ADAM

Uitrustingsn
Met jouw persoonlijke ADAM laat je zien hoe
uniek je bent! Want jij hebt zelf het laatste woord
over het design van je ADAM. Nog veel meer
mogelijkheden voor personalisering vind je op
www.opel.be

ADAM GLAM

ADAM JAM
Swingend en stijlvol, met standaard onder meer:
» 16-duims lichtmetalen “Horns”-velgen in Silver
» Airconditioning
» Lederen stuurwiel
» Trendy stoffen bekleding
» Boordcomputer en cruise control
» Radio CD 3.0 BT USB met CD-speler, handsfree
bellen via Bluetooth®, USB-aansluiting en
bediening vanaf het stuurwiel
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Leder-look.   Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

Oogverblindend trendy, met bovenop de
uitrusting van de ADAM JAM onder meer:
» 16-duims lichtmetalen “Vintage”-velgen
in Silver
» Panoramisch zonnedak
» Verchroomde daklijst
» Aluminium instaplijsten met “OPEL”opschrift

ADAM SLAM
Sportief en energiek, met bovenop de uitrusting
van de ADAM JAM onder meer:
» 17-duims lichtmetalen “Hurricane”-velgen in
Manoogian
» Sportchassis met aangepaste demping (niet
in combinatie met 1.4 ECOTEC® LPG-motor)
» LED-dagrijverlichting
» Aluminium instaplijsten met “OPEL”-opschrift
» Bekleding in een combinatie van stof en
Morrocana1

niveaus
ADAM UNLIMITED
Maximale keuzevrijheid, met bovenop de
uitrusting van de ADAM JAM onder meer:
» Verchroomde daklijst
» Aluminium instaplijsten met “OPEL”opschrift
» Uitgebreid gamma van optionele
decoratie-elementen
» Bekleding in een combinatie van stof
en Morrocana1

ADAM “OPEN AIR”

ADAM BLACK JACK
Indrukwekkende zwarte accenten zetten de
toon. Bovenop de uitrusting van de ADAM JAM
onder meer:
» 16-duims lichtmetalen “Horn”-velgen in Black
» Sportchassis met aangepaste demping (niet in
combinatie met 1.4 ECOTEC® LPG-motor)
» Dak, motorkap, buitenspiegels en logobar
in Black
» Donkergetinte ruiten achteraan
» Bekleding in een combinatie van stof en
Morrocana1

Geef een zonnige draai aan je leven!
Standaard bovenop de uitrusting van de
ADAM JAM onder meer:
» Canvas Swing Top-dak in Black
» Verchroomde daklijst
» Aluminium instaplijsten met “OPEL”opschrift
» Bekleding in een combinatie van stof
en Morrocana1

Uitrustingsniveaus
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Kies je kle
Pump Up the Blue

Let it Blue

Mr Darkside1

Brownian Rapsody1

A Star is Brown1

Orange Alert

James Blonde

Mint my Mind1

Greenfellas1

The Green Gatsby

Logobar
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Niet beschikbaar voor ADAM S en ADAM ROCKS S.

Black Jack

White my Fire

eur

De koetswerkkleur is het opvallendste kenmerk van je nieuwe wagen. En omdat
smaken verschillen, heb je de keuze uit een breed palet van trendy en stijlvolle
kleuren. Daarnaast kan je kiezen voor een dak, buitenspiegels en logobar in een
afwijkende kleur. Wil je genieten van rijden met open dak? Kies dan voor het
canvas Swing Top dak in zwart of bruin. Zo creëer je jouw unieke ADAM, die
helemaal aansluit bij jouw leven!

Purple Fiction1

White my Fire

Saturday White Fever

Red ‘n’ Roll

Shades of Grey

Greyzilla

Heavy Metal Grey

Black Jack

A Star is Brown

Let it Blue

Mr Darkside

Red Hot Chili1

Satin Steel Grey

Red ‘n’ Roll
Koetswerk- en dakkleuren
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dat zit go
“Superheroes”,
Jet Black.
Stof en Morrocana.
Opvallend en modern.
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Simili-leder.

“Superheroes”,
Black en Blue.
Stof en Morrocana1.
Geeft je ADAM een
trendy look.

“Imix”, Jet Black.
Stoffen bekleding.
Elegant en praktisch.

“Ocio”, Brandy.
Stof en Morrocana1.
Luxueus en schitterend
afgewerkt.

“Ocio”, Jet Black.
Stof en Morrocana1.
Op en top stijlvol.

goed
Leather Packs voor het interieur.
Geef je het stuurwiel, de handrem
en schakelpook een persoonlijke
uitstraling met één van de zeven
Leather Packs.

Voor het interieur van je ADAM heb je net zoveel
keuzevrijheid als voor het exterieur. Geef je
creativiteit dus de vrije hand! Wil je extra comfort?
Ook daarvoor biedt de ADAM aantrekkelijke opties,
zoals verwarmde zetels en een verwarmd stuurwiel.

Sterrenhemel met LED-lampjes.
De optionele hemelbekleding met 64 LEDlampjes schept in combinatie met het
multi-color sfeerverlichtingspakket een
unieke sfeer in het interieur.
Bekleding en interieur
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INNOVATIES en
Navi 4.0 IntelliLink1
Met het optionele Navi 4.0
IntelliLink brengt je ADAM
je ontspannen naar elke
bestemming in Europa. Het
geïntegreerde navigatiesysteem biedt op het grote
7-duims kleuren-touchscreen
de keuze tussen 2D- en 3Drouteweergave.

Draadloos opladen1
Je hoeft je smartphone alleen
op de speciale oplaadmat4 in
de middenconsole te leggen en
hij wordt direct opgeladen –
zonder rommelige snoeren.

Dodehoek-waarschuwing1
Een knipperend symbool
in de buitenspiegel waarschuwt je voor potentieel
gevaar wanneer je van rijstrook wisselt en helpt zo
om aanrijdingen te voorkomen.

Advanced Park Assist 21
Dit slimme systeem vindt een
parkeerplaats voor je en helpt
je om moeiteloos onder de
juiste hoek in te parkeren. Het
systeem geeft aan wanneer je
moet schakelen, gas geven of
remmen.

Optie. 2 Compatibel voor Apple iPhone 5 en smartphones met Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., Android Auto™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. 3 De beschikbaarheid van functies en apps kan per toestel verschillen.
Raadpleeg de websites van beide systemen voor meer informatie. 4 Enkel smartphones die PMA- of Qi-compatibel zijn, kunnen geladen worden met de inductielader. Voor alle andere smartphones is een adapter vereist. Max. afmetingen van de smartphone: 79,88 mm x 150 mm.
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Smartphone-integratie1
IntelliLink is compatibel met
Apple CarPlay™ 2 en Android
Auto™ 2, zodat je via het
7-duims touchscreen en
gesproken commando’s eenvoudig toegang hebt tot je
afspeellijsten en apps op je
smartphone3, zoals Maps,
TuneIn of Stitcher™.

accessoires
Allesdrager1
Skiën in de Alpen, surfen in de
Algarve – met de allesdrager en
diverse imperiaalrekken kun je
heel wat extra meenemen, zodat
je ADAM er helemaal klaar voor is.

Dakspoiler1
Geef je ADAM nog meer vaart en
vergroot zijn sportieve uitstraling.

FlexDock®1
Deze slimme universele houder
staat stevig op het dashboard,
zodat je je smartphone altijd
veilig binnen handbereik hebt
en het scherm onderweg prima
afleesbaar is.
Innovaties & Accessoires
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AVONTUU
ADAM ROCKS
Goed nieuws voor wie graag het
avontuur opzoekt! De trendy
ADAM is er ook als stoere, wendbare stadscrossover, met een
uniek design en een 15 mm
verhoogd chassis.

Deze energieke ADAM kan je
bovendien op talloze manieren
personaliseren. Kies je favoriete
extra’s en laat de wereld zien
hoe jouw droomwagen eruit ziet.

ADAM ROCKS
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

UUR

Standaard onder meer:
» 15 mm verhoogd chassis
» Stoer design van voor- en achterbumper, dorpels en wielkasten
» 17˝-duims “Swiss Blade”-velgen in Silver
» Verchroomde daklijst
» Radio CD 3.0 BT met handsfree bellen via Bluetooth®, USBaansluiting en CD-speler
» Airconditioning
» Aluminium instaplijsten met “OPEL”-opschrift

ADAM ROCKS
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ADAM
ADAM S HIGHLIGHTS:
» Krachtige 1.4 Turbomotor met Start/Stop
» Sportieve manuele 6-versnellingsbak
» Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESPPLUS),
uitschakelbaar
» Aerodynamische S-dakspoiler, zijskirts en vooren achterbumpers met geïntegreerde spoilers
Verchroomde
uitlaat
»
» Donkergetinte ruiten achteraan
» Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
» Electronic Climate Control met twee zones
» LED-dagrijverlichting

De ADAM S laat je hart sneller kloppen. Met zijn
dynamische 1.4 Turbomotor met 110 kW (150 pk)1,
een koppel van 220 Nm en een topsnelheid van
210 km/u staat hij garant voor adembenemende
prestaties. Datzelfde geldt voor de ADAM ROCKS S,
die met zijn crossover-kenmerken een uniek design
toevoegt.
ADAM ROCKS S:
Standaard bovenop of afwijkend van ADAM S:
» 15 mm verhoogd chassis
» Stoer design van voor- en achterbumper,
dorpels en wielkasten
» Aerodynamische S-dakspoiler

ADAM ROCKS S
Brandstofverbruik Opel ADAM S en ADAM ROCKS: in de stad 7,6 l/100 km, buiten de stad 4,9 l/100 km, gemiddeld 5,9 l/100 km; gemiddelde CO 2 -uitstoot 139 g/km. Efficiëntieklasse D. Gemeten volgens de regelgeving
R (EU) nr. 715/2007, in de toepasbare versie.   Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

1 
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ADAM S
ADAM S EN ADAM ROCKS S
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velgen
Opvallende velgen zijn dé manier om te laten zien wat jouw
persoonlijke stijl is. Daarom biedt de ADAM je een grote keuze, van stoer en robuust tot klassiek en elegant. Hier zie je
slechts een paar voorbeelden. Kijk voor alle beschikbare
velgen op www.opel.be

1

2

3

4
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1. 16-duims lichtmetalen “Horns”-velgen, Silver, 6½ J x 16,
bandenmaat 195/55 R 16 (CW03). Ook beschikbaar in Black.
2. 16-duims lichtmetalen “Boomerang”-velgen, bi-color
Antraciet, 6½ J x 16, bandenmaat 195/55 R 16 (CW06).
Ook beschikbaar in bi-color Cream White.
3. 16-duims lichtmetalen “Triple Cross”-velgen, Titan,
6½ J x 16, bandenmaat 195/55 R 16 (CW10).
4. 16-duims lichtmetalen “Vintage”-velgen, Silver,
6½ J x 16, bandenmaat 195/55 R 16 (CW05).
5. 17-duims lichtmetalen “Hurricane”-velgen, Manoogian,
7 J x 17, bandenmaat 215/45 R 171 (CW12). Ook beschikbaar
in Black of Cream White.
6. 17-duims lichtmetalen “Swiss Blade”-velgen, bi-color
Black en Fire Red, 7 J x 17, bandenmaat 215/45 R 171
(CW17). Ook beschikbaar in Silver.
7. 17-duims lichtmetalen “Roulette”-velgen, bi-color Antraciet en Cream White, 7 J x 17, bandenmaat 215/45 R 171
(CW21). Ook beschikbaar in bi-color Black of Antraciet.
8. 18-duims lichtmetalen “Twister”-velgen, Manoogian met
clips in Cream White, 7½ J x 18, bandenmaat 225/35 R 181
(CW32). Ook beschikbaar met clips in Black.

Incl. sportchassis (niet in combinatie met 1.4 ECOTEC® LPG-motor en ADAM ROCKS). De beschikbaarheid van de velgen is afhankelijk van de gekozen uitrusting.
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Motoren
Met zijn vele varianten en talloze opties biedt de ADAM je
een ongeëvenaarde keuzevrijheid. Hoe jouw ideale ADAM
er ook uitziet, je kunt erop rekenen dat ook zijn prestaties
helemaal aan je verwachtingen voldoen. Efficiënte, milieuvriendelijke motoren zorgen dat je altijd goed op weg bent.

EU-bandenlabels1
Bandenmaat
Brandstof-efficiëntieklasse

185/65 R 15

195/55 R 16

215/45 R 17

225/35 R 18

B

C–B

C

C

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

70

71

71

77

Geluidsklasse

Verbruik en uitstoot
Motoren

1.0 Turbo ECOTEC®
met Start/Stop-systeem
66 kW (90 pk)

1.0 Turbo
met Start/Stop-systeem
85 kW (115 pk)

1.2
51 kW (70 pk)

1.4
64 kW (87 pk)

1.4
met Start/Stop-systeem
74 kW (100 pk)

1.4 Turbo
met Start/Stop-systeem
110 kW (150 pk)2,3

Versnellingsbak

MT-6

MT-6

MT-5

MTA-5

MT-5

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Deze verbruik- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel Verdeler.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

In de stad

5,4–5,3

6,0–5,8

7,2–7,1

6,6

6,6

7,6

Buiten de stad

3,8

4,2–4,0

4,3–4,2

4,1

4,2–4,1

4,9

4,4–4,3

4,9–4,7

5,3

5,0

5,1–5,0

5,9

Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km

101–100

112–108

125–124

118

119–118

139

Efficiëntieklasse

B–A

B

D

C

C

D

Brandstofverbruik in l/100 km1

Gemiddeld
1

MT-5/MT-6 = manuele 5-/6-versnellingsbak MTA-5 = 5-traps Easytronic®-versnellingsbak (semi-automaat) 1 Volgens de regelgeving R (EU) nr. 715/2007, in de toepasbare versie. 2 Niet beschikbaar voor ADAM ROCKS. 3 Enkel beschikbaar op ADAM S en ADAM ROCKS S.
Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Uw Opel Verdeler geeft u graag de meest recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens regelgeving R (EU) Nr. 715/2007 (in de versies zoals die respectievelijk toepasbaar zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijn. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger
liggen dan de hier opgegeven waarden.

Velgen en motoren

15

BE-nl/MY18,5

De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg
niet verkrijgbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productie
vestigingen van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via GMAC Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease.
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