti az OnStart, hogy távolról ellenőrizze például autója motorját,
sebességváltóját, károsanyag-kibocsátását vagy a légzsákokat. Az OnStar havonta
e-mailt is küldhet a főbb adatokkal.1

• Az OnStar regisztrálása és aktiválása után valamennyi
OnStar-szolgáltatáshoz hozzáférhet. A biztonság fokozása
érdekében néhány szolgáltatás kéri a PIN-kódot.

• Az OnStar soha nem fogja másoknak értékesíteni az Ön adatait.
Adataihoz csak az OnStar és a GM Holdings LLC (USA), annak
kapcsolt vállalatai (pl. Adam Opel AG), az Ön által választott/
preferált márkakereskedők, az OnStar-szolgáltatások nyújtásában vagy elvégzésében közreműködő cégek, valamint –
az Ön kérésére – további szolgáltatócégek férhetnek hozzá.

Úti cél letöltés.
Alternatív útvonalat keres, esetleg éttermet, benzinkutat vagy bármi mást?
Csak nyomja meg a Szolgáltatás gombot! Tanácsadóink megadják Önnek a címet,
és le is tudják tölteni az Opel navigációs rendszerére.1,3

Az OnStar-szolgáltatások használatához az OnStar aktiválása, mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. A Wi-Fi Hotspot nem minden országban elérhető. Az Ön országát illetően a Wi-Fi Hotspot elérhetőségéről a www.opel.hu/onstar
oldalon, vagy márkakereskedőinknél tájékozódhat. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatás külön előfizetéssel vehető igénybe a kijelölt mobilszolgáltatón keresztül. Az ingyenes teszidőszakot követően a szolgáltatás díjköteles. Az OnStar előfizetési csomagok
szolgáltatásai az ingyenes tesztidőszakban nyújtottakhoz képest eltérhetnek. Részletekért kérjük, látogasson el a www.opel.hu/onstar oldalra, ahol az elérhetőségről, lefedettségről, valamint a díjakról is tájékozódhat. Az OnStar-szolgáltatást
a Felhasználási Feltételek szerint nyújtjuk. 2 Kivéve a Wi-Fi Hotspot-szolgáltatásokat – a Wi-Fi Hotspot-szolgáltatások elérhetőségéről és az ingyenes kipróbálási időszakról a következő oldalon talál bővebb információt: www.opel.hu/onstar
3
Ehhez a szolgáltatáshoz beépített Opel navigációs egység és térképadatok szükségesek. 4 Például baleset esetén, vagy ha ellopták a járművét.

1
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HOGYAN JUTHATOK AZ
ONSTAR -SZOLGÁLTATÁSHOZ?
Az OnStar az Opel Cascada alapfelszereltségének része.
Így juthat hozzá:
1. Kérje az OnStar-szolgáltatást új Opel Cascadájának megrendelésekor.
2. Az OnStar e-mailben küld Önnek meghívót, ezzel aktiválhatja fiókját.
3. Végezze el a regisztrációt és állítsa be a preferenciáit.
4. Az OnStar indulásra kész!
A 12 hónapos ingyenes kipróbálási időszak után eldöntheti, hogy megrendeli-e
az OnStar-szolgáltatások további igénybevételét. Ez már díjköteles.
További információért látogasson el erre az oldalra: www.opel.hu/onstar

Az illusztráció csak példa.

Így tesznek többet Önért
a myOpel-szolgáltatások.
A myOpel-szolgáltatás révén Opeljével kapcsolatban mindent elintézhet egy helyen – OnStarfiókjától kezdve járműve következő szervizének megszervezésén át a díjakig és exkluzív ajánlatokig.
Minden Önről és Opeljéről szól.
• Intézzen el mindent Opeljével kapcsolatban.
• Férjen hozzá OnStar-szolgáltatásaihoz – kérjen diagnosztikai jelentéseket, intézze előfizetésével
kapcsolatos teendőit és sok minden mást.
• Exkluzív ajánlatok – speciális ajánlatok, legfrissebb hírek és aktuális események, naprakészen.
• Márkakereskedő-kereső – találja meg a legközelebbi Opel márkakereskedést.
Ha Ön már Opel OnStar-ügyfél, hozzáfér valamennyi myOpel-szolgáltatáshoz.
Ha nem, a következő egyszerű lépéseket végrehajtva regisztrálhat a myOpel-szolgáltatásokra:
1. Autója megrendelésekor márkakereskedője elvégez egy egyszerű előzetes regisztrációt.
2. E-mailben küldünk Önnek egy meghívót, ezzel aktiválhatja fiókját.
3. Fejezze be regisztrációját.
4. A myOpel indulásra kész!
Okostelefonjáról könnyen hozzáférhet a myOpelhez, csak töltse le az alkalmazást a Google Play Store
vagy az App Store áruházból.
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1.

négy évszak. öt érzék.
Nincs lehetetlen.
A Cascada a sokoldalúság érzését nyújtja, luxussal ötvözve.
Ez a valóban tágas négyüléses autó megkönnyíti a mindennapi feladatok
elvégzését egy sor praktikus, kabrióban szokatlan funkcióval.
2.

1. FlexFold automatikus üléslehajtó rendszer.
A FlexFold kétülésessé alakítja át négyüléses
autóját, akár 750 literes csomagtér-kapacitással,
mely 1,8 méteres tárgyak szállítására is alkalmas.
Hajtsa le egyik vagy mindkét hátsó ülést, ehhez
mindössze a csomagtérben lévő gombot kell
megnyomnia.

3.

2. Elektromos „Easy Entry” rendszer. Ez a praktikus funkció automatikusan
elmozdítja az első ülést az útból, így a felnőtt utasok is könnyen beszállhatnak az autó hátuljába. Ehhez mindössze egy kart kell meghúzni.
3. Tolatókamera (RVC). Az opcionális tolatókamera megkönnyíti a tolatást,
még akkor is, ha fent van a tető. Egy nagy felbontású kijelzőn megjelenik
az autó mögötti terület, lehetővé téve a zökkenőmentes, biztonságos
tolatást fejforgatás nélkül.
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Extrák és tartozékok.
A Cascada mindazt a színvonalat, kényelmet és sokoldalúságot nyújtja, amelyre Önnek szüksége
van – ezenkívül az Opel egy sor testreszabási lehetőséget kínál, amelyekkel kabrióját saját ízlése
szerint alakíthatja. A szellőző első ülésektől a hővisszaverő bőrig kiváló minőségű kiegészítők
választéka fokozza a Cascada lenyűgöző, minden időjárásra alkalmas jellegét.

1.

2.

1. Szélfogó. Amikor nagyobb védelmet szeretne a szél ellen, szerelje fel
ezt a stílusos tartozékot az első ülések mögé vagy a hátsó fejtámlák közé.
A nyugalom szigetét teremti meg az utastérben anélkül, hogy zavarnák
autója elegáns vonalait.
2. Sportpedálok. A pedálok csillogó fém felülete hangsúlyozza a Cascada
dinamikus műszerfalának lendületes vonalvezetését, és nagymértékben
növeli a tapadást a pedálok felületén.
3. Vezető- és utasoldali ergonomikus AGR sportülések1 a német AGR
(Egészséges Hát Munkacsoport) tanúsítványával. Az AGR sportülés több
ponton egyénileg állítható, így többek között az alsó hát támasztását
vagy az üléspárna hosszát is saját kényelmünk szerint változtathatjuk.
A hővisszaverő bőrkárpit nem engedi felhevülni az ülést, a kifinomult,
háromsebességes Power Seat2 szellőzőrendszer pedig hűti az üléspárnát
és a háttámlát.
Prémium opciók a Cascada Trim Level változathoz. A belépő szintű
Cascadát olyan kiemelkedő opciókkal szerelheti fel, amelyek általában
nem elérhetők a hasonló árkategóriájú kabrióknál. A háromrétegű
akusztikus tető például harmadára csökkenti a menetszél zajszintjét
a hagyományos vászontetőkhöz képest. www.opel.hu

Testreszabási tanácsok és opciók. Testreszabási szaktanácsokért keresse fel helyi Opel márkakereskedőjét.
A lehetőségek áttekintéséhez látogasson el a www.opel-accessories.com/hu oldalra.
1
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Opcionális.

2

Az ülőpárna-bő+vítés nem elektromosan állítható.

3.

SZEMÉLYRE
SZABÁS.

1.

A Cascadát kiemelkedő stílus, lenyűgöző minőség és
letisztult, egyszerű elegancia jellemzi; ez azonban nem
jelenti azt, hogy ne lenne alkalmas gyerekek mellett,
vagy a kedvenc szabadidős elfoglaltságához. Az eredeti
Opel tartozékok olyan fontos extrákat kínálnak, amelyek
elengedhetetlenek a mindennapos utazásokhoz.

FlexConnect. Az első ülések bármelyikéhez csatlakoztatható, különálló,
univerzális alaptartó a kényelmi szolgáltatások széles skáláját kínálja
az első és a hátsó ülések utasainak.
A kifejezetten iPadhez és iPad minihez való tartók (1) gondoskodnak
a hátul ülők szórakoztatásáról. 360°-ban elforgathatók álló és fekvő
helyzetbe, valamint magas pozícióba filmnézéshez, illetve alacsonyba
olvasáshoz és gépeléshez. Kabátját vállfára (2) teheti, a bevásárlótáskákat
az ülés mögé akaszthatja az univerzális kampóra (3). A pohártartós,
összecsukható piknikasztalon a hátsó utasok stabil helyet találnak
az utazás során szükséges tárgyaiknak.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

7.

8.

9.

4. Gyermekülések. Az Opel előírásainak megfelelően kialakított
gyermekülések széles skáláját úgy tervezték, hogy együtt
növekedjen gyermekeivel. Ily módon a biztonság maximális,
anélkül, hogy a minőség, a használhatóság és a kényelem
rovására menne.
5. Beltéri autótakaró. A stílusos beltéri védőponyva legfontosabb
feladata, hogy pormentesen tartsa a fényezést. Az Opel logóval
ellátott takaró megőrzi a Cascada jó megjelenését, emellett
lehetővé teszi a levegő áramlását, így az Ön autója továbbra is
úgy fog kinézni, mint új korában.

6. Csomagrögzítő háló. Mind a Cascada belsejének, mind a szállított tárgyaknak kell néha egy kis védelem. A könnyen beszerelhető,
testre szabott hálóval a kisebb tárgyak biztonságosan, könnyedén és egyszerűen rögzíthetők.
7. Padlószőnyegek. A belső tér tisztán tartása nem könnyű feladat. Autószőnyegek széles választéka áll rendelkezésre, amelyekkel
megelőzheti a kárpit szennyeződését, a túl sok vizet vagy sarat. Stílusos fekete velúr, fekete vagy Brandy színű részletekkel,
strapabíró, télálló, minden időjárásnak megfelelő és praktikus, alapkivitelű szőnyegek védik és őrzik a jármű belsejét. Mindegyik
méretre készült és Cascada logóval ellátott, emellett könnyen felszerelhetők és tetszetősek.
8. Pohártartó betétek. A pohártartók nem csak poharak rögzítésére használhatók. A Cascadához kialakított speciális betétekben
smink, papír zsebkendő, vagy akár jegyzettömb és írószer is tárolható könnyen kézre eső helyen.
9. Vonóhorog. Mivel nincs stabil tetőcsomagtartó-alap, kerékpárok, kenuk és szörfdeszkák szállításához vonóhorogra van szükség.
Használaton kívül könnyen leszerelhető.
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HAJTÁSLÁNC.

A Cascada minden porcikája vezetésre termett. Az új mércét állító, 147 kW-os (200 lóerős) 1,6 Turbo
ECOTEC® Direct Injection motor vagy a 125 kW-os (170 lóerős) 2,0 CDTI ECOTEC® motor kifinomult,
könnyed teljesítményével a legjobbat hozhatja ki autójából minden tekintetben. Mindkettő hatalmas
nyomatékához jó kezelhetőség és szerény fogyasztás társul, ezzel is növelve a vezetés élvezetét.

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK
Motorok

1,4 Turbo ECOTEC®
(88 kW/120 LE)

1,4 Turbo ECOTEC®
Start/Stop rendszerrel
(103 kW/140 LE)

1,6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(125 kW/170 LE)

1,6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
Start/Stop rendszerrel
(147 kW/200 LE)

2,0 CDTI ECOTEC®
BlueInjection technológiával
és Start/Stop rendszerrel
(125 kW/170 LE)

Sebességváltó

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

MT-6

Károsanyag-kibocsátási norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

A táblázatban látható fogyasztási és kibocsátási adatok a gumiabroncsoktól függenek. Konkrét információért forduljon Opel márkakereskedőjéhez, vagy tekintse meg az árlistát.
Üzemanyag

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Dízel

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)1
Városi

8,7

8,4

9,5

8,4

6,0

Országúti

5,5

5,3

6,1

5,8

4,2

Vegyes

6,7

6,5

7,3

6,8

4,9

CO2-kibocsátás vegyes (g/km)1

154

149

172

158

129

MT-6 = 6 fokozatú kézi sebességváltó

AT-6 = 6 fokozatú automata sebességváltó

Az adatok a nyomdába küldés pillanatában érvényesek és aktuálisak. A vállalat fenntartja a motorspecifikációk mindenkori megváltoztatásának jogát, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Minden feltüntetett adat az alapfelszereltségű EU modellre vonatkozik. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeleteknek megfelelően (azoknak a megfelelő időpontban hatályos
változata alapján) az üzemkész gépkocsi súlyát veszi figyelembe. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata a jelzettnél kissé nagyobb fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat eredményezhet. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok
nem egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét. Csupán a különböző gépjárműváltozatok összehasonlítására szolgálnak, azonban különbözhetnek a vezetési stílustól és a működési feltételektől jelentősen függő, valós vezetési körülmények között elért,
tényleges üzemanyag-fogyasztástól. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata növelheti a jármű üres tömegét, egyes esetekben a tengelyterhelését és összsúlyát, és csökkentheti a vontatható tömeget. Ez a maximális sebesség csökkenéséhez és a gyorsulási
idő megnövekedéséhez vezethet. A teljesítményadatok 75 kg tömegű vezetővel és 125 kg-os terheléssel értendők.
A BlueInjection technológiával felszerelt járművek adott időközönként AdBlue® folyadékkal való feltöltést igényelnek, az ajánlott szervizperiódusnál gyakrabban. A fedélzeti számítógépbe integrált jelzés fogja figyelmeztetni, amennyiben járműve utántöltést igényel. További információkért
látogasson el a www.opel.hu/adblueinfo oldalra. A 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeletek szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján).

1
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ABRONCSOK ÉS
KERÉKTÁRCSÁK.

46

A méret bizony számít, a keréktárcsák esetén pedig ugyanolyan kifejező, mint a stílus. Érdemes
ezért a kettőt kombinálni. A Cascadához tetszetős keréktárcsák kaphatók akár 20 colos méretben,
amelyek mindegyike tökéletesen harmonizál a jármű formás arányaival.

Acél keréktárcsa dísztárcsával, 7 J x 17˝,
235/55 R 17-es gumiabronccsal (PWP).1

Könnyűfém keréktárcsa, 7 J x 17˝, hétküllős,
235/55 R 17-es gumiabronccsal (RCN).2

Könnyűfém keréktárcsa, 7,5 J x 18˝, többküllős,
235/50 R 18-as gumiabronccsal (RQH).3

Könnyűfém keréktárcsa, 7,5 J x 18˝, többküllős,
235/50 R 18-as gumiabronccsal (RQJ).4

Könnyűfém keréktárcsa, 8,5 J x 20˝, öt ikerküllős,
kétszínű, 245/40 R 20-as gumiabronccsal (RTH).3

Könnyűfém keréktárcsa, 8,5 J x 20˝, öt ikerküllős
kétszínű csillogó feketével, 245/40 R 20 (Q7G).
Kizárólag Cascada Supreme modellhez.

Könnyűfém keréktárcsa, 8,5 J x 20˝, ötküllős,
Sterling ezüst, 245/40 R 20-as gumiabronccsal
(RQ9).3, 5

Könnyűfém keréktárcsa, 8,5 J x 20˝, öt ikerküllős,
kétszínű, 245/40 R 20-as gumiabronccsal (RQA).3, 5

Könnyűfém keréktárcsa, 8 J x 19˝, ötküllős,
Sterling ezüst, 235/45 R 19-es gumiabronccsal
(Q1P).3

Könnyűfém keréktárcsa, 8 J x 19˝, többküllős,
kétszínű, 235/45 R 19-es gumiabronccsal (RVB).3

Könnyűfém keréktárcsa, 8 J x 19˝, ötküllős,
Sterling ezüst, 235/45 R 19-es gumiabronccsal
(RT8).3, 5

ABRONCSCÍMKÉZÉS
Méret

235/55 R 17

235/50 R 18

235/45 R 19

245/40 R 20

Abroncs üzemanyag-hatékonysági osztálya

E

E

E

E

Abroncs nedvestapadási osztálya

B

B

B

B

Abroncs zajszintje (dB)

68

71

68

71

Zajszint besorolása

Cascada Trim Line esetén és benzinmotorokkal alapfelszereltség. 2 Cascada Trim Line esetén dízelmotorokkal alapfelszereltség. Benzinmotoros modellekhez külön rendelhető.
Cascada Trim Line és Innovation esetén külön rendelhető. 4 Innovation esetén alapfelszereltség, Cascada Trim Line esetén külön rendelhető. 5 Csak benzinmotorokkal együtt kapható.

1 
3

47

FÉNYEZÉS ÉS SZÍNEK.
A Cascada négy vonzó tetőszíne kiváló minőségű fényezések és különleges felületkezelések széles
választékával egészül ki. Az alábbi oldalakon bemutatott változatok segítenek, hogy megtalálja
az Önnek leginkább tetszőt.1

GYÖNGYHÁZHATÁSÚ KAROSSZÉRIASZÍNEK

Cosmic szürke

Dark Mahogany barna

Emerald zöld

Sovereign ezüst

Magnetic ezüst

METÁL KAROSSZÉRIASZÍNEK

Coconut barna
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METÁL KAROSSZÉRIASZÍNEK

Deep Sky kék

METÁL KAROSSZÉRIASZÍNEK

Mineral fekete

True kék

Bronze barna

FÉNYES KAROSSZÉRIASZÍN

Summit fehér2

Absolute vörös (kizárólag Cascada Supreme modellhez)

A gondosan válogatott tető- és a karosszériaszínek kiemelik a Cascada harmonikus megjelenését. Ezért nem minden szín kapható minden tetőhöz és belső kárpithoz.
Valamennyi lehetőség megtekintéséhez nézze át a mellékelt árlistát, vagy látogasson el a www.opel.hu oldalra. 2 Alapfelszereltség minden Cascada modellnél.

1 
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TETŐSZÍNEK.
A Cascada vászontetejének szövete jól bevált, csúcsminőségű, UV-álló anyag, amely nem igényel
impregnálást. Az extra hosszú színtartóság évekig megőrzi autója jó megjelenését.

TETŐSZÍNEK

Fekete

Khaki szürke
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Malbec

Sweet Coffee
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KÁRPITOK ÉS
FELÜLETEK.

Kevés dolog jobb érzés, mint a testre szabott ülések és felületek. A Cascada exkluzív tervezésű
szövetek és kárpitok választékával kényezteti érzékeit. Különösen kiemelkedő a Brandy színű
prémium bőr, amely harmonizál a varrott, bőr hatású műszerfallal.

CASCADA TRIM LINE: PIXELSTORM/ATLANTIS KÁRPIT SPORTÜLÉSEKKEL
Pixelstorm ülésbetétek Jet feketében
Atlantis ülésoldalak Jet feketében
Star ezüst díszvarrással
Trias, Black Magic1 vagy Piano fekete1
dekorelemek

CASCADA SUPREME TRIM LINE: BŐR KÁRPIT ERGONOMIKUS AGR SPORTÜLÉSEKKEL2
Perforált bőr ülésbetétek Jet feketében
Bőr ülésoldalak Jet feketében Sanguine vörös
díszvarrással
Piano fekete dekorelemek

A kabrió konfigurálása. A Cascada választott
felszereltségének megtekintéséhez lépjen be az online
konfigurátorba a www.opel.hu oldalon.

1
Külön rendelhető. 2 AGR sportülésekkel is kapható.
A belső kárpitok és karosszériaszínek lehetséges kombinációit
a mellékelt árlistán, az interneten vagy a helyi Opel márkakereskedésben tekintheti meg.
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COSMO: LUMIO/MORROCANA KÁRPIT SPORTÜLÉSEKKEL2
Lumio ülésbetétek Jet feketében
Morrocana3 ülésoldalak Jet feketében Indian
Summer barna díszvarrással és szegéllyel
Piano fekete vagy Black Magic1 dekorelemek

COSMO ÉS CASCADA TRIM LINE: BŐR KÁRPIT ERGONOMIKUS AGR ÜLÉSEKKEL1, 2
Perforált bőr ülésbetétek világos semleges
bézs színben
Bőr ülésoldalak világos semleges bézs színben
Piano fekete dekorelemek
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COSMO ÉS CASCADA TRIM LINE: BŐR KÁRPIT ERGONOMIKUS AGR ÜLÉSEKKEL1,2
Perforált bőr ülésbetétek Jet feketében
Bőr ülésoldalak Jet feketében Star
ezüst díszvarrással
Black Magic dekorelemek

COSMO: PRÉMIUM BŐR KÁRPIT ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSÚ, ERGONOMIKUS AGR ÜLÉSEKKEL1
Finom nappabőr ülésbetétek Brandy barna
színben azonos színű díszvarrással
Finom nappabőr ülésoldalak Brandy barna
színben Fuchsia lila díszvarrással
Piano fekete vagy Black Magic1 dekorelemek

Külön rendelhető. 2 Bőrbetétes ülések. 3 Műbőr.
A belső kárpitok és karosszériaszínek lehetséges kombinációit a mellékelt árlistán, az interneten vagy a helyi Opel márkakereskedésben tekintheti meg.

1
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OPEL EGY ÉLETRE.
Minden Opelt úgy terveztünk és gyártottunk, hogy éjjel-nappal bírja a strapát. De mint minden precíz mérnöki termék,
az autó is akkor teljesít a legjobban, ha olyan emberek törődnek vele, akik igazán értik a dolgukat.

Európa-szerte több mint 6 000 Opel szerviz áll rendelkezésre, szakszerű
és pontos szolgáltatásokkal. Ahogy az elvárható, mindegyikben a legszigorúbb előírások szerint javítanak. Ami viszont szokatlanabb, hogy
pontosan elmondják, mit és miért csináltak, valamint tisztán és részletesen
beszámolnak minden felmerülő költségről. Az Önhöz legközelebbi hivatalos
javítóműhely megkereséséhez látogasson el a www.opel.hu oldalra.

Opel Országúti Segélyszolgálat. Ez a mobilitási szolgáltatás ingyenesen
egy évig érvényes minden új Opelre, az első forgalomba helyezés vagy
az ügyfélnek átadás napjától számítva – attól függően, hogy melyik dátum
a korábbi. Bárhol is járjon, az Opel országúti segélyszolgálat segít Önnek.
Több mint 40 európai országban, a nap 24 órájában. Olyan szolgáltatásokat kínál, mint a segítségnyújtás műszaki hiba esetén, az autómentés,
a bérautó, a szállodai elhelyezés, illetve a továbbutazás megszervezése
például vonattal vagy repülőgéppel (lásd az adott program feltételeit).
Forgalmazó partnere, vagy hivatalos javítóműhelye az éves szerviz kapcsán,
örömmel áll rendelkezésére meghosszabbítani a szolgáltatást.

A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatók. A jelen katalógus adatai a nyomdába kerülés időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk
a formatervezést vagy a felszereltséget. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége,
különböző műszaki megoldásai és felszereltsége országonként eltérhetnek. Újrahasznosítás: a környezetvédelmi tervezésről, visszaváltási hálózatunkról és az élettartamuk végére ért járművek
újrahasznosításáról a www.opel.hu oldalon tájékozódhat. Járműveink elérhetőségére, felszereltségére és az érvényes ajánlatokra vonatkozó pontos tájékoztatásért keresse fel a legközelebbi
Opel márkakereskedést.
Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)

62102171 Környezetkímélő, klórmentes papírra nyomtatva.
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vigyük az utcára.

