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Zwrot z inwestycji już po roku.1
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EKOLOGICZNY SPOSÓB  
NA OSZCZĘDNOŚĆ.



W trosce o środowisko naturalne i portfele użytkowników Opli nieustannie rozszerzamy gamę modeli 
napędzanych paliwami alternatywnymi. W naszej ofercie jest już siedem samochodów z silnikiem LPG 
ecoFLEX, a są to: Corsa, ADAM, Meriva, Mokka, Astra, Insignia i Zafira Tourer. To rozwiązanie pozwala 
obniżyć bieżące koszty eksploatacji nawet o 40% i uzyskać zwrot kosztów instalacji już po roku!1

Firma Opel jest głęboko zaangażowana w prace nad alternatywnymi układami napędowymi. Coraz szer-
sza gama naszych modeli jest wyposażona w silniki spalinowe, przystosowane do zasilania gazem LPG. 
Stanowi to potwierdzenie naszego proekologicznego podejścia oraz odpowiedź na zwiększający się po-
pyt na takie auta, wśród coraz bardziej oszczędnych i świadomych ekologicznie nabywców europejskich.

Użytkownicy Opli z instalacją LPG mogą korzystać z gęstej sieci stacji oferujących to paliwo, liczącej  
41 589 punktów w Europie (włączając Ukrainę i Turcję). W Polsce jest ich 5 520.2 Zatem autem zasilanym 
gazem LPG podróżuje się komfortowo, bez obaw o dostępność paliwa. 

BŁĘKITNE PALIWO.
CORSA 
ADAM
MERIVA
MOKKA
ASTRA
INSIGNIA 
ZAFIRA

LPG

5 520 stacji LPG
w Polsce

1 Zwrot kosztów instalacji fabrycznej w promocyjnej cenie 2 000 zł (oferta ograniczona w czasie, dotyczy modeli Corsy, Astry i Merivy) już po roku przy 
  założeniach: roczny przebieg 20 000 km; średnie ceny detaliczne z dn. 26.03. 2014 r. (za www.e-petrol.pl): LPG 2,63 zł/l, Pb 95 5,58 zł/l; dla średniego 
  spalania w cyklu mieszanym.
2 Źródło: Raport Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za 2013 rok, www.pogp.pl/raporty.

}
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►    Niższe koszty eksploatacji

►    Ekologiczne rozwiązanie: bez benzoli, prawie bez sadzy, do 15% mniej CO2

►   Elementy instalacji perfekcyjnie zintegrowane z samochodem, bez konieczności 
         wiercenia dodatkowych otworów i montażu przełączników

►  Wspólny wskaźnik poziomu paliwa, benzyna/LPG

►   Silnik dostosowany do spalania LPG, odpowiednie smarowanie wszystkich części

►  Wzmocnione zawory i gniazda zaworów, wysoka odporność termiczna

►   2-letnia gwarancja producenta, fabryczna jakość Opla

►  Wspólny przegląd samochodu i instalacji, co 30 000 km lub 1 rok

►   Fabryczna homologacja instalacji LPG

►   Obsługa w Autoryzowanych Serwisach Opla, pewność fachowej obsługi

Innowacyjne jednostki napędowe LPG ecoFLEX mogą być zamiennie zasilane gazem lub  
benzyną. Wystarczy nacisnąć przycisk na desce rozdzielczej, aby zmienić źródło zasilania.  
Korzystanie z gazu LPG oznacza też mniejszą ilość emitowanych spalin. Ponadto całkowity zasięg,  
na przykład Astry Hatchback z silnikiem 1.4 Turbo LPG ecoFlex, może przekroczyć nawet 1 400 km.3 

3  Szacowany całkowity zasięg Astry Hatchback 1.4 Turbo LPG ecoFLEX z 56-litrowym zbiornikiem benzyny i 49-litrowym zbiornikiem LPG, w cyklu mieszanym.
4 Podana kwota jest wartością szacunkową, obliczoną na podstawie: średnich cen paliw z dnia 26.03. 2014 r. oraz średniego spalania  Opla Corsy 3D 1.2 LPG ecoFLEX.  
5 Dane emisji CO2  dotyczą Opla Corsy 3D 1.2 LPG ecoFLEX i zostały zmierzone w cyklu jazdy autostradowej.
6 W niektórych modelach zbiornik gazu może nieznacznie zmniejszać maksymalną pojemność przestrzeni bagażowej.

EKOLOGICZNA OSZCZĘDNOŚĆ.

90g

10 zł /100 km

40%

MINIMALNA EMISJA CO2: 5

OSZCZĘDNOŚĆ PONAD: 4

KOSZTY NIŻSZE DO:
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Gwarantowana niezawodność
Wszystkie modele Opel LPG dysponują pełną funkcjonalnością wersji standardowych, gdyż 
posiadają jednocześnie zbiornik gazu i benzyny. Zostały zaprojektowane z myślą o intensyw-
nej eksploatacji z wykorzystaniem paliwa LPG. Już na etapie produkcji układ napędowy został 
dostosowany do korzystania z dwóch różnych rodzajów paliwa, aby jego trwałość pozostała na 
tym samym, wysokim poziomie. Silniki LPG różnią się od tradycyjnych jednostek benzynowych 
zmodyfikowanym sterownikiem, posiadają filtr LPG, który dba o czystość paliwa oraz specjalnie 
utwardzone zawory, odporne na wyższe temperatury spalania gazu. 

Zintegrowany zbiornik i wlew LPG 
Wlew gazu znajduje się tuż obok wlewu benzyny, za tą samą pokrywą. Wyposażenie standardowe 
obejmuje zestaw końcówek do dyszy dystrybutora umożliwiających bezproblemowe tankowanie 
gazu na terenie całej Europy. Zbiornik na gaz znajduje się we wnęce koła zapasowego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu przedział pasażerski i bagażowy nie są ograniczone.6 Modele LPG są wypo-
sażone w zestaw naprawczy do kół.

Wygodny przełącznik LPG
Modele LPG są wyposażone w przełącznik zasilania benzyna/LPG umieszczony na konsoli  
centralnej. Tryb zasilania może być zmieniany automatycznie lub wybierany ręcznie. Kontrolka  
na przycisku jest podświetlona, kiedy silnik pracuje na paliwie LPG.

WYGODA I FUNKCJONALNOŚĆ.
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Jeżeli chcesz obniżyć koszty zakupu paliwa a dbałość o środowisko natu-
ralne ma dla Ciebie coraz większe znaczenie, Opel z fabryczną instalacją 
LPG to doskonała oferta. W najnowszej generacji silników LPG ecoFLEX Opel 
wprowadził znaczące udoskonalenia oprogramowania jednostki napędowej 
i układu zasilania. Można teraz płynnie przełączać tryby zasilania LPG na 
benzynę i odwrotnie, a jednostka natychmiast dostosowuje się do rodzaju 
podawanego paliwa. Oznacza to bardziej efektywną pracę silnika i ograni-
czony do minimum poziom spalania i emisji CO2.

NIEMIECKA TECHNOLOGIA.

Kalkulator paliwowy.    Wejdź na lpgopel.pl i sprawdź ile 
możesz oszczędzić wybierając model LPG w porównaniu 
do innych wersji silnikowych.

http://www.opel.pl/gama-opel/modele-lpgtec/lpg/kalkulator-lpg.html


Model Corsa ADAM Meriva Mokka Astra Insignia Zafira Tourer

Silnik 1.2 ecoFLEX 1.4 ecoFLEX 1.4 Turbo ecoFLEX 1.4 Turbo ecoFLEX 1.4 Turbo ecoFLEX 1.4 Turbo ecoFLEX 1.4 Turbo ecoFLEX

Benzyna LPG Benzyna LPG Benzyna LPG Benzyna LPG Benzyna LPG Benzyna LPG Benzyna LPG

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 5 Euro 6 Euro 5

Skrzynie biegów MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6

Moc maksymalna, kW/KM 
przy obr./min

63/85
5 600

61/83
5 600

64/87
6000

88/120
4 800-6 000

103/140
4 900-6 000

103/140
4 900-6 000

103/140
4 900-6 000

103/140
4 900-6 000

Maks. moment obrotowy, Nm 
przy obr./min

115
4 000

110
4 000

130
4 000

175
1 750-4 800

200
1 850-4 900

200
1 850-4 900

200
1 850-4 900

200
1 850-4 900

Zużycie paliwa, l/100 km

Miasto 7,2 8,9 7,1 8,8 7,8 9,8 7,6 9,8 7,3-7,9 9,5-10,2 7,9 10,1-10,4 8,4 11,2

Autostrada 4,5 5,6 4,6 5,8 4,8 6,1 5,2 6,4 4,7-5,1 5,8-6,5 4,8-5,0 6,2-6,5 5,7 7,0

Cykl mieszany 5,5 6,8 5,6 7,0 5,9 7,4 6,1 7,7 5,7-6,1 7,2-7,9 5,9-6,1 7,6-7,9 6,7 8,6

Emisja CO2, g/km

Cykl mieszany 129 110 131 114 139 121 142 124 133-143 117-128 139-143 124-129 156 139

MT-5 = 5-biegowa manualna skrzynia biegów      MT-6 = 6-biegowa manualna skrzynia biegów         

SILNIKI LPG.

W wybranych przypadkach tabela prezentuje zakres emisji spalin i zużycia paliwa w zależnosci od rodzaju opon.
Powyższa tabela zawiera dane tylko dla  silników LPG, pozostałe wersje silnikowe zostały pominięte. Dane dotyczą modeli Corsa 3D, ADAM, Meriva, Mokka, Astra Hatchback, Insignia 
i Zafira Tourer z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 lub Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem 
WE 715/2007 i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tą regulacją. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy 
własnej pojazdu, a co za tym idzie, nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej 
prędkości i uzyskiwanych przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o wadze 75 kg i z obciążeniem 125 kg.



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 Autoryzowanych Dealerów marki Opel.

General Motors Poland Sp. z o.o.       SPEXT     Wydanie 04/14

Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej niż produkcja 
zaawansowanych technologicznie pojazdów. W ramach na-
szego kompleksowego programu serwisowego gwarantujemy 
naszym klientom wysoką jakość usług również po zakupie 
samochodu.

Opel Assistance
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje wszystkie 
nowe samochody marki Opel w ciągu pierwszego roku od daty 
rejestracji lub wydania klientowi, w zależności od tego, co na-
stąpiło wcześniej. Usługa może zostać przedłużona na kolejne 
lata. Jest ona świadczona w ponad 40 krajach europejskich 
przez 24 godziny na dobę. Obejmuje takie usługi jak: pomoc 
w czasie awarii, holowanie, wynajem samochodu, zakwatero-
wanie w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastępczego 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami programu).

Gwarancja na nowy samochód
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód marki Opel przez 
okres 24 miesięcy, bez limitu przejechanych kilometrów, po-
cząwszy od dnia pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu 
do klienta przez Autoryzowanego Dealera, w zależności od 
tego, która z tych dat przypada wcześniej.
Ople z silnikami LPG są objęte pełną gwarancją producenta, 
taką samą jak tradycyjne wersje benzynowe. Przeglądy okreso-
we powinny być przeprowadzane co 30 000 km lub co 1 rok. Nie 
ma obowiązku wykonywania dodatkowej kontroli technicznej 
instalacji LPG.

Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare
Program zawiera usługi Opel Assistance i oferuje dodatkową 
ochronę pojazdu po upływie gwarancji fabrycznej przez kolej-
ne 1, 2 lub 3 lata z limitem przebiegu od  45 000 do 150 000 km 
(w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej). Jego zakres jest 
zgodny z warunkami gwarancji fabrycznej i obejmuje koszty 
części i robocizny. Naprawy realizowane są w sieci Autoryzo-
wanych Serwisów Opel, z wykorzystaniem Oryginalnych Części 
Opel.

Gwarancja na perforację nadwozia
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na perforację korozyj-
ną nadwozia na warunkach opisanych w Książce Serwisowej.

Opel Ubezpieczenia
Naszym klientom oferujemy różne programy ubezpieczeń
samochodu, w tym ubezpieczenie od kosztów naprawy oraz
preferencyjne stawki.

Recykling
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 śro-
dowiska 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 

Usługi Opla.
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) 
przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu 
zbierania pojazdów. 

Opel Kredyt
Oferujemy system finansowania skierowany do klientów, którzy 
oczekują niższych kosztów związanych z zakupem i użytkowa-
niem nowego samochodu. Ta atrakcyjna forma kredytowania 
dostępna jest u każdego Autoryzowanego Dealera marki Opel  
i obejmuje wszystkie nasze produkty. Atutem tej formy finan-
sowania jest elastyczność oferty obejmująca także okresowo 
promocyjne programy 4x25%, 3x33% i 50/50.

Opel Leasing
Stworzyliśmy wyjątkową ofertę leasingową dla klientów naszej 
marki. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom wydłużyliśmy 
okres leasingu do 84 miesięcy, jednocześnie oferując najniższą 
na rynku ratę leasingową na samochody marki Opel. Wysokość 
opłaty własnej wynosi od 1 do 50% wartości samochodu.
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