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Trafny wybór.

Nietrudno polubić Opla KARLa, gdyż daje Ci to, co 
niezbędne, a nawet więcej: 5-drzwiowe nadwozie, tryb 

wspomagania układu kierowniczego City1, a także  
zaawansowane rozwiązania wspomagające kierowcę, 

takie jak tylne czujniki parkowania2 czy układ ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)2. Inne atrak-

cyjne opcje dodatkowe, jak na przykład podgrzewana 
kierownica, plasują KARLa wśród tych małych miejskich aut, 

które prowadzi się z autentyczną przyjemnością.

Jeśli taka propozycja Ci odpowiada, zapisz się na jazdę próbną. 
Przekonasz się, że prowadzenie i właściwości jezdne KARLa są 

również na odpowiednio wysokim poziomie. 

1Wyposażenie standardowe wersji Enjoy i Cosmo. Niedostępne dla wersji Essentia. 2 Wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i Cosmo.  
Niedostępne dla wersji Essentia.
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Rozsądek podpowiada. 
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1Wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i Cosmo. Niedostępne dla wersji Essentia. 
2 Słupki dachowe B w kolorze czarnym dostępne standardowo dla wersji Cosmo, a w kolorze nadwozia dla wersji Essentia i Enjoy.

NoWoCzESNa StyliStyka

PiękNo W ProStoCiE.

Wzornictwo karla odzwierciedla oczekiwania współczesnego 
użytkownika – tę stylistykę odkrywasz każdego dnia na nowo. 

Funkcjonalne 5-drzwiowe nadwozie ułatwia codzienną eksploatację auta.

//  Stylowa i praktyczna 5-drzwiowa konstrukcja

//  okno dachowe rozświetlające wnętrze1

//  Słupki dachowe czarne lub w kolorze nadwozia2

//  Charakterystyczne dla opla światła do jazdy dziennej



NA PIĄTKĘ.
KARL 5-dRzwIowy

w małym miejskim aucie zwykle spodziewasz się 3 drzwi. w oplu 
KARLu zyskujesz dodatkową parę. Korzystaj zatem z oferowanych 
udogodnień. 

//  w sam raz dla 4-osobowej rodziny, ukochanego domowego 
zwierzaka i bagażu

//  wygodny dostęp do tylnych siedzeń dzięki 5-drzwiowemu 
nadwoziu

//  Tylna kanapa składana w proporcji 40/601 udostępniająca  
dodatkową przestrzeń bagażową

1wyposażenie standardowe wersji Cosmo, dodatkowe wersji Enjoy. Niedostępne dla wersji Essentia.
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WEWNĘTRZNa klasa kaRla.

Nie musisz godzić się na kompromisy, skoro możesz mieć to, co lubisz.  
Wnętrze kaRla zostało stworzone z myślą o Twoim dobrym samopoczuciu.

//  kaRl wyznacza standardy wykończenia wnętrza w swoim segmencie

//  Znakomita jakość materiałów daje poczucie obcowania z autem 
z wyższego segmentu

//  Gama atrakcyjnych dodatków 

JakOŚĆ TO JEGO DRUGIE IMIĘ



1Wyposażenie standardowe wersji Cosmo. Niedostępne dla wersji Enjoy i Essentia. 2 Wyposażenie standardowe wersji Cosmo, dodatkowe wersji Enjoy. Niedostępne dla 
wersji Essentia. 3 Dwa uchwyty na napoje z przodu, jeden z tyłu są wyposażeniem standardowym każdej wersji. 4 Wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i Cosmo. Niedostępne 

dla wersji Essentia.

WyposażENiE staNDarDoWE lub DoDatKoWE

KolEKCJa Karla.

tutaj więcej znaczy lepiej. Wnętrze Karla można wyposażyć w funkcjonalne 
elementy. Najbardziej atrakcyjne przedstawiamy poniżej.

1. Elektronicznie sterowana klimatyzacja1. precyzyjne i wygodne sterowanie 
temperaturą w kabinie.

2. Tylna 3-miejscowa kanapa składana w proporcji 40/602. Karl to 
5-drzwiowy model z opcjonalnym 5. miejscem z tyłu i oparciem tylnej kanapy 

składanym w proporcji 40/60, oferującym elastyczną przestrzeń bagażową.

3. Podgrzewana kierownica pokryta skórą2. Komfort dla dłoni, wciąż rzadko 
spotykany w tej klasie. przekonasz się, że mroźne zimowe poranki da się lubić.

4. Uchwyty na napoje3. Kawa w bezpiecznym miejscu i zawsze pod ręką.

5. Elektrycznie sterowane szyby przednie2. Nieodzowne udogodnienie. 

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)4. ostrzega 
kierowcę w przypadku niesygnalizowanego kierunkowskazem opuszczania pasa 

ruchu przy prędkości powyżej 57 km/h.

1.

3.
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4.

2.

5.
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Zwinny na Zakrętach.
TRYB CITY

wymiary karLa sprawiają, że świetnie sprawdza się on w miejskiej 
dżungli, a tryb wspomagania układu kierowniczego city1, rzadkość 
w tej klasie aut, ułatwia manewrowanie na ograniczonej przestrzeni. 
Oczywiście prowadzenie i właściwości jezdne karLa stoją na odpo-
wiednio wysokim poziomie. 

//  tryb city aktywowany przyciskiem na desce rozdzielczej

//  Świetne właściwości jezdne

//  Precyzyjna niemiecka technologia

1wyposażenie standardowe wersji Enjoy i cosmo. niedostępne dla wersji Essentia. 
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Systemy wspomagające 
kierowcę

KARL ZAWODOWIEC.
czujniki parkowania, tryb city, układ hSa

parkuj szybciej i wygodniej na ograniczonej przestrzeni 
z pomocą czujników parkowania zainstalowanych w tylnym  
zderzaku1. z kolei start na wzniesieniu ułatwi ci układ wspo-
magający ruszanie na pochyłościach (hSa).

//  tylne czujniki parkowania ostrzegają sygnałem dźwiękowym 
o zbliżaniu się do przeszkody, a zatem ciągłe spoglądanie do 
tyłu nie jest już niezbędne

//  tryb city wspomagania układu kierowniczego2 czyni parkowanie 
jeszcze wygodniejszym

//  układ wspomagający ruszanie na pochyłościach (hSa) zapobiega-
jący staczaniu się pojazdu należy do wyposażenia standardowego 
każdego karLa

1wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i cosmo. niedostępne dla wersji Essentia. 
2wyposażenie standardowe wersji Enjoy i cosmo. niedostępne dla wersji Essentia. 





PODĄŻAJ
SWOIM TOREM.
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Systemy 

bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO.
SySTEmy ldW I ESP, dOśWIETlanIE ZakręTóW

niecodzienne rozwiązanie w tej klasie aut – układ ostrzegania  
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (ldW)1 – alarmuje kierowcę 
sygnałem dźwiękowym w przypadku niesygnalizowanego  
kierunkowskazem zjazdu z zajmowanego pasa ruchu.

//  Układ ldW zmniejsza ryzyko kolizji1 

//  lampy przeciwmgielne z automatycznie aktywującą się funkcją 
doświetlania zakrętów zwiększają bezpieczeństwo jazdy nocą 
na zakrętach przy niskich prędkościach2

//  Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) w standardzie

1Wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i Cosmo. niedostępne dla wersji Essentia. 
2Wyposażenie standardowe wersji Cosmo, dodatkowe wersji Enjoy. niedostępne dla wersji Essentia.
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Systemy  
multimedialne

KONEKSJE KARLA.

KARL proponuje szeroką gamę systemów audio i multimedialnych:

//  Podstawowy radioodbiornik R 3001: 4 głośniki, 3-liniowy wyświetlacz

//  Wyższy model R 300 BT2,3: łączność Bluetooth®4 umożliwiająca korzystanie 
z zestawu głośnomówiącego i bezprzewodowe odtwarzanie muzyki5, złącze 
USB, dostęp do kontaktów z książki telefonicznej smartfona, sterowanie 
wybranymi funkcjami za pomocą przycisków na kierownicy, opcjonalny tuner 
cyfrowy DAB+ 

//  System multimedialny R 4.0 IntelliLink6: 7˝ ekran dotykowy, łączność Blue tooth®4, 
złącze USB, 6 głośników, dostęp do funkcjonalności smartfona, możliwość 
projekcji ekranu telefonu za pośrednictwem interfejsów Apple CarPlay™ lub 
Android Auto™7

//  System multimedialny Navi 4.0 IntelliLink8: fabryczny system nawigacji, komunikaty 
o ruchu drogowym, tuner cyfrowy DAB+ oraz funkcjonalności udostępniane przez 
R 4.0 IntelliLink

1Wyposażenie standardowe wersji Enjoy, dodatkowe wersji Essentia. Niedostępne dla wersji Cosmo. 2 Wyposażenie standardowe wersji Cosmo, 
dodatkowe wersji Essentia i Enjoy. 3 Oferuje również funkcjonalności R 300. 4 Zarejestrowany znak towarowy firmy Bluetooth SIG Inc. 5 Zakres 
funkcjonalności zależy od rodzaju urządzenia. Sprawdź kompatybilność urządzenia z systemem multimedialnym na www.opel.pl w sekcji Poznaj 
Opla, na www.apple.com/pl/, www.android.com lub zapytaj Dalera marki Opel. 6 Wyposażenie dodatkowe wersji Enjoy i Cosmo. Niedostępne dla 
wersji Essentia. 7 Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android będzie realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM,  

a projekcja ekranu iPhone'a przez interfejs Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznej). 
Więcej informacji o interfejsach znajdziesz na www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/ 8 Wyposażenie dodatkowe dostępne  
od  wiosny 2017 roku. Niedostępne z opcjonalnym oknem dachowym. 

PłyNNA łĄCZNOŚć





OPEL
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OsObisty Opiekun kierOwcy.

Opel OnStar1 zwiększa Twoje poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas jazdy.  
O każdej porze dnia i nocy, za naciśnięciem przycisku, system zapewnia dostęp do  
szerokiej gamy rozwiązań i usług mobilnych niemal w całej Europie.

Nowy wymiar podróżowania. 
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Co potrafi  
onStar.

twoja prywatność.   
twój wybór.

OnStar

Ty decydujesz o tym, czy OnStar może otrzymywać informacje 
o Twojej lokalizacji.

• Po zarejestrowaniu i aktywowaniu OnStar, masz dostęp do 
wszystkich usług systemu. Dla bezpieczeństwa niektóre usługi, 
na przykład zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi,  
a także pomoc w przypadku kradzieży pojazdu, wymagają 
podania numeru PIN.

• Jeśli nie chcesz, aby OnStar znał Twoje aktualne położenie, 
wciśnij przycisk prywatności i przytrzymaj go przez około  
5 sekund. Jeśli zmienisz zdanie, ponownie wciśnij i przytrzymaj 
przycisk, aby ujawnić swoją lokalizację. OnStar będzie mógł 
wyłączyć ten tryb niezależnie tylko w sytuacji awaryjnej4.

•  OnStar nigdy nie przekaże Twoich danych w niepowołane 
ręce. Będą one udostępnione jedynie spółkom OnStar, 
GM Holdings LLC (USA) i podmiotom z nimi stowarzyszonym 
(w tym Adam Opel AG), wybranemu przez Ciebie Dealerowi 
marki Opel, firmom działającym w imieniu OnStar, a tylko 
po wyrażeniu przez Ciebie dodatkowej zgody, również innym 
podmiotom świadczącym usługi.

1 Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania. OnStar korzysta z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po 
upływie pierwszego roku darmowego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może różnić się od pakietu dostępnego podczas pierwszego roku darmowego użytkowania. 
Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. 2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi 
hotspota Wi-Fi będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących  
dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. 3 Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla tej usługi, która będzie dostępna od wiosny 2017 roku. 
4 Takiej jak zderzenie lub kradzież pojazdu.

automatyczne reagowanie na zderzenie. Dzięki wbudowanym w samochodzie 
czujnikom, opiekun OnStar otrzymuje automatyczne powiadomienie o zderzeniu  
i niemal natychmiast łączy się z Twoim samochodem. Po wstępnej ocenie sytuacji,  
w razie potrzeby, opiekun wezwie służby ratunkowe, wskazując im Twoją dokładną 
lokalizację1.

Hotspot wi-fi. Twoje auto w trybie online! W przyszłości zyskasz możliwość korzystania 
z zalet stabilnego, wydajnego internetowego punktu dostępu dla nawet 7 urządzeń 
jednocześnie1,2.

aplikacja na smartfona. Umożliwia m.in. zdalne sterowanie zamkiem centralnym czy 
sprawdzenie pozostałej żywotności oleju, a także zlokalizowanie zaparkowanego  
auta przez zdalne włączenie klaksonu i świateł1.

pomoc w przypadku kradzieży pojazdu. Kiedy zgłosisz kradzież na policję, opiekun 
OnStar może pomóc w odnalezieniu Twojego auta. Po zlokalizowaniu pojazdu system 
OnStar może również zablokować zapłon, unieruchamiając w ten sposób auto1.

Diagnostyka pojazdu. W dowolnym momencie możesz poprosić opiekuna OnStar  
o zdalną ocenę najważniejszych elementów Twojego auta, w tym silnika, skrzyni 
biegów, poziomu emisji spalin czy sprawności poduszek powietrznych. Na Twoją 
prośbę OnStar będzie przesyłał Ci co miesiąc e-mail z podsumowaniem najważniej-
szych parametrów Twojego Opla1.

pobieranie celu podróży. Czasami wiesz, dokąd chcesz dojechać, ale nie wiesz  
którędy. Wtedy pomoże Ci OnStar. Wciśnij przycisk usług i połącz się z opiekunem 
OnStar, który poda Ci adres miejsca docelowego, a w razie potrzeby prześle go  
bezpośrednio do Twojego systemu nawigacji1,3.



Jak wyposażyć auto w onstar?
OnStar jest dostępny opcjonalnie dla KARLa w wersji Enjoy, a wersja Cosmo ma go 
w standardzie.

Chcesz wyposażyć swojego karLa w onstar? 

1. Zamów OnStar wraz z KARLem.

2.  Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym Twojego konta myOpel.

3. Dokończ aktywację konta i dostosuj ustawienia do swoich preferencji.

4.  I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, naciskając niebieski  
przycisk usług.

Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji.

Po upływie 12 miesięcy zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie przedłużyć usługi  
OnStar w pełnym zakresie. 

Więcej informacji znajdziesz na www.opelonstar.pl

Przykładowe zdjęcie.
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Portal myoPel. 
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy nowoczesny portal internetowy – 
myOpel. Zapewnia on wygodny dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim Oplu i pomaga 
jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie dane mogą być dostępne na ekranie Twojego komputera 
lub innym urządzeniu przenośnym, na przykład telefonie czy tablecie. 

Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu myOpel, w tym między innymi do:

• Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb 
• Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
• Zapytań o serwis online
• Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu w Autoryzowanym Serwisie Opel
• Historii serwisowej samochodu1

• Specyfikacji fabrycznej auta1

• Przypomnień o przeglądzie1

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli samochodów marki Opel bez usługi OnStar. 
Wystarczą trzy proste kroki, aby zostać użytkownikiem portalu myOpel:

1. Dealer wstępnie rejestruje Twoje konto na portalu myOpel.
2. Otrzymujesz na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym konta.
3. Aktywujesz konto na portalu myOpel.

Wybrane funkcjonalności myOpel są także udostępniane za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
myOpel, do pobrania na smartfona ze sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym 
Android) lub iTunes (dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS). 

1  Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego w Autoryzowanych Serwisach 
marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy na myOpel.pl i do Autoryzowanych Serwisów marki Opel. 



//   Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach (HSA)

//   Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

//   Układ ABS i system stabilizacji toru jazdy (ESP)

//   Światła do jazdy dziennej oraz tylne światła  
przeciwmgielne

//   Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

EssEntia Enjoy
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jakość W przystępnej cenie.
Wersje Wyposażenia

karL dostępny jest w 3 wersjach wyposażenia: essentia, enjoy i cosmo. 
pierwsza z nich to kwintesencja 4-miejscowego, małego opla w prak-
tycznym wydaniu. natomiast wersja enjoy wyróżnia się przytulnym 
wnętrzem i najnowszymi technologiami. 

obok prezentujemy kilka przykładowych elementów wyposażenia 
wersji essentia i enjoy. przechodząc na kolejną stronę dowiesz się, 
czym może cię przekonać najbogatsza wersja karLa. 

jeśli chcesz poznać pełną gamę wyposażenia wersji cosmo, 
wejdź na www.opel.pl

//  radioodbiornik r 300

//  klimatyzacja sterowana manualnie

//  tryb wspomagania układu kierowniczego city

//  zdalnie sterowany zamek centralny

//  Lusterka boczne, klamki i zderzaki w kolorze 
nadwozia

na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.



COSMO.
WERSJE WYPOSAŻENIA KARLA

Cosmo to wyjątkowe połączenie wyrafinowanego designu i bogatego  
wyposażenia. Oto najpełniejsza odsłona KARLa.

//  Osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar

//  Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

//  Klimatyzacja sterowana elektronicznie

//  Radioodbiornik R 300 BT z łączami Bluetooth® i USB 

//  Tylna 3-miejscowa kanapa

//  Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania 

//  Tapicerka Morrocana1

//  Podgrzewane lusterka zewnętrzne i przyciemniane tylne szyby 

//  15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

//  Czarny słupek B kontrastujący z jasnym lakierem nadwozia

Gama wyposażenia dodatkowego obejmuje:

//  System multimedialny R 4.0 IntelliLink

//  Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa  
ruchu (LDW)

//  Tylne czujniki parkowania
1Tapicerka materiałowa łączona ze skórą sztuczną.
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WYBIERZ SWÓJ STYL.
KOŁA I KOLORY NADWOZIA

Uroczy, nowoczesny czy klasyczny – z proponowanej dla 
KARLa gamy kolorów nadwozia, wzorów obręczy kół 
i elementów wykończenia, stworzysz auto odzwiercie
dlające Twój gust.

1.  14˝ stalowe obręcze kół 
2. 15˝ strukturalne obręcze kół 
3. 15˝ obręcze kół ze stopów lekkich 
4. 16˝ obręcze kół ze stopów lekkich 

1Dostępny za dopłatą.

1. 2. 3.

4.



Srebrny Sovereign // Metaliczny1

Czarny Mineral // Metaliczny1

 Zielony Pastel // Bazowy1

  Żółtozielony Limelight  //  Bazowy1 Beżowy Creamy  //  Metaliczny1 Niebieski Sparkling // Metaliczny1 Fioletowy Mystic // Metaliczny1

Biały Summit  //  Bazowy

  Czerwony Absolute  //  Brylantowy1

Szary Quantum  //  Metaliczny1
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FAKTY.

KARL jest wyposażony w nowoczesny, wydajny  
silnik Opla nowej generacji wspomagający  
ograniczenie kosztów eksploatacji pojazdu. 

//  1-litrowy silnik benzynowy z systemem Start/Stop 
emituje zaledwie 94 g CO2

2

//  55 kW/75 KM to wystarczająca moc, biorąc pod 
uwagę niewielkie gabaryty i masę KARLa

//  Optymalnie zestopniowana manualna skrzynia 
biegów świetnie sprawdza się zarówno w trasie, 
jak i w miejskiej dżungli

//  Zautomatyzowana 5-biegowa przekładnia 
Easytronic® uprzyjemnia jazdę po mieście

EKOnOMiCZny SiLniK

ZużyCiE pALiWA i EMiSjA CO2

Silnik 1.0 ECOTEC®

(55 kW/75 KM)
1.0 ECOTEC®

(55 kW/75 KM)
z systemem 
Start/Stop

1.0 ECOTEC®3

(55 kW/75 KM)

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MTA-5

norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 5,6–5,42 5,2–5,12 5,6–5,52

Autostrada 4,0–3,72 3,9–3,72 3,9–3,62

Cykl mieszany 4,6–4,32 4,3–4,12 4,5–4,32

Emisja CO2 w g/km1 104–992 99–942 103–992

MT-5 = 5-biegowa skrzynia manualna MTA-5 = 5-biegowa zautomatyzowana skrzynia Easytronic®

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motors poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian 
specyfikacji produktów. indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej  
z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających 
normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, 
na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków 
atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

OpOny4

Rozmiar 165/65 R 14 185/55 R 15 195/45 R 16

Klasa efektywności paliwowej5 C C–B C

Klasa przyczepności
na mokrej nawierzchni6 B B B

Wartość pomiarowa zewnętrznego 
hałasu toczenia (dB) 70 71 72

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia7

1Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 i WE nr 692/2008, w zależności od wersji. 2 Dane dla 
silnika z opcjonalnym pakietem technologicznym ecoFLEX. 3 niedostępny dla wersji Essentia. 
4 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 5 Określana na podstawie współczynnika oporów  
toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu 
opon. 6 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie 
ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 7Określana na 
podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.
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TWÓJ CI ON.

Opel KARL ma to, co niezbędne, aby dowieźć Cię do celu podróży. 
Oczywiście możesz zaopatrzyć się w atrakcyjne dodatki, które  
pozwolą Ci dostosować auto do Twoich indywidualnych potrzeb.

//  Wysokiej jakości oryginalne akcesoria marki Opel

//  Szeroka gama dodatków zaprojektowanych specjalnie dla 
KARLa

//  Dodatkowe elementy ochronne nadwozia zmniejszają ryzyko 
zarysowania karoserii na parkingu

//  Chlapacze chronią lakier przed zabrudzeniami i odpryskami

//  Systemy transportu bagażu naszego partnera, firmy Thule, 
zwiększają przestrzeń niezbędną dla przewiezienia  
większej ilości bagażu

DODATKI I AKCESORIA

1.

2.



1. Dywaniki podłogowe. Wytrzymałe,  
gumowe lub tekstylne dywaniki chronią 
podłogę przed zabrudzeniem.

2. Ochronne listwy boczne. Łatwe 
w montażu listwy zabezpieczają Twojego 
KARLa przed zarysowaniami, na przykład 
na parkingu.

3. Uchwyt FlexConnect. Montowany  
z tyłu zagłówków przednich foteli,  
umożliwia podłączenie funkcjonalnych 
przystawek, takich jak wieszak na  
ubrania, uchwyt na tablet czy hak na 
torbę z zakupami.

4. Czarne słupki B. Nadają KARLowi 
bardziej dynamiczny charakter.

3.

4.
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POZNAJ KARLA OSOBIŚCIE.
Jazda próbna

Wysokiej jakości wnętrze, ponadprzeciętne właściwości jezdne,  
precyzyjny układ kierowniczy i prostsze parkowanie – zapisz się 
na jazdę próbną KARLem i sprawdź, ile w tym prawdy.

//  Wejdź na www.opel.pl 

//  Znajdź najbliższego Dealera marki Opel

//  Napisz lub zadzwoń, umów się i przetestuj KARLa



5 ARGUMENTÓW
ZA KARLEM.

KARL jest autem przyjaznym kierowcy, wyposażonym w całą 
gamę nowoczesnych rozwiązań. Lista powodów, dla których 

warto stać się właścicielem KARLa jest długa. Poniżej prezen
tujemy zaledwie 5 z nich: 

//  Wyróżniająca się stylistyka nadwozia 

//  Systemy bezpieczeństwa – owoc niemieckiej inżynierii 

//  Intuicyjna obsługa systemów łączności

//  Łatwe, przyjemne prowadzenie

//  Niskie koszty eksploatacji
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opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam  
proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów  
o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. 
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej 
stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl.
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji 
oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze 
kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne  
i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.
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