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MODA TRECE.
ELEGANŢA RĂMÂNE.







Opel Cascada rescrie regulile clasei sale. Primul element edificator este forma sa frapantă.  
Contururile perfecte îi conferă instantaneu echilibrul şi eleganţa unui model cu design clasic.  
Următoarea inovaţie este interiorul său luxos. Chiar şi pentru cunoscătorii modelelor decapotabile  
de prestigiu cu patru locuri, calitatea materialelor şi măiestria oferite de modelul Cascada sunt  
ieşite din comun. Alt element surprinzător îl constituie aerodinamicitatea şi robusteţea acoperişului 
inovator. Majoritatea decapotabilelor sunt conduse cu acoperişul coborât doar pe vreme însorită,  
dar în Cascada eşti imun la zăpadă şi ploaie. Acoperişul cu acţionare rapidă, habitaclul luxos şi funcţi-
onarea uniformă transformă conducerea cu acoperişul coborât într-o plăcere, indiferent de anotimp. 
De la briza proaspătă a verii până la aerul revigorant de toamnă, te poţi bucura de toate anotimpurile, 
fără să îţi faci griji.

creează-ţi  
vara.

Conţinutul acestui catalog era corect în momentul tipăririi (02/2013).  
Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile şi dotările în orice moment.  
Pentru informaţii actualizate vă rugăm să contactaţi dealerul Opel local.
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NOU NOUŢ DAR 
DEJA CLASIC.
Modelul Cascada este unul dintre cele mai frumoase autovehicule pe 
care le-am construit vreodată. Silueta atletică, postura îndrăzneaţă  
şi designul caracteristic 3D al stopurilor din spate transformă această 
decapotabilă într-un autovehicul inconfundabil – fie că este în trafic  
sau parcată pe aleea de lângă casa ta. Oricum ai privi-o, acest model 
menit să devină unul clasic îşi oferă o perspectivă fascinantă.









ALEGE-ŢI ANOTIMPUL.
Poţi conduce pe orice vreme, atâta timp cât decapotabila ta este echipată cu acoperişul  
corespunzător. Iar tehnologia cu care este dotat acoperişul modelului Cascada este printre  
cele mai bune din clasa sa. Acesta se pliază în capota portbagajului în doar 17 secunde şi revine  
în poziţie în 19 secunde, la viteze de până la 50 km/h.

Acoperişul izolat fonic, cu trei straturi, al modelului Cascada reprezintă o opţiune de lux rară 
pentru această categorie de preţ. Acesta ţine cald în timpul iernii şi oferă o izolaţie fonică  
de calitate excepţională, rularea pe autostradă devenind la fel de confortabilă precum condusul 
cu acoperişul coborât pe drumurile rurale. Acoperişul poate fi coborât şi – aspect esenţial  
atunci când vremea este schimbătoare – ridicat de la distanţă. Acesta este disponibil în trei culori 
atrăgătoare ce subliniază perfect aspectul autovehiculului. Pentru a selecta culoarea de acoperiş 
dorită, mergi la pagina 36. 







CU DESIGN  
DE LUX.
Fiecare autovehicul Cascada reprezintă o investiţie în măiestrie.  
Interiorul seduce prin materialele şi opţiunile de lux. De la pielea  
Morrocana de pe planşa de bord, montată manual şi scaunele opţionale 
din piele cu ventilare automată, până la dispozitivele de extragere  
automată a centurii de siguranţă, ce împing automat centura în faţă, 
pentru ca tu să ai mai mult confort chiar de la început.



CUPLU LA  
FIECARE  
MANEVRĂ.
Modelul Cascada este dedicat şoferilor adevăraţi. Dezvoltând până la 
143 kW (195 cp), acest model decapotabil sport îţi oferă toată puterea 
de care ai nevoie. Sunetul plăcut emis de motor anticipează experienţa 
de conducere şi manevrabilitatea excelente, accentuate şi mai mult de 
şasiul, suspensia şi rezistenţa uimitoare la torsiune ale modelului Cascada. 
Adaugă sistemul opţional FlexRide – tehnologie de şasiu personalizată – 
pentru a exploata la maxim sistemul de suspensie avansat cu braţ Watt 
pe puntea spate şi aceleaşi suspensii faţă de înaltă performanţă mon-
tate pe modelul Opel Insignia OPC. FlexRide asigură reacţii mai prompte 
şi o ţinută de drum constantă la deplasarea cu viteză mare sau o amor-
tizare sporită la călătoriile de plăcere.







… NIMIC  
DE DOVEDIT.
1. Cusături veritabile. La nivelul de echipare Cosmo, curbele dinamice ale 
planşei de bord înconjoară scaunele din faţă, învăluind atât şoferul, cât şi 
pasagerul din faţă în lux autentic. Volanul şi schimbătorul de viteze îmbrăcate 
în piele, iluminarea ambientală subtilă, scaunele sculpturale cu tivuri şi  
cusături în culori contrastante … cu nivelul de echipare Cosmo fiecare călă-
torie este un răsfăţ pentru simţuri. Mergi la pagina 38 pentru a descoperi 
opţiunile de top pentru interior.

2. Jante din aliaj de 18˝ argintii1. Designul îndrăzneţ al jantelor din aliaj de 
dimensiuni mari subliniază postura atletică specifică nivelului de echipare 
Cosmo, fără să afecteze forma generală clasică şi simplă a caroseriei.  
Pentru o prezentare detaliată a întregii game de jante, mergi la pagina 35.

3. Dispozitive electrice de extragere automată a centurii de siguranţă.  
Inginerii ce au creat modelul Cascada sunt mândri de faptul că acesta  
asigură în permanenţă confortul şoferului şi pasagerilor. Din acest motiv,  
fiecare autovehicul Cosmo include dispozitive electrice de extragere auto-
mată a centurii de siguranţă în dotarea standard. Aceste braţe motorizate 
deplasează automat centura spre mâna ta, pentru ca tu să nu trebuiască  
să te răsuceşti în scaun.

1Standard pentru nivelul de echipare Cascada Cosmo. Opţional pentru nivelul de echipare Cascada.
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BUCURĂ-TE  
DE MAI MULT ...
Pentru modelul Cascada sunt disponibile două niveluri de echipare superbe:  
impresionantul Cascada şi Cascada Cosmo, vârful de gamă. Chiar şi nivelul de echipare  
Cascada oferă echipamente standard uimitoare, inclusiv o planşă de bord Morrocana  
artizanală, volan îmbrăcat în piele, sistem audio CD cu şase difuzoare şi sistem de asistenţă  
la parcare spate. Nivelul de echipare Cosmo redefineşte luxul. Dispozitivele electrice  
de extragere a centurii de siguranţă şi scaunele speciale cu model în relief, tivuri şi cusături  
reprezintă doar câteva dintre caracteristicile principale ale acestui nivel de echipare.  
Dotările opţionale splendide reprezintă punctul forte al acestei categorii.





UNEORI  
LUXUL ESTE O 
NECESITATE.
Modelul Cascada este mai mult decât o decapotabilă de primă  
clasă pentru ocazii speciale. Este pregătit pentru provocările vieţii.  
Are scaunele, compartimentele de depozitare şi sistemul „easy-entry” 
necesare pentru a transporta patru adulţi şi bagajele acestora  
în deplin confort; astfel, îl puteţi utiliza pentru călătoriile de afaceri  
sau de plăcere, indiferent de vreme. Având o lungime de aproape  
4,7 metri, este cea mai lungă decapotabilă din clasa sa, lăţimea de  
1,84 metri reprezentând, de asemenea, un alt record. Portbagajul  
este spaţios, având un volum de 380 de litri cu acoperişul ridicat şi,  
prin simpla apăsare a butonului FlexFold îl poţi mări până la 750 de  
litri (vezi pagina 30). Chiar şi cu acoperişul coborât îţi rămâne un volum 
de 280 de litri. Indiferent dacă acoperişul este coborât sau ridicat,  
la bordul modelului Cascada confortul reprezintă întotdeauna o prioritate.





ANOTIMPUL IDEAL PENTRU  
MOMENTE PERFECTE.
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FARURI  
PREVĂZĂTOARE.
În calitate de proprietar al modelului Cascada, ai acces  
la o gamă completă de sisteme sofisticate de asistenţă  
pentru şofer, precum sistemul opţional de Iluminare fron-
tală adaptivă plus (AFL+) cu faruri inteligente Bi-Xenon. 
Cu AFL+, condusul pe timp de noapte devine mai puţin 
stresant. Cu ajutorul unei camere video montate în faţă, 
senzorului de ploaie şi datelor unghiului de bracaj, acesta 
sporeşte vizibilitatea şi siguranţa, reglând automat inten-
sitatea farurilor în funcţie de viteză, manevre, starea vremii 
şi situaţiile din trafic.

  Sisteme de asistenţă pentru şofer în cadrul variantei de bază   
  a modelului Cascada.    Similar cu Cosmo, Cascada iese în evidenţă  
la drum datorită sistemului avansat de iluminare, dotare standard, ce 
include stopurile 3D cu tehnologie LED, aliniate. Pentru lista completă  
a dotărilor, vizitează reprezentanţa Opel locală sau pagina www.opel.ro
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1. Lumina pentru pietoni. Evidenţiază eventuale pericole cu un fascicul 
luminos mai lat (un plus de 8° în stânga şi în dreapta).

2. Lumina de oraş. Fasciculul de lumină este mai lat şi mai jos. Activată 
în funcţie de viteza autovehiculului şi de iluminatul stradal.

3. Lumina pentru drum extraurban. Un fascicul mai lat şi mai luminos 
decât modelul standard, pentru a ilumina până la 70 m, fără orbirea 
celorlalţi şoferi.

4. Lumina de autostradă. Ridică, intensifică şi extinde fasciculul luminos 
până la 140 m – fără a-i orbi pe ceilalţi şoferi.

5. Lumina pentru condiţii meteo nefavorabile. Activată de ştergătoare 
sau de senzorul de ploaie, această setare sporeşte vizibilitatea pe 
timp de ploaie.

6. Asistent fază lungă (HBA). HBA comută automat în faza scurtă atunci 
când detectează alte autovehicule deplasându-se din sens opus,  
revenind la faza lungă atunci când drumul este liber. Alternativ, faza 
lungă cu acţiune extinsă. amplifică raza de acţiune şi puterea farurilor 
cu maxim 15 %, atunci când nu este activată faza scurtă.

7. Iluminare dinamică în viraje. Fasciculul farurilor luminează virajul 
într-un unghi de până la 15°. Este activată de unghiul de bracaj şi de 
viteză.

8. Iluminare statică în viraje. Iluminează la 90°, în partea stângă sau 
partea dreaptă, astfel încât vei putea vedea mai bine ce urmează la 
efectuarea virajului.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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SIGURANŢA ESTE PE PRIMUL LOC. 
ŞI PE AL DOILEA. ŞI PE AL TREILEA.
Fiecare şofer aflat la bordul modelului Cascada beneficiază de o gamă suficientă de sisteme  
germane dedicate protecţiei pasagerilor, de la airbagurile frontale şi laterale până la montanţii 
de pe fiecare latură a parbrizului ranforsaţi cu oţel şi barele antiruliu cu declanşare automată.

1. 2.
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1. Şasiu şi celulă de siguranţă ranforsate. În cadrul fiecărui autovehicul 
Opel, siguranţa ocupă primul loc; decapotabilele nu reprezintă o excepţie 
de la această regulă. La volanul unui autovehicul Cascada, calitatea 
construcţiei şi ţinuta de drum îşi conferă încredere, un sentiment binevenit 
asigurat de dotările de siguranţă performante. O reţea de bare din oţel 
încrucişate înconjoară şasiul, sporind rezistenţa totală şi la torsiune ale 
caroseriei, iar ranforsarea montanţilor cu tuburi de oţel conferă rigiditate 
crescută părţii frontale. Împreună cu celula de siguranţă pentru pasageri 
din oţel de înaltă rezistenţă a modelului Cascada, aceste dotări contri-
buie la eliminarea zgomotelor sau scârţâiturilor, sporind în acelaşi timp 
siguranţa şi manevrabilitatea.

2. Bare antiruliu de înaltă rezistenţă, cu declanşare automată. Una dintre 
cele mai importante dotări de siguranţă ale modelului Cascada este 
aproape invizibilă: barele antiruliu din oţel, fixate în celula de siguranţă, 
direct în spatele scaunelor din spate. Dacă autovehiculul tău se răstoarnă, 
barele antiruliu sunt declanşate instantaneu. Acestea sunt proiectate  
în sus pentru a te proteja, pe tine şi pe pasagerii tăi, în cazul unui impact 
ce poate fi prevenit.

  Funcţii de siguranţă activă pentru Cascada.    Pe lângă barele antiruliu, 
versiunea de bază a modelului Cascada include tetiere active ce se  
deplasează automat în faţă şi în sus pentru a-ţi proteja gâtul în cazul 
unei coliziuni din spate. Pentru lista completă cu specificaţii, vizitează 
reprezentanţa locală Opel sau pagina www.opel.ro
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SENZORI ÎN PLUS. PERCEPŢIE SPORITĂ.
Cascada înseamnă relaxare – te bucuri de condus şi sistemele de asistenţă au grijă de restul.  

Precum sistemul Opel Eye, lider în clasa sa, un sistem opţional de asistenţă pentru şofer pe bază  
de cameră video ce sporeşte siguranţa şi confortul în timpul conducerii.

1. Asistentul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere II (TSA, via  
Opel Eye). TSA monitorizează indicatoarele rutiere şi se asigură că eşti 
mereu conştient de limita de viteză şi de alte restricţii, chiar şi când  
sunt montate indicatoare provizorii. Această versiune nouă şi optimizată 
a TSA poate citi mai multe indicatoare rutiere decât până acum, din 
mai multe ţări, inclusiv panourile electronice montate deasupra auto-
străzilor.

2. Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de circulaţie (LDW, via 
Opel Eye). LDW te avertizează dacă începi să părăseşti banda de circu-
laţie în mod neintenţionat. Este suficient să depăşeşti marcajul fără să 
semnalizezi pentru a activa sistemul şi declanşa alarmele sonore şi vizuale. 
Poţi dezactiva LDW pentru a te adapta condiţiilor din trafic.

3. Avertizare privind o coliziune frontală (FCA) şi Funcţia de indicare  
a distanţei de urmărire (FDI). FCA declanşează automat avertizări  
vizuale şi sonore dacă te apropii prea repede de autovehicule care se 
deplasează mai încet, cu o viteză de peste 40 km/h. FDI utilizează un 
senzor pentru a calcula distanţa până la autovehiculul din faţă (afişată 
în secunde), astfel încât să poţi încetini dacă acest lucru este necesar.

4. Alertă privind unghiul mort din lateral (SBSA). SBSA utilizează senzori 
pentru a monitoriza acele porţiuni de drum pe care nu le poţi vedea; 
dacă un autovehicul intră în punctul mort, pe oglinda exterioară de pe 
partea respectivă se va activa intermitent un semnal vizual de avertizare. 
Dacă indici că eşti pe punctul de a schimba banda, apropiindu-te astfel 
de autovehiculul respectiv, SBSA te avertizează printr-un semnal sonor.

  Sisteme de asistenţă disponibile în cadrul variantei de bază   
  a modelului Cascada.    Dotările standard disponibile în cadrul nivelului 
de echipare Cascada includ tempomat cu limitator de viteză, ce facili-
tează menţinerea unei viteze setate sau a unei limite maxime. Pentru 
specificaţiile complete ale nivelului de echipare Cascada, vizitează  
reprezentanţa Opel locală sau pagina www.opel.ro

1. 2. 3. 4.
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SĂRBĂTOARE  
ÎN AER LIBER.
Cascada Cosmo are o surpriză specială pentru pasionaţii 
de muzică. Chiar şi cu acoperişul coborât, sistemul audio 
CD 400 Plus cu şase difuzoare, precis şi puternic te va plasa, 
pe tine şi pe pasagerii tăi, în centrul unei experienţe sonore 
extraordinare. Mufa aux-in, conexiunea USB şi opţiunea 
Bluetooth® asigură integrarea completă a dispozitivelor 
multimedia şi acces continuu la fişierele tale media.

Autovehiculul tău Cascada include o serie de opţiuni exclusiviste de  
infotainment ce completează interiorul elegant al acestuia. Tehnologia 
noastră universală mâini-libere include funcţia de recunoaştere vocală  
şi comenzi pe volan. Desigur, poţi adăuga funcţiile USB, Bluetooth® sau 
radio digital DAB/DAB+.

1.
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1. Navi 900 Europe. Acest sistem de navigaţie vârf de gamă nu lasă loc 
pentru viraje greşite. Îţi asigură confortul comenzii vocale cu mâini-libere, 
hărţi panoramice pe un ecran color de înaltă rezoluţie, de 7 inch (17 cm) 
şi acces direct la fişiere cu muzică şi de alte tipuri stocate pe smartphone-
ul sau playerul tău media, prin USB sau mufa aux-in. Ghidul de călătorie 
Navi 900 Europe acoperă peste 30 de ţări europene, anunţă punctele de 
interes şi este oferit pe un card SD cu acces rapid, astfel încât să poţi  
asculta un CD în timp ce găseşti fără probleme traseul. Sistemul înre-
gistrează călătoriile şi permite personalizarea screensaver-ului cu  
fotografia ta.

Ca şi în cazul sistemului Navi 900 Europe, performanţele acustice ale sis-
temului Navi 600 sunt de primă clasă. Acesta este uşor de citit în lumină 
puternică şi, de asemenea, este compatibil cu cardurile SD. Iţi permite 
să descarci şi să creezi puncte de interes şi să soliciţi afişarea traseelor cu 
cel mai redus consum de carburant.

2. Comenzi pe volan. Dacă îţi conectezi smartphone-ul sau playerul MP3 
la sistemul audio sau de navigaţie prin satelit al autovehiculului tău  
Cascada, cu ajutorul conexiunii USB opţionale, poţi utiliza comenzile  
de pe volan pentru a efectua şi recepţiona apeluri telefonice, accesa 
muzică, podcast-uri sau alte fişiere media şi regla volumul în mod con-
fortabil. Butoanele sunt dispuse între inserţia din aluminiu şi zona de 
prindere a volanului, îmbrăcată în piele, reprezentând o dotare standard 
atât pentru nivelul de echipare Cosmo, cât şi pentru Cascada.

  Sistemul audio pentru Cascada.    Varianta de bază a modelului Cascada 
este echipată cu sistemul CD 300 cu şase difuzoare, ce include un CD 
player/radio cu mufă aux-in, capacitate de redare a fişierelor MP3/WMA, 
reglare dinamică a lărgimii de bandă şi opţiuni multimedia cheie.

  Răsfaţă-ţi simţurile.    Vizitează site-ul nostru şi alege-ţi sistemele  
audio şi multimedia exclusiviste. Pe www.opel.ro

2.
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4 ANOTIMPURI. 5 SIMŢURI.  
NU-I NICIO GLUMĂ!

Modelul Cascada asigură versatilitate şi lux. Este un autovehicul de patru locuri  
cu adevărat spaţios ce uşurează activităţile zilnice cu ajutorul unor funcţii pe cât  

de practice pe atât de neaşteptate pentru un model decapotabil.

1. Sistemul FlexFold pentru rabatarea auto-
mată a scaunelor. Cu ajutorul sistemului  
FlexFold, autovehiculul tău cu patru locuri  
este transformat într-unul cu două locuri,  
cu un portbagaj cu capacitatea maximă de 
750 de litri, unde poţi transporta obiecte  
de maxim 1,8 metri lungime. Rabatează unul 
sau ambele scaune spate fracţionabile prin 
simpla atingere a butonului din portbagaj.

2. Sistem Easy Entry electric. Această funcţie deplasează automat  
scaunul din faţă, astfel încât pasagerii adulţi să aibă acces uşor  
la scaunele din spate. Tot ce trebuie să faci este să tragi o dată  
de manetă.

3. Cameră video pentru marşarier (RVC). Camera video opţională RVC 
facilitează mersul înapoi, chiar şi atunci când acoperişul este ridicat. 
Afişajul de înaltă rezoluţie afişează zona din spatele autovehiculului, în 
timp ce o grilă mărită la scară te ajută să evaluezi distanţele şi unghiurile.

1. 2. 3.
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Accesorii şi dotări  
opţionAle.
Modelul Cascada are eleganţa, confortul şi versatilitatea necesare pentru a-ţi satisface nevoile,  
şi chiar şi mai mult. Iar Opel are o gamă largă de accesorii care te va ajuta să îşi personalizezi  
autovehiculul decapotabil. De la scaunele faţă ventilate până la tapiţeria din piele ce reflectă  
căldura, accesoriile de înaltă calitate sporesc potenţialul de rulare pe orice vreme al modelului.

1. deflectoare de vânt. În zilele în care ai dori mai puţin vânt, montează 
aceste accesorii elegante chiar în spatele scaunelor din faţă sau între 
tetierele scaunelor din spate. Acestea creează o oază de calm în habitaclu, 
fără a afecta conturul elegant al autovehiculului tău.

2. pedale sport din aliaj. Aceste pedale metalice strălucitoare sublini-
ază liniile fluide ale planşei de bord dinamice a modelului Cascada şi au 
o aderenţă semnificativ crescută.

3. scaune sport AGr din piele ce reflectă căldura, cu ventilare. Atunci 
când afară este cald, sistemul de răcire a scaunelor, dotare opţională 
pentru modelul Cascada, reprezintă punctul forte al acestei categorii de 
autovehicule. Pielea ce reflectă căldura împiedică acumularea căldurii 
pe suprafaţa scaunului tău, iar sistemul de ventilaţie sofisticat cu trei  
viteze montat pe scaunul cu acţionare electrică răcoreşte scaunul şi 
spătarul acestuia. În mod similar, scaunele AGR ergonomice îţi permit  
să reglezi cu precizie perna lombară şi să extinzi perna scaunului în faţă, 
pentru a beneficia de susţinere sporită. Adaugă scaunul cu acţionare 
electrică şi îl poţi regla utilizând butoanele de pe suport.¹

  opţiuni premium oferite cu nivelul de echipare cascada.    Puteţi echipa 
varianta de bază a modelului Cascada cu opţiuni excepţionale, ce nu 
sunt în mod obişnuit disponibile pentru decapotabilele din această cate-
gorie de preţ. Spre exemplu, acoperişul izolat fonic cu trei straturi dimi-
nuează zgomotul produs de vânt cu până la o treime, comparativ cu 
acoperişurile convenţionale din material textil. www.opel.ro  recomandări şi opţiuni de personalizare.    Consultă dealerul Opel local pentru recomandări specializate 

referitoare la personalizare. Pentru o prezentare generală a opţiunilor, vizitează www.opel-accessories.com

1  Prelungirea pernei nu poate fi reglată electric.

1. 2.



3.
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Toate informaţiile erau corecte şi actualizate în momentul tipăririi. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Pentru informaţii actualizate, contactaţi distribuitorul 
Opel local. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Datele privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt stabilite conform Regulamentului 715/2007/CE (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa  
autovehiculului în stare de funcţionare, conform prevederilor acestui Regulament. Montarea de echipamente suplimentare poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cele menţionate pentru consum şi emisiile de CO2. Datele privind consumul  
de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru o comparaţie între diferite variante de autovehicule. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci 
când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare 
la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg plus o încărcătură de 125 kg.

ETICHETAREA PNEURILOR
Dimensiune 235/55 R 17 235/50 R 18 235/45 R 19 245/40 R 20

Rating de eficienţă pneuri carburant E E E E

Rating de aderenţă pneuri pe carosabil umed B B B B

Rating de zgomot pneuri (dB) 68 71 68 71

Clasă de sunet

Consum de CaRBuRant ŞI emIsII
motoare 1.4 turbo eCoteC®

(88 kW/120 cp)
1.4 turbo eCoteC®

cu sistem Start/Stop  
(103 kW/140 cp)

1.6 sIdI turbo eCoteC® 

cu sistem Start/Stop  
(125 kW/170 cp)

1.6 sIdI turbo eCoteC®

(125 kW/170 cp)
2.0 CDTI ECOTEC®

cu sistem Start/Stop  
(121 kW/165 cp)

2.0 CDTI ECOTEC®

(121 kW/165 cp)
2.0 Biturbo CdtI eCoteC®

cu sistem Start/Stop  
(143 kW/195 cp)

standard de emisii Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

transmisie MT-6 MT-6 MT-6 AT-6 MT-6 AT-6 MT-6

Carburant Benzină Benzină Benzină Benzină Diesel Diesel Diesel

Consum de carburant (l/100 km)2

urban 8.5 7.8 8.0 9.3 6.3 8.2 6.4

extra-urban 5.5 5.4 5.3 5.9 4.6 5.0 4.6

Mixt 6.5 6.3 6.3 7.2 5.2 6.2 5.3

Emisii de CO2 în regim mixt (g/km)2 153 148 148 168 138 163 139

MT-6 = transmisie manuală cu 6 trepte de viteză AT-6 = transmisie automată cu 6 trepte de viteză.

MOTOARE  
ŞI Jante.

Modelul Cascada este dedicat şoferilor adevăraţi, fiind proiectat pentru puterea relaxată  
de 143 kW (195 cp) dezvoltată de motorul BiTurbo CDTI de 2.0 litri1. De fapt, toate cele cinci  
motoare Cascada sunt prevăzute cu turbocompresoare ce amplifică cuplul la turaţii reduse,  
scad consumul de carburant şi asigură reacţii mai bune, asigurând astfel o conducere dinamică. 
Trei dintre aceste motoare sunt disponibile şi cu sistemul Start/Stop. Orice ai alege, vei beneficia  
cu certitudine de sportivitate.
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Jante din oţel incl. capac, 7 J x 17˝,  
pneuri 235/55 R 17 (PWP).3

Jante din aliaj, 7 J x 17˝, design cu 7 spiţe,  
pneuri 235/55 R 17 (RCN).4

Jante din aliaj, 7,5 J x 18˝, design cu spiţe  
multiple, pneuri 235/50 R 18 (RQH).5

Jante din aliaj, 8 J x 19˝, design cu 5 spiţe  
argintiu Sterling, pneuri 235/45 R 19 (RT8).5, 7

Jante din aliaj, 8 J x 19˝, design cu 5 spiţe  
argintiu Sterling, pneuri 235/45 R 19 (Q1P).5

Jante din aliaj, 8,5 J x 20˝, design cu 5 spiţe  
argintiu Sterling, pneuri 245/40 R 20 (RQ9).5, 7

Jante din aliaj, 7,5 J x 18˝, design cu spiţe  
multiple, pneuri 235/50 R 18 (RQJ).6

Jante din aliaj, 8,5 J x 20˝, design cu 5 spiţe  
duble în două culori, pneuri 245/40 R 20 (RTH).5

Jante din aliaj, 8 J x 19˝, design cu spiţe  
multiple bicolore, pneuri 235/45 R 19 (RVB).5

Jante din aliaj, 8,5 J x 20˝, design cu 5 spiţe  
duble în două culori, pneuri 245/40 R 20 (RQA).5, 7

1 2.0 BiTurbo CDTI cu transmisie manuală, disponibil din aprilie 2013, exclusiv în combinaţie cu sistemul Start/Stop. 
2 În conformitate cu regulamentul CE nr. 715/2007 (în versiunea în vigoare). 
3 Dotare standard în cadrul nivelului de echipare Cascada, în combinaţie cu motoare pe benzină. 
4  Dotare standard în cadrul nivelului de echipare Cascada în combinaţie cu motoare diesel.  

Dotare opţională în combinaţie cu motoarele pe benzină. 
5 Dotare opţională pentru nivelurile de echipare Cascada şi Cosmo. 
6 Dotare standard pentru nivelul de echipare Cosmo, dotare opţională pentru nivelul de echipare Cascada. 
7 Disponibil numai în combinaţie cu motoare pe benzină.
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VOPSELE ŞI CULORI.
În completarea celor trei culori atrăgătoare pentru acoperiş, modelul Cascada este disponibil  
într-o gamă largă de vopsele de înaltă calitate, împreună cu o multitudine de finisaje speciale.  
Prezentarea de pe această pagină te va ajuta să descoperi combinaţia optimă.1

CULORI PENTRU ACOPERIŞ CULORI CU EFECT SIDEFAT PENTRU CAROSERIECULORI CU EFECT SIDEFAT PENTRU CAROSERIE

Negru

Gri Asteroid Albastru Buzz

Roşu Mercure Mahon închis

Sweet Mokka

Malbec
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CULOARE STRĂLUCITOARE PENTRU CAROSERIE

CULOARE PREmIUm mETALIzATĂ PENTRU CAROSERIE

CULORI mETALIzATE PENTRU CAROSERIE CULORI mETALIzATE PENTRU CAROSERIE

1  Culoarea acoperişului şi cea a caroseriei au fost combinate cu grijă pentru a spori designul vizual armonios al modelului Cascada.  
Din acest motiv, nu este posibilă orice combinaţie între culoarea caroseriei, culoarea acoperişului şi interior.  
Pentru a explora toate permutările posibile te rugăm să consulţi lista de preţuri ataşată sau să vizitezi www.opel.ro

2 Dotare standard pentru fiecare autovehicul Cascada.

Alb Summit2

Alb Mineral

Carbon Flash Albastru Deep Sky

Maro Nougat Bronz Noblesse
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TAPIŢERII ŞI SUPRAFEŢE.
Puţine lucruri sunt mai fine la atingere decât scaunele şi suprafeţele personalizate. Modelul Cascada îţi răsfaţă  
simţurile cu gama sa de ţesături şi interioare cu design exclusivist. Interiorul premium complet din piele Coniac,  
ce se asortează cu cusăturile de pe planşa de bord artizanală, reprezintă o caracteristică specială.

  Configurează-ţi decapotabila!    Pentru a previzualiza întregul autovehicul Cascada în varianta  
de interior pe care o preferi, vizitează configuratorul online la www.opel.ro
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COSMO: INTERIOR PREMIUM DIN PIELE CU SCAUNE AGR CU ACŢIONARE ELECTRICĂ1

CASCADA: INTERIOR PIXELSTORM/ATLANTIS CU SCAUNE SPORT

COSMO: INTERIOR LUMIO/MORROCANA CU SCAUNE SPORT2

COSMO ŞI CASCADA: INTERIOR DE PIELE CU SCAUNE AGR1, 3

1Opţional.  2 Disponibil şi cu scaune sport AGR.  3 Zone de contact ale scaunelor din piele. 
Pentru combinaţiile posibile de interioare şi culori pentru caroserie, te rugăm să consulţi lista de preţuri ataşată, pagina de internet sau să vizitezi reprezentanţa Opel locală.

Scaune cu tapiţerie din piele nappa fină, de culoare  
Coniac, cu cusături de aceeaşi culoare
Suporturi din piele nappa fină în culoarea Coniac  
cu cusături Fuchsia

Inserţii pentru scaune Lumio în culoarea Negru Jet
Suporturi Morrocana în culoarea Negru Jet cu cusături  
şi tivuri Indian Summer

Inserţii din piele perforată pentru scaune în culoarea  
Negru Jet
Suporturi din piele în culoarea Negru Jet cu cusături  
Argintiu Star

Inserţii Pixelstorm pentru scaune în culoarea Negru Jet
Suporturi Atlantis în culoarea Negru Jet cu cusături Argintiu Star

Elemente de decor în culoarea 
Negru Piano sau Negru Magic1

Elemente de decor în culoarea 
Negru Piano sau Negru Magic1

Elemente de decor în culoarea 
Negru Magic 

Elemente de decor în culoarea 
Trias, Negru Magic1 Negru Piano1
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Serviciile OPel.
Calitatea înseamnă pentru Opel mult mai mult decât automobile cu tehnologie de vârf. Prin programul nostru complet 
de service, garantăm clienţilor noştri standarde ridicate de calitate şi după cumpărarea autovehiculului.

www.opel.ro
Unele ilustraţii din această broşură conţin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informaţiile conţinute în această broşură erau corecte la momentul la care aceasta fost trimisă  
spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului şi dotărilor. Culorile tipărite în broşură sunt doar aproximări ale culorilor reale. Dotările opţionale ilustrate sunt disponibile contra 
unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice şi dotările autovehiculelor noastre pot varia de la o ţară la alta. Informaţii despre Proiectarea orientată spre Reciclare, reţeaua  
de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) şi reciclarea VSU-urilor pot fi găsite pe pagina de Internet www.opel.ro. Pentru informaţii exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre  
şi pentru ofertele aplicabile, vă rugăm să contactaţi partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)

RO
/M

Y1
3.

5

Ediţia 12/12

Garanţie de 2 ani pentru autovehicule noi. Această garanţie este  
valabilă pentru orice autovehicul Opel nou pe o perioadă de 24 de luni, 
fără restricţii de kilometraj, începând de la data livrării la client de  
către dealerul Opel.

Serviciu piese şi accesorii. Piesele şi accesoriile Opel se găsesc la  
magazinul local Opel Shop, unde puteţi găsi tot ce aveţi ne voie pentru 
un autovehiculul mai confortabil sau pentru satisfacerea nevoilor  
individuale, precum şi consultanţă profesionistă.

12 ani garanţie împotriva coroziunii. Opel oferă o garanţie sigură, pe 
termen lung, împotriva perforării, cu condiţia ca lucrările de întreţinere 
şi reviziile tehnice necesare să fie realizate ca în  programul din broşura 
de service.

3 ani garanţie pentru bateriile Opel. Garanţia de 3 ani pentru bateriile 
originale Opel vă scuteşte de  probleme la pornire chiar şi în timpul celor 
mai geroase ierni.

Opel pe Internet. Aveţi nevoie urgent de informaţii? Puteţi accesa  
o mulţime de informaţii privind autovehiculele, serviciile şi accesoriile 
Opel la www.opel.ro. Conectaţi-vă la Internet pentru noutăţi şi infor- 
maţii actualizate despre produsele Opel.

Reciclare. Informaţiile despre modelele reciclabile, punctele de returnare 
a autovehiculului la sfârşitul duratei de viaţă (ELV) şi reciclarea auto-
vehiculelor la sfârşitul duratei de viaţă pot fi găsite pe pagina de internet 
www.opel.ro

62602131  Tipărit pe hârtie ecologică, fără conţinut de clor.







hai să ieşim la plimbare.
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