
OPEL AKTUELL

NOVÁ 
OFFROAD, 
ALE NE OFFLINE.

NOVÝ OPEL MERIVA
Boří hranice své třídy.

OPEL MOKKA
Kdekoli ve svém živlu.

OPEL ADAM
Originalita sluší každému.



Kontaktní osoba
Heinz Mustermann
Verkaufsleiter 
h.mustermann@autohaus.de 
Tel.: 0000 123456-7

Místo pro fotografi i 
vedoucího prodeje/
jednatele
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COOL
OPEL ADAM JAM.

ELEGANTNÍ

OPEL ADAM GLAM. ADAM & TY

SPORTOVNÍ

OPEL ADAM SLAM.

Ať žije rozmanitost

Více na www.opel.cz.

Každý člověk je jedinečný a to je dobře!  

Také nový Opel ADAM je extrémně individuální. Své 

individuální auto snů přesto najdeš docela snadno. 

Prostě se zeptej: Jaký jsem typ? A hned máš odpověď: 

Je to Opel ADAM JAM – nekonvenční, trendy 

a pestrobarevný jako já? Nebo Opel ADAM SLAM – 

silný a sportovní v každé situaci? Nebo Opel ADAM 

GLAM – elegantní a stylový každý den? 

Když už jsi našel svůj typ, můžeš se směle pustit do 

kombinování: 12 barev exteriéru, 3 barvy střechy, 

3 designové a 2 stropy s LED pod svícením, více než 

30 variant kol, 19 interiérových dekorů a spousta, 

spousta dalšího. Tak do toho, vytvoř si svůj unikát! 

Online: Pomocí inovativního konfigurátoru si nyní 

můžeš přímo sestavit svůj zcela individuální Opel 

ADAM. Ceny modelu ADAM začínají už na 254 900 Kč.

právě rozjíždíme nový rok 2014 a zajímá nás, jak hodnotíte ten uplynulý. 
My v Opelu velmi pozitivně, ale samozřejmě neusínáme na vavřínech!

•  Rok 2013 na evropském i tuzemském automobilovém trhu nebyl zrovna 
v dobré kondici: Trhy slábly a s nimi i pozice naprosté většiny značek. 
Proto jsme pyšní, že Opel, stabilní evropská automobilová „trojka“, se 
opět dostal přes milion prodaných vozů a jako jedna z mála značek 
dokázal nejenom stabilizovat, ale dokonce i o něco zvýšit svůj tržní podíl. 
Takže v Evropě to byl pro Opel skvělý rok.  

•  Ještě lepší to bylo doma: I když český trh meziročně spadl o více než 
5 %, my jsme prodali skoro o pětinu aut více než v roce 2012 a posunuli 
jsme se díky tomu mezi importéry z dvanáctého na deváté místo!

•  Nové modely, nové prodejní akce, nové služby – to je klíč k dobrým 
výsledkům. A stránky tohoto čísla Opel Aktuell Vás chtějí přesvědčit, že 
stejným kurzem jedeme na plný plyn i dál: Na trh právě přichází nový 
Opel Meriva – geniálně přizpůsobivé kompaktní MPV, které ale nabízí 
technologie a kvality mnohem větších a dražších vozů. Nová Meriva 
získala (samozřejmě) plných 5 hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP, 
a podle výroční zprávy německých zkušeben TÜV je dokonce nejméně 
poruchovým vozem ze všech – skvělá vizitka!

•  Nová Meriva je dalším modelem, ve kterém se objevuje úplně nový 
turbodiesel 1.6 CDTI, vysoce uznávaný pro svoji hospodárnost 
a extrémně klidný a tichý chod. Koncem roku 2013 začalo velké motorové 
přezbrojování Opelu. Dnes už můžete nejmodernější benzinové i naftové 
čtyřválce 1.6 SIDI i 1.6 CDTI získat v modelech Zafira Tourer, Cascada, 
Astra nebo právě Meriva a snad mohu prozradit, že se brzy objeví i další 
nové motorizace. 

•  A pokud přijde otázka „Co za to?“, potěšíme Vás: Zatímco většina 
konkurence zareagovala na skokově oslabený kurz koruny zřetelným 
zdražením, naše úpravy jsou hluboce pod úrovní devalvace. Naše cenová 
konkurenceschopnost se tak obecně dále zlepšuje! To by samozřejmě 
nebylo možné bez plné podpory naší německé centrály, resp. podpory 
vedení mateřského koncernu GM. 

•  Opel se stává klíčovou značkou koncernu GM pro své evropské operace, 
a dokonce proto stáhl z evropského trhu sesterskou značku Chevrolet – 
to je projev důvěry, ale i veliký závazek. 
My se pochopitelně budeme snažit, aby co nejvíce volných míst po 
Chevroletu zaplnily modely Opel.

My v Opelu prostě věříme, že naše modely i služby patří k absolutní špičce. 
Pokud byste se o tom chtěli přesvědčit sami, není nic snazšího než zajít 
k nejbližšímu dealerovi a některý z našich vozů vyzkoušet. Inspirací Vám 
mohou být třeba následující stránky.

Přeji Vám mnoho šťastných kilometrů a vše dobré do celého roku 2014!

Pavel Šilha
generální ředitel 
Opel Česká republika a Slovensko

Vážení přátelé,
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NOVÝ OPEL MERIVA – 
ATRAKTIVNĚJŠÍ 
A FUNKČNĚJŠÍ 
NEŽ KDY DŘÍVE
NOVÝ OPEL MERIVA JE VOZEM, KTERÝ DOKONALE kombi-
nuje prostor, pohodlí a fl exibilitu. Záhy po uvedení Merivy 
první generace v roce 2003 se tento vůz stal hvězdou 
mezi malými kompakty. Druhá generace, která vyjela 
v roce 2010, zvýšila laťku segmentu dalším vylepše-
ním fl exibility a nabídkou řady inovativních prvků. 
Letos na trh vstupuje nová Meriva, která je díky 
nejmodernějším technologiím ještě komfortnější. 
Její atraktivitu zvyšuje svěží modernizovaný de-
sign s decentními chromovanými prvky karoserie. 
Meriva vyniká i svou bezpečností. V náročných 
bariérových testech Euro NCAP obdržela nejvyšší 
počet 5 hvězdiček. A daří se jí i v oblasti kvality. 
Podle aktuální zprávy německých zkušeben TÜV 
Report 2014 byla Meriva vyhodnocena jako automo-
bil s absolutně nejmenším výskytem poruch.

Když se design snoubí s pohodlím. 
Nový Opel Meriva nadále zůstává bezkonku-
renčním modelem své třídy z pohledu flexibili-
ty a ergonomie. Je prvním a stále jediným 
automobilem na trhu, který získal certifikát za 
svoji celkovou ergonomickou koncepci. Tento 
certifikát Meriva získala za čtyři základní 
a exkluzivní inovace: flexibilní zadní sedadla 
FlexSpace, systém dveří FlexDoors se širokým 
úhlem otevření 84° v kombinaci se zadními 
dveřmi, které se otevírají proti směru jízdy, 
ergonomická přední sedadla s všestranným 
nastavováním a jedinečný integrovaný nosič 
jízdních kol ukrytý v zadním nárazníku. 
Zákazníci oceňují i zvýšenou polohu sedadel, 
díky které se do Merivy snadno nastupuje 
a řidič i pasažéři mají z vozu lepší výhled.

Jízda plná zábavy.
Díky revolučnímu infotainmentu IntelliLink, 
který obsahuje navigaci, USB a technologii 
Bluetooth, Vás nová Meriva udrží v kontaktu 
s okolním světem. Navádění k cíli si skvěle 
užijete i díky modernímu 7palcovému displeji. 

Bezpečí na prvním místě.
Nový Opel Meriva se postará o každého ces-
tujícího díky komplexu prvků pasivní i aktivní 
bezpečnosti, který zahrnuje systémy ESP, ABS, 
EBD nebo adaptivní světlomety AFL. Nový 
Opel Meriva je ještě bezpečnější díky nové 
ochranné koncepci SAFETEC.  

Efektivita ruku v ruce s výkonem. 
Nový Opel Meriva vyjíždí s celou škálou moto-
rů spalujících benzin, naftu nebo LPG. Všechny 
agregáty plní přísnou emisní normu Euro 6. 
Novinkou je turbodiesel 1.6 CDTI nové genera-
ce, který je nejtišším agregátem své třídy, 
dosahuje výkonu 100 kW (136 k) a spotřebuje 
jen 4,4 l nafty na 100 kilometrů.
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193 600 Kč
Již za

407 900 Kč
Již za

278 300 Kč
Již za

Edice OPEL SMILE OPEL VÍTĚZÍ 

ROZJEĎTE TO S ÚSMĚVEM.
Limitovaná edice s výbavou, která Vás potěší.

CORSA SMILE

MERIVA SMILE

ZAFIRA TOURER SMILE

■ Klimatizace

■ Rádio s CD a MP3

■ Centrální zamykání

■ Elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcátka

■ Nastavitelný volant a sedadlo řidiče

■ Klimatizace

■ Palubní počítač

■ Elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcátka

■ Asistent rozjezdu do kopce

■ Systém sedadel FlexSpace

■ Klimatizace

■ Rádio s CD a MP3

■ Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

■ Elektricky ovládaná přední okna

■ Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka

Již za

289 900 Kč
Již za

ASTRA SMILE

■ Klimatizace

■ Rádio s CD a MP3

■ Elektricky ovládaná přední okna

■ Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka

■ Skládací plochý klíč 

Vyniká svojí kvalitou, nabízí skvělý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

Její dynamický vzhled, prostornost a pohodlný interiér se postarají o Vaši radost z jízdy.

Buďte ještě fl exibilnější. Na věku nezáleží.

Vždy Vám poskytne prostor na to, na co ho právě potřebujete.

PRVNÍ MÍSTA PATŘÍ 
VOZŮM OPEL.

Vozy Opel získávají nejvyšší ocenění za design, vyspělé technologie, 
kvalitu a spolehlivost.

AUTO ROKU
O držiteli nejprestižnějšího evropského titulu „Auto roku – Car of the Year“ rozhoduje porota složená z nejvýznam-
nějších motoristických publicistů, kteří vybírají nejlepší vůz, jaký se v daném roce objevil v prodeji. Šest desítek 
noviná řů z 23 zemí Evropy vyhodnotilo jako nejvýraznější novinku roku 2012 rafinovaný model Opel Ampera, který 
za sebou nechal konkurenty značek Volkswagen a Ford, jež se umístily na druhém a třetím místě. Vítězství tak patří 
revolučnímu E-REV elektromobilu s prodlouženým dojezdem, který jako první dokonale eliminuje největší slabinu 
konvenčních elektromobilů – limitovaný akční rádius daný omezenou kapacitou akumulátorů.

TÜV
TÜV Report vychází z více než osmi milionů provedených kontrol v německých stanicích technické kontroly a do-
stávají se do něj modely, kterých se v průběhu roku na kontrole objeví minimálně jeden tisíc. Podle TÜV Reportu 
2014 se stal absolutním vítězem vůz Opel Meriva, který ovládl nejmladší kategorii automobilů do tří let provozu. 
S kvótou závad pouhých 4,2 % je tak na základě této statistiky nejspolehlivějším vozem.

DEKRA
Tradiční průzkum poruchovosti a spolehlivosti automobilů DEKRA Mängelreport renomované německé zkušební 
agentury DEKRA hodnotí technický stav vozů. V kategorii individuálně hodnocených modelů dosáhl v roce 2013 
v průzkumu skvělého výsledku model Astra, který byl vyhodnocen jako automobil s vůbec nejmenším počtem 
poruch. Těsně za Astrou, třetím nejprodávanějším modelem své třídy v Evropě a druhým nejprodávanějším 
v Německu, se umístila i větší Insignia, která dosáhla nejlepšího hodnocení ve své třídě, přičemž její tradiční konku-
renti zůstali daleko za ní. Modely Opel nejsou na čelných místech hodnocení agentury DEKRA žádnými nováčky – 
v uplynulých letech se na prvním místě umístila díky své spolehlivosti a kvalitě i Corsa.

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ PRO ZNAČKU OPEL:
■  Vítěz ankety „4×4 auto roku“ v kategorii Offroad a SUV do 25 000 eur časopisu AutoBild – Mokka (2013)
■  „Vůz s nejspokojenějšími zákazníky v segmentu kompaktních vozů“ v hodnocení J.D. Power – Meriva (2013) 
■  Cena za design „Red Dot“ – Adam (2013), Astra GTC (2012), Astra (2010)
■  Ocenění za vyspělé bezpečnostní technologie Euro NCAP – adaptivní světlomety AFL (2011), kamerový systém Opel Eye (2010)
■  Vítěz ankety „Zlatý volant“ v kategorii vanů – Zafi ra Tourer (2012)
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KONEC SILNICE NEZNAMENÁ 
KONEC CESTY.
Propojte svět silnice a terénu a buďte díky systému 
IntelliLink stále ve spojení.

www.youtube.com/opelcz
Podívejte se na novou Insignii zblízka:

8" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Výběr rádia, skladby, telefonu nebo 
3D navigace jedním prstem

INTELLILINK
Nová dimenze ovládání, zábavy 
a komunikace

TOUCHPAD
Pro jednoduché a bezpečné ovládání za jízdy

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Nová úroveň bezpečnosti v každé situaci

4×4
Inteligentní systém pohonu všech kol

BOSE AUDIOSYSTÉM
9 reproduktorů pro dokonalé ozvučení

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA DOSLOVA NA DOSAH.



Portál myOpelService Vám nabízí mnoho rozličných výhod, a to vždy jednoduše 
a pohodlně z Vašeho domova.

Registrační proces je velmi snadný, rychlý a zdarma. 

Postup registrace: 

myOpelService.cz

REGISTRUJTE SE NYNÍ! 

Zaregistrujte se nyní a začněte čerpat výhody díky nejlepší službě Opel, která kdy byla nabízena.

Nepromeškáte žádnou nabídku.

Již nikdy nepromeškáte pravidelnou servisní prohlídku. Na myOpelService vždy najdete rychlý přehled o Vašich příštích 
servisních prohlídkách, Vaše bezpečnost na cestách je tak vždy pod kontrolou.

Všechny nabídky jsou uživatelům myOpelService šité na míru. Můžete se těšit na informace o událostech 
ve Vašem servisu, na atraktivní sezonní nebo nejnovější servisní nabídky.

Možnost online objednání do servisu.

Nepromeškáte žádnou svolávací akci.

Vždy si najdete svého vlastního servisního Opel partnera.

Objednávejte se do servisu rychle a jednoduše online! Váš autorizovaný opravce Vám potvrdí termín, 
co nejdříve to bude možné.

I když jsou svolávací akce vzácnou událostí, díky přehledu aktuálních svolávacích akcí budete vždy okamžitě informováni, 
jestli je pro Vaše vozidlo dostupná nějaká aktualizace.

Díky vyhledávači servisů se vždy spojíte se svým preferovaným opravcem. Tento šikovný pomocník Vám pomůže najít 
nebližšího autorizovaného opravce Opel i v případě, pokud se přestěhujete do nového města nebo při případné poruše 
vozidla během Vašich cest.

www.myopelservice.cz

1. Navštivte www.myopelservice.cz a zaregistrujte se. Registrace je zcela zdarma!
2. Proveďte aktivaci Vašeho účtu.
3. Po aktivaci účtu již můžete plně využívat služeb myOpelService!* 

*K zobrazení servisní historie je zapotřebí potvrzení vlastnictví vozu v autorizovaném dealerství Opel. 

Jedna stránka, mnoho výhod.

ZŮSTAŇTE DOMA A UŽÍVEJTE SI 
SLUŽEB OPEL SERVISU.

myOpelService

  Online objednání do servisu
  Servisní historie Vašeho vozidla
  Informace o svolávacích akcích
  Hlídání pravidelných servisních prohlídek
  Nabídky šité na míru
  Dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu

www.myopelservice.cz
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Opel MOKKA

Opel INSIGNIA

Opel ANTARA 
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SÍLA 4×4 V TROJÍM VYDÁNÍ.
Během opravdové zimy si přijde na své inteligentní systém pohonu všech kol 4×4, 
kterým můžou být vybaveny naše tři modely: Mokka, Antara a Insignia.

OPEL HANDYCARS – 
Program mobility osob
se zdravotním postižením.
Komu je určen program OPEL Handycars?

■  držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P
■  opatrovníkům osob se zdravotním postižením
■  organizacím poskytujícím služby 

zdravotně postiženým
■  neziskovým organizacím
■  válečným veteránům
■  charitě

SPOUSTA POHODLÍ A PROSTORU AŽ PRO 7 OSOB.

Opel Zafira Classic je sedmimístný 

vůz, který Vám umožní cestovat 

pohodlně a stylově, aniž byste 

museli slevovat ze svých nároků. 

Kromě svých dalších předností 

vyniká především systémem 

sedadel Flex7 přinášejícím 

nebývalou variabilitu a komfort 

vnitřního uspořádání. Tolik 

sedadel a tolik prostoru, kolik 

potřebujete, vytvořených rychle, 

jednoduše a s minimálním úsilím. 

Patentovaný systém Flex7® 

znamená skutečnou flexibilitu 

a pohodlnost. Díky flexibilnímu 

uspořádání 2–3–2 můžete 

konfiguraci sedadel snadno 

změnit od dvou do sedmi sedadel 

během pouhých 15 sekund. Proto 

je Opel Zafira velmi vhodný pro 

rodinný výlet nebo pro přepravu 

rozměrného nákladu. I proto může 

najít využití při přepravě handica-

povaných osob nebo lidí se 

sníženou mobilitou. Nyní můžete 

Zafiru Classic pořídit za výjimeč-

nou cenu 299 000 Kč s financová-

ním Opel Finance.

Komplexní nabídka na jednom místě
■ sleva na všechny vozy pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P
■ široká nabídka osobních, rodinných a užitkových vozů
■ možnost vybavení automatickou převodovkou
■ asistenční služby na území celé Evropy na 6 let zdarma
■ spotřebitelský úvěr OPEL Handycars: nízký úrok, 
 CCS v hodnotě 5 000 Kč, bonus až 30 000 Kč
■ pojištění OPEL Handycars: zvýhodněná cena, 
 0% spoluúčast při opravě vozu v servisech Opel
■ OPEL Handycars servis: zvýhodněný servisní program, 
 sleva na materiál, prioritní obsluha
■ DPH odečteme z ceny: držitelům státního příspěvku 
 zařídíme s finančním úřadem vše potřebné
■ zajistíme úpravu vašeho vozu: označení autoskel zdarma, 
 100% servis na 10 let, 15% sleva 
■ sociální poradna: zákonné nároky, příspěvky, 
 dokumenty, žádosti

Více informací na: www.opel-handycars.cz

Infolinka: 800 101 101

Náš nejnovější model Mokka nastavil nové 
standardy ve spotřebě paliva a emisí CO2 
a bez problému dokáže distribuovat sílu mezi 
přední a zadní nápravou od 100 : 0 až po 50 : 50. 
Ve zlomku vteřiny při sešlápnutí plynu hned po 
rozjezdu zabrání prokluzování kol a systém 4×4 
poté využívá jen tehdy, když to vyžaduje situace.

Elektronicky ovládaný systém pohonu 4×4 
je nabízen v kombinaci s výkonnými motory. 
Standardně je ve verzi OPC a nově je sou-
částí zcela nového modelu Insignia Country 
Tourer, který je určený především zákazní-
kům vyznávajícím aktivní životní styl. 

Pod skvělým vzhledem tohoto offroadu se nalézá celá 
řada inteligentních prvků pro ovládání podvozku, které 

Vám dodávají potřebnou odezvu v jakékoli situaci. 
Za normálních jízdních podmínek se pohon přenáší 

pouze na přední kola. Ve ztížených podmínkách nebo na 
kluzké vozovce se automaticky zapojí pohon všech kol.

568 900 Kč
ANTARA 4×4 již za

711 900  Kč
INSIGNIA 4×4 již za

490 900 Kč
MOKKA 4×4 již za

SVOBODNÝ POHYB 
BEZ BARIÉR.

UŽIJTE SI ZIMU SE ZIMNÍ VÝBAVOU.

Opel Vám vždy přidá něco navíc. Ať už si vyberete 
jakýkoli náš model 4×4, přidáme Vám zdarma střešní 
box Thule Pacific 700 s objemem 460 litrů vybavený 
centrálním uzamykáním a rychloupínacím systémem 
Fast Grip v hodnotě 10 000 Kč.
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Opel Finance je partnerem, který Vám pomůže s pořízením 
vybraného vozu Opel. Přináší nejen časovou, ale i finanční úspo-
ru. Z široké nabídky možností financování jsou nejoblíbenější 
tyto produkty:

Financování s nízkým úrokem
Pro celou modelovou řadu OPEL financování OPEL Finance nabí-
zí snížené úročení, a k tomu navíc zdarma tankovací kartu CCS 
až do výše 12 000 Kč a dodatečnou slevu až 30 000 Kč z pořizo-
vací ceny vozu. 

Třetinky
Neplaťte v hotovosti, ale rozdělte si platbu za svoje nové vozidlo 
OPEL na 3 splátky. Za dva roky tak zaplatíte stejnou cenu jako 
při platbě v hotovosti. První třetinu z ceny vozidla zaplatíte při 
pořízení, druhou za rok a poslední za další rok. 

S Opel Pojištěním jste od prvního kilometru v bezpečí. Sjednat si ho můžete přímo 
u dealera, a Váš vůz je tak chráněný už během Vaší první společné cesty domů.

A jaké výhody Vám Opel Pojištění přináší?
Především jedinečnou sazbu pojistného, která zahrnuje:
■ havarijní pojištění s 0% spoluúčastí při opravě vozu v autorizovaném servisu Opel
■ pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení)
■  asistenční službu (oprava vozu na místě, odtah do nejbližšího vhodného servisu, 

úschova vozidla, náhradní vůz či náhradní doprava do místa bydliště)
■  cenové zvýhodnění pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P

Váš autorizovaný servis Opel za Vás nahlásí pojistnou událost a zašle pojišťovně 
všechny potřebné podklady k likvidaci. 
Díky Opel Pojištění a kompetencím servisu je oprava rychlá. 

Opel Pojištění zajišťuje Wüstenrot pojišťovna a.s. Podrobnější informace Vám rád 
poskytne Váš prodejce vozů Opel. 

FINANCOVÁNÍ OPEL

OPEL POJIŠTĚNÍ

50 : 50 Variant
CreditAuto Opel 50 : 50 Variant přináší do financování prvek 
zohlednění Vašich aktuálních finančních možností. K pořízení 
nového vozu Vám stačí uhradit při převzetí vozidla 50 % jeho 
kupní ceny. V případě, že se po roce rozhodnete uhradit zby-
lou polovinu najednou, zaplatíte za svůj vůz stejnou cenu jako 
v případě platby za hotové.

Nově můžete využít akce LPG ZDARMA s nízkým úrokem 
a kartou CCS
Díky této akci získáte tovární přestavbu na LPG pro modely 
Corsa, Astra, Meriva nebo Zafira Tourer zdarma, a k tomu 
navíc tankovací kartu CCS až do výše 12 000 Kč.

Tyto i další produkty jsou poskytovány ve spolupráci s UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Více informací najdete na www.unicreditleasing.cz.
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VIVARO

VYDEJTE SE

NOVÉ COMBO L2H2.
PROFESIONÁL K POHLEDÁNÍ.

Život není jen práce. Když víte, jak si naplno užít volný víkend 
nebo dovolenou, stačí sbalit pár věcí a vyrazit.  

Nové Vivaro Life Vám nabídne nový pohled na svět. Ať už se 
chcete vydat na bezstarostnou jízdu po Evropě a trávit každou 
noc na jiném neznámém místě, nebo jste vyznavači sportovních 
aktivit a berete si s sebou surfové prkno, rybářský prut nebo 
horské kolo, stane se Vivaro Life Vaším nejlepším parťákem se 
vším všudy. A nejen pro Vás. Klidně se na cesty vydejte s celou 
partou, uveze totiž pohodlně až 7 cestujících.

Nápadů na nejlepší dovolenou Vašeho života má ale Vivaro 
nespočet. Zkuste třeba vyjet jen ve dvou, s někým, na kom Vám 

záleží, a dopřejte mu výlet, na který se nezapomíná. Věřte, že 
není větší romantiky než zastavit u pobřeží a z vysokého útesu 
nad mořem sledovat západ slunce. A pak třeba pohodlně 
přenocovat na lůžku, které může plně konkurovat tomu, jaké 
máte doma. A ráno? Flexibilita Vivara Vám umožní dělat 
zázraky na počkání. Jen co otočíte sedačky ke stolku, který 
je součástí výbavy, můžete servírovat snídani. Další program 
je na Vás. Pokud Vám povane příznivý vítr, stačí vybalit 
vybavení třeba na windsurfing a začít brázdit vlny.

Nejnovější přírůstek do rodiny užitkových vozů 
Opel nechává konkurenci za sebou hlavně svým 
výkonem a velikostí nákladového prostoru.

Svými vnějšími parametry ideálně splňuje měřítka 
moderní městské dodávky, ale překvapení skrývá 
především uvnitř. Nabízí nadstandardní  objem 
nákladového prostoru a užitečné zatížení vysoce 
přesahující běžné parametry své třídy. Uveze 1 tunu 
s objemem nákladu až 5,4 m3. To vše se silnými motory 
1.6 CRTI (105 k) a 2.0 CDTI (135 k).

S VĚTREM
O ZÁVOD.

Nabídka a ceny uvedené v tomto letáku jsou platné v době jeho vytištění (2/2014). Vyhrazujeme si právo změny.
Pro podrobnější informace o dostupnosti nabízených modelů a konkrétní nabídku kontaktujte prodejce Opel.



VÁŠ DEALER:

DEALER, ADRESA, TELEFON

RADEK JAROŠ VYRÁŽÍ V OPELU ZA KORUNOU HIMÁLAJE

ADAM SVEDL NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKU SLOVENSKA!

Nejúspěšnější český himálajský horolezec má jako jeden z mála lezců na světě na 

svém kontě už třináct ze čtrnácti osmitisícovek, ve finále to ale nebude mít vůbec 

jednoduché: Příští sezonu jej totiž čeká obávaná K2 (8611 m) považovaná za jeden 

z nejtěžších a nejzáludnějších himálajských vrcholů. „O K2 jsem se pokoušel už 

čtyřikrát – a zatím mne nahoru ještě nepustila. Ale myslím, že jsme se s K2 už trochu 

poznali – a já teď už myslím vím, kudy a jak na ni,“ věří si Radek Jaroš.

Pod K2 se Radek Jaroš vrátí už příští léto – do té doby bude nejprve léčit omrzlé prsty 

na nohou (nepříjemná památka na letošní výstup na Annapurnu) a honit fyzičku. Při 

tom všem mu bude pomáhat Opel – Radek Jaroš totiž jezdí Zafirou Tourer. „Ta je na 

hromady mých lezeckých krámů jako dělaná. Navíc se mi moc líbí její nosič kol FlexFix 

schovaný v zadním nárazníku – bez horského kola se téměř nehnu a díky nosiči 

nemusím přemýšlet, zda nebudu najednou potřebovat převézt kolo.“

Říká se, že ženská krása má miliony variací... a jen o maličko méně podob má nový Opel ADAM: Zájemci mohou vybírat z více než 61 000 exteriérových a 82 000 interiérových verzí! Možná i proto se vysoce stylový minimodel Opel ADAM stal hlavní cenou slovenské soutěže krásy. „Málokterý model automobilového trhu by lépe ladil s filozofií soutěže MISS SLOVENSKO,“ říká Pavel Šilha, generální ředitel slovenského zastoupení automobilky Opel.
„ADAM se mi opravdu líbí – kromě skvělého stylu mi vyhovuje i jeho nízká spotřeba a díky  malým rozměrům nemám problém s parkováním,“ říká Karolína Chomisteková, Miss Slovensko 2013. I když je Opel ADAM jejím prvním vlastním autem, nemá s řízením problém. „Hned po soutěži jsem vzala vicemissky na výlet a parádně jsme si to užily.“

VAVŘINEC HRADILEK SI S MOKKOU DOJEL PRO ZLATO
Po infarktovém semifinále, kdy mu hrozila „likvidační“ penalizace, 

dotáhl Vavřinec Hradilek svoji misi na kanálu v Praze-Troji, kde se v září 

jelo Mistrovství světa ve vodním slalomu, až ke zlatému triumfu! Skvěle 

tak zúročil náročnou přípravu, ve které jej podporoval i jeho bílý Opel 

Mokka. 

Od jara s tímto kompaktním SUV najezdil desetitisíce kilometrů: 

Slovensko, Německo, Itálie, Slovinsko, Polsko... tam všude „Vávra“ 

trénoval nebo závodil. A protože má rád nezávislost a řízení mu nedělá 

problémy, spoléhal samozřejmě na Mokku: 

„Kajak hodím na střechu, vedle sebe posadím trenéra – a jedeme! 

Dlouhé štreky mám docela rád a třeba serpentýny staré silnice 

na Brenner si vysloveně vychutnávám...“

KOKTEJL
CLAUDIA SCHIFFER JE TVÁŘÍ ZNAČKY OPEL.

DRIFTOVÁNÍ S TV PRIMA

Jedna z nejkrásnějších žen světa ozdobila během své dosavadní 25leté kariéry titulní 

strany více než 1 000 magazínů. Nyní se módní ikona a supermodelka stává hvězdou 

nové reklamní kampaně „Je to německé“. 

Sama Claudia Schiffer o svých prvních pracovních dnech v roli ambasadora značky 

Opel říká: „První reklamu jsme točili v polovině prosince v Barceloně. Nové modely 

Opel  Meriva a Mokka symbolizují vynikající německé konstrukční umění, cit pro 

inovace i praktičnost. Meriva se svými zadními dveřmi, které se otvírají proti směru 

jízdy, je jedinečná! Je to fantastický automobil pro rodiny, jako je třeba ta moje.“

Marketingová ředitelka Tina Müller k tomu dodává: „Kampaň komunikuje moderní 

německé hodnoty, které jsou mezinárodně ceněné. Dnes Opel reprezentuje 

perfekcionistické německé konstrukční umění, emocionální design a vyniká 

i bezkonkurenčním poměrem ceny a užitné hodnoty. S Claudií Schiffer se nám 

podařilo získat německou hvězdu světového formátu, která se plně identifikuje s naší 

značkou.“

Drift – jízda v kontrolovaném přetáčivém smyku – patří k vyšší škole řidičského umění. Až dosud si mohli drift vychutnávat jen velmi zkušení řidiči výkonných „zadokolek“. Nyní ale bude všechno jinak!

Opel CS rozjíždí s TV Prima a jejím pořadem Autosalon projekt „Driftování  s TV Prima“: Astra OPC, 280 k výkonu, poháněná přední kola… a na zadních kolech speciální obruče Easydrift, díky kterým Astra OPC dokáže neuvěřitelné driftovací veletoče!

Každý týden se v pořadu Autosalon, nejsledovanějším televizním motoristickém pořadu v ČR, bude trojice diváků s Astrou OPC snažit předvést co nejefektnější driftovací sestavu. Hodnotit je budou diváci prostřednictvím internetu… a zapojit se může každý – sledujte stránky www.opel.cz!

OPEL SMILE JE FANOUŠKEM IMT SMILE!
Populární hity „Opri sa o mňa“, „Ludia nie sú zlí“, „Viac“ nebo skvělá 

verze skladby Jara Filipa „Za dedinou“ a mnohé další dnes už skoro 

zlidovělé písně jsou dílem nejúspěšnější slovenské kapely IMT Smile. 

Táslerovi a jejich přátelé působí na  slovenské hudební scéně už více než 

20 let. Stejně na tom je Opel, který své evergreeny úspěšně nabízí slo-

venským zákazníkům přes dvě desetiletí. I proto jsme ve chvíli, kdy naše 

značka uvedla na trh limitovanou edici Smile, s radostí navázali spolu-

práci právě s IMT Smile a Vy se to dozvídáte na stránkách Opel Aktuell 

jako první. „Rádi spojujeme úspěch naší značky s úspěchem této stálice 

slovenského rocku. Chceme tímto spojením dát ještě výrazněji najevo 

ducha značky, zdravou rockovou dravost a také dlouhodobý úspěch,“ 

říká Pavel Šilha, generální ředitel Opel CS. Vy se jako naši zákazníci mů-

žete těšit na koncerty IMT Smile na akcích Opel a na další skvělé nabídky 

edice Opel Smile.

KOKTEJL
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