Cascada

HET HELE
JAAR ZOMER.
De Opel Cascada verlegt alle grenzen. Allereerst door zijn baanbrekende koetswerk, met perfecte
contouren en een design dat direct herinnert aan de klassieke cabrio. De tweede verrassing is zijn
verbluffend luxe interieur, dat alle verwachtingen overtreft. De hoge kwaliteit van de materialen
en de vakkundige afwerking zetten deze vierzits cabrio op ongekend hoog niveau. Ook de snelheid
waarmee het dak in- en uitvouwt en de stevigheid van de constructie zijn ongeëvenaard. Terwijl
de meeste cabrio’s alleen op de weg komen als de zon schijnt, weet de Cascada zich ook in regen
en sneeuw uitstekend te vermaken. Dankzij de unieke dakconstructie, de luxueus ingerichte cabine
en zijn soepele rijeigenschappen laat de Cascada je in elk seizoen genieten van de vrijheid van rijden
met open dak – van het eerste lentebriesje tot de frisse herfstwind.

IN ELK SEIZOEN
IN ZIJN ELEMENT.
Slecht weer bestaat niet voor een cabrio met zo’n goed dak. De softtop van de Cascada behoort
tot de beste in zijn klasse, zodat je in elk seizoen kunt genieten – met open of gesloten dak. Bij een
snelheid tot 50 km/u vouwt het in slechts 17 seconden volledig in, terwijl voor het sluiten niet meer
dan 19 seconden nodig zijn.
Het 3-laags stoffen dak van de Cascada is een unicum in deze klasse. Dankzij de akoestische isolatie
geniet je op de snelweg binnen in de Cascada van evenveel rust als wanneer je met open dak over
een landweggetje rijdt. De thermische isolatie houdt het zelfs in koude winters lekker warm in de
Cascada. Bovendien krijg je standaard een sleutel met afstandsbediening voor het openen en
sluiten van het dak, wat in ons grillige klimaat toch wel onmisbaar is. Het dak is beschikbaar in drie
aantrekkelijke kleuren die fraai aansluiten bij de koetswerkkleuren. Kijk voor meer informatie op
blz. 28.
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EEN WATERVAL
VAN LUXE.
Elke Cascada ziet er niet alleen bijzonder aantrekkelijk uit, maar is ook
zeer vakkundig afgewerkt. Het interieur blinkt uit door hoogwaardige
materialen en diverse aantrekkelijke opties. Van de luxe Morrocanabekleding op het dashboard, die met de hand is aangebracht, tot de
optionele lederen bekleding met inwendige ventilatie en de elektrische
gordelaanreikers die de gordels met behulp van een telescopische arm
binnen handbereik brengen zodra je instapt – het hele interieur is van
een niveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.

PRESTATIES
WAARVOOR JE
WARM LOOPT.
De Cascada is niet gemaakt om lang stil te staan. Met een vermogen
tot 147 kW (200 pk) biedt hij meer dan genoeg kracht om te genieten
van dynamische prestaties. En ook zijn wegligging en wendbaarheid
zijn voorbeeldig, dankzij een zorgvuldig afgestemd onderstel en een
uiterst stijve carrosserie. Het optionele FlexRide-chassis, met onder
meer Watt Link-achterwielophanging en een hoogwaardige voorwielophanging, stemt alle onderstelfuncties automatisch af op je rijstijl en
de wegomstandigheden, voor nog meer dynamiek. FlexRide biedt je
de keuze tussen sportief en scherp rijden of ontspannen cruisen.

SOMMIGE LUXE
IS ONMISBAAR.
De Cascada is veel meer dan een aantrekkelijke cabrio waarmee je op
zonnige dagen de show steelt. Hij is helemaal ingesteld op je dagelijkse
leven en biedt royaal de ruimte voor vier volwassen inzittenden én al
hun bagage. Dat betekent dat hij je in elk seizoen brengt waar je maar heen
wilt, zowel privé als voor je werk. Met bijna 4,7 meter is het de langste
cabrio in zijn klasse en met 1,84 meter ook een van de breedste. De kofferruimte heeft bij gesloten dak een inhoud van ruim 380 liter, die je met
één druk op de FlexFold-knop kunt vergroten tot 750 liter (zie blz. 21).
Zelfs bij geopend dak beschik je nog over 280 liter bagageruimte. Zowel
met open als met gesloten dak biedt de Cascada een zee van comfort
en ruimte.

KOPLAMPEN DIE
VOORUIT
KUNNEN ZIEN.
Achter het stuur van de Cascada word je ondersteund door
geavanceerde systemen, zoals de optionele Bi-Xenon
koplampen met het intelligente Adaptive Forward Lighting
Plus (AFL+), dat in het donker rijden veiliger en minder
vermoeiend maakt. Met behulp van een bovenaan de
voorruit gemonteerde camera, een regensensor en de
stuurgegevens zorgt dit koplampsysteem dat je beter ziet
en gezien wordt door automatisch de sterkte en richting
van de koplampen af te stemmen op je snelheid, de stuurbewegingen, weersomstandigheden en verkeerssituatie.

Ondersteuning voor de bestuurder in de Cascada. Elke Cascada
is standaard uitgerust met een geavanceerd verlichtingssysteem,
met onder meer 3D LED-achterlichten. Kijk voor de volledige lijst van
specificaties op www.opel.be of vraag het aan je Opel Verdeler.
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1.

2.
1. Voetgangersverlichting. Bredere lichtbundels (8° meer naar links en
naar rechts) werpen meer licht op mogelijke gevaarlijke situaties.
2. Stadsverlichting. Bredere en lagere lichtbundels, geactiveerd door
de snelheid van de wagen en de straatverlichting.

3.

3. Plattelandsverlichting. Bredere en fellere verlichting; reikt 70 meter
ver zonder andere automobilisten te verblinden.
4. Snelwegverlichting. Hoger gerichte en fellere lichtbundels met een
bereik van 140 meter, zonder andere automobilisten te verblinden.

4.

5. Slecht-weer-verlichting. Geactiveerd door de ruitenwissers of de
regensensor; zorgt voor beter zicht bij slecht weer.
6. Grootlichtassistent. Schakelt automatisch over van grootlicht naar
dimlicht wanneer verkeer vóór de wagen wordt opgemerkt en weer
terug zodra de weg weer vrij is. Bij grootlicht worden bovendien de
reikwijdte en de helderheid van de koplampen tot 15 % versterkt.

5.

7. Dynamische bochtverlichting. Afhankelijk van de stuurhoek en de
snelheid zwenken de lampen in de bocht tot 15° naar links of rechts.

6.

8. Statische hoekverlichting. Verlicht een ruimte links of rechts van
de wagen tot een hoek van 90°, voor beter zicht op wat zich om de
hoek bevindt.

7.

8.
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VEILIGHEID OP DE ALLEREERSTE PLAATS.
In elke Cascada worden de inzittenden rondom beschermd door betrouwbare Duitse techniek, van standaard
front- en zijairbags tot versterkte stijlen naast de voorruit en een rolbeugel-systeem met veermechanisme.

Assistentie in de Cascada. Tot de standaarduitrusting van de Cascada
behoort onder meer cruise control met snelheidsbegrenzer. Dit systeem
maakt het gemakkelijker om een constante snelheid vast te houden of je
aan de maximumsnelheid te houden. Kijk voor een volledig overzicht van
de specificaties van de Cascada op www.opel.be of vraag ernaar bij je
Opel Verdeler.

1.

2.

1. Traffic Sign Assistant II (TSA, via Opel Eye). Dit systeem herkent
verkeersborden en maakt je continu opmerkzaam op snelheidsbeperkingen
en andere aanwijzingen, zelfs bij tijdelijke markeringen. De nieuwste,
verbeterde versie van dit systeem herkent meer verkeersborden, in meer
landen dan voorheen. Zo leest het ook de elektronische borden boven
de snelweg.
2. Lane Departure Warning (LDW, via Opel Eye). LDW waarschuwt wanneer
je per ongeluk je rijstrook verlaat. Zodra je de markering overschrijdt
zonder richting aan te geven, waarschuwt het systeem met een geluidssignaal en een lampje op het dashboard. Je kunt deze functie naar eigen
wens aan- of uitzetten.
3. Forward Collision Alert (FCA) en Following Distance Indication (FDI).
Bij snelheden boven de 40 km/u waarschuwt FCA met een geluidssignaal
en een lampje zodra je met te grote snelheid langzamer rijdend verkeer
nadert. FDI meet met behulp van een sensor de afstand tot je voorganger
(weergegeven in seconden), zodat je als dat nodig is op tijd kunt afremmen.
4. Dode-hoekwaarschuwing. Met behulp van sensoren houdt dit systeem
delen van de weg die je niet kunt zien in het oog. Zodra een voertuig zich
in je dode hoek bevindt, gaat een waarschuwingslampje op de betreffende
buitenspiegel knipperen.

3.

4.
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Uw 24/7 assistent
in connectiviteit en
dienstverlening.
OnStar1 biedt u revolutionaire diensten, om uw connectiviteit, veiligheid en gemak
te vergroten – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bijna overal in Europa. Zoals
24/7 hulp bij noodgevallen, persoonlijke assistentie en in de toekomst een snelle
Wi-Fi Hotspot2 in uw wagen. Maak kennis met dienstverlening van de hoogste klasse.

De OnStar diensten vereisen activering van uw OnStar account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van mobiele
netwerken. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. De inhoud van de OnStar abonnementen kan
verschillen van het aanbod tijdens de gratis proefperiode. Kijk op www.opel.be voor meer informatie over de beschikbaarheid,
dekking en kosten. Voor het gebruik van OnStar gelden algemene voorwaarden.
2 
Wanneer de Wi-Fi Hotspot diensten beschikbaar zijn, is hiervoor een OnStar account vereist. De gratis proefperiode van de
Wi-Fi Hotspot eindigt na de vastgestelde tijd of na het verbruik van de maximale beschikbare dataruimte. Daarna worden
kosten in rekening gebracht. Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking en beschikbaarheid van het mobiele netwerk.
3 
OnStar stuurt een professionele pechhulpdienst naar uw locatie. Wordt uw wagen gedekt door Opel Assistance, dan komt deze
dienst u kosteloos te hulp, afhankelijk van de voorwaarden van Opel Assistance. In andere gevallen kan de pechhulpdienst
kosten voor de geleverde diensten in rekening brengen.
1 
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VEILIGHEID

ALTIJD VERBONDEN

In een noodgeval staan wij voor u klaar ! De deskundige adviseurs
van OnStar zijn dag en nacht direct bereikbaar.

Connectiviteit is tegenwoordig het sleutelwoord. Opel zorgt dat het u op dat gebied
aan niets ontbreekt.

• Automatic Crash Response1 : Bij een ongeval maken de sensoren in de wagen automatisch contact met de OnStar adviseur.
Indien nodig schakelt deze direct de noodhulpdiensten in en
geeft de juiste locatie en essentiële gegevens over de wagen
en de inzittenden door.

• Wi-Fi Hotspot1,2 : Binnenkort kunnen u en uw passagiers onderweg gebruik maken
van een snelle, stabiele internetverbinding, om te werken, over het internet te surfen
of muziek te streamen. De Hotspot ondersteunt tot 7 toestellen, via de krachtige
OnStar dakantenne.

• 24-uurs Noodoproep Dienst : Wanneer u, één van uw passagiers of iemand buiten uw wagen medische zorg nodig heeft,
kan u op de rode SOS-knop drukken om contact te maken met
onze adviseur, die direct de juiste hulp zal sturen.
1

• Pechhulp1,3 : Een lekke band of een waarschuwingslampje in
het dashboard dat blijft branden ? Met één druk op de knop
maakt u contact met de OnStar adviseur, die als het nodig is
de pechhulpdienst naar u toe stuurt.
• Hulp bij gestolen voertuig 1: Wanneer uw wagen gestolen is,
kan OnStar zorgen dat de motor niet opnieuw gestart kan
worden. We geven ook de GPS-gegevens aan de politie door,
om hen te helpen uw wagen terug te vinden.

• Afstandsbediening1,4 : Dankzij de myOpel Smartphone-app kan u diverse functies
van uw wagen vanaf een afstand bedienen, zoals de deuren afsluiten of ontgrendelen.
• Uw wagen vinden1,4 : Bent u vergeten waar u geparkeerd heeft ? U vindt de exacte
plaats snel op de kaart via de app. Bent u in de buurt en ziet u hem nog niet? Dan
kan u de richtingaanwijzers laten knipperen en de claxon bedienen om hem terug
te vinden.

ASSISTENTIE
Een persoonlijke assistent kan in veel situaties goed van pas komen. Met één druk op
de knop maakt u contact met de Onstar adviseur, die 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar tot uw dienst staat.
• Hotel Boeken1,5 : Plotse wijziging in de plannen ? Of te moe om verder te rijden?
Onze adviseur boekt graag een hotel voor u, via booking.com. U hoeft alleen op
de blauwe Service-knop te drukken.
• Bestemming Downloaden1,4 : Een adres typen is niet meer nodig ! Onze adviseur helpt
u om een alternatieve route, een restaurant of een tankstation te vinden. Het adres
wordt vervolgens automatisch naar uw ingebouwde navigatiesysteem gestuurd.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen van de Smartphone-app, Bestemming downloaden en Voertuigdiagnose
voor bepaalde modellen/uitrustingsniveaus niet beschikbaar zijn. Voor Bestemming downloaden zijn een geïntegreerd
Opel navigatiesysteem en actuele kaartgegevens vereist. Kijk op www.opel.be voor beperkingen en kosten.
5 
De OnStar adviseur kan een hotel voor u boeken via booking.com, volgens de voorwaarden en het privacybeleid
van booking.com, die op de website van booking.com gevonden kunnen worden, eventueel aangevuld met de
voorwaarden van het geboekte hotel. OnStar assisteert enkel bij het maken van de boeking en is niet verantwoordelijk
voor de dienstverlening door booking.com of het geboekte hotel. Een e-mailadres en creditcard zijn vereist.
6 
Alleen voor parkeerterreinen en -garages die zijn opgenomen in Parkopedia.com. Informatie over beschikbare
plaatsen geldt enkel op het moment dat er contact is met OnStar.
4 

• Voertuigdiagnose1,4 : Twijfelt u over een lampje op het dashboard ? U kan de adviseur
vragen om vanop afstand de belangrijkste systemen van de wagen te controleren,
zodat u weet waar u aan toe bent.
• Parking Service1,6 : Nooit meer een parkeerplaats zoeken. Via Parkopedia.com
brengt OnStar u naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats en geeft u ineens ook
het parkeertarief.
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HOE KRIJG
IK ONSTAR?
OnStar is standaard op elke nieuwe Opel Cascada.
Zo profiteert u van alle voordelen van OnStar:
Vraag bij het bestellen van uw nieuwe Opel Cascada direct
OnStar aan.
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw nieuwe
OnStar account te activeren.
Rond uw registratie online af en stel uw persoonlijke
voorkeuren in.
OnStar is nu klaar voor gebruik!
Na de gratis kennismaking van 12 maanden kan u uw abonnement op
OnStar verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Uw privacy. Uw beslissing. U beslist zelf welke informatie u wil delen met
OnStar. Alleen in een noodsituatie zal OnStar deze voorkeur negeren.
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myOpel.
Altijd mee.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel,
waar u alles vindt dat met uw Opel te maken heeft – van
uw OnStar account tot het maken van een afspraak voor
onderhoud, de gegevens van uw wagen en persoonlijke
aanbiedingen.
• Alles over uw Opel online – werkplaatsafspraak, voertuiggegevens en onderhoudsgeschiedenis
• Toegang tot uw OnStar diensten:
– Afstandsbedieningsfuncties: vergrendeling, claxon en
verlichting aan vanop afstand
– Check voertuigstatus: brandstofpeil, bandenspanning,
olielevensduur, brandstofefficiëntie en kilometerstand

Wanneer u zich op OnStar heeft geabonneerd, heeft u automatisch toegang tot alle voordelen van myOpel. Maakt u nog
geen gebruik van OnStar, dan kan u zich eenvoudig voor
myOpel aanmelden.
Wanneer u uw wagen bestelt, kan de Opel Verdeler in
een paar eenvoudige stappen uw registratie samen
met u voorbereiden.
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw myOpel
account te activeren.
Rond uw registratie online af.
myOpel is nu klaar voor gebruik!

– Voertuigservice: serviceaanbiedingen, serviceherinneringen
voor o. a. onderhoud en technische controle en maken van
online serviceafspraken
– Opmaken schaderapport
• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal voor u en
uw Opel
• Verdeler zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde Opel
Verdeler vinden

Afbeelding louter ter illustratie.

Om ook op uw smartphone eenvoudig toegang te
hebben tot myOpel kunt u de myOpel app downloaden
uit de Google Play Store of via iTunes.
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1.

GEEN COMPROMISSEN
ALS HET OM COMFORT GAAT.
De Cascada combineert een gevoel van luxe en avontuur met praktische
veelzijdigheid. Hij biedt ruim plaats aan vier personen en is voorzien van
innovatieve systemen die elke dag opnieuw hun nut bewijzen.
2.

1. FlexFold-achterbankleuning. Het uitgekiende
FlexFold-systeem verandert je 4-zits in een handomdraai in een 2-zits met maximaal 750 liter
bagageruimte, die plaats biedt aan voorwerpen
met een lengte tot 1,8 meter. Met één druk op
de knop in de kofferbak klap je eenvoudig de
hele of halve achterbank plat neer.

3.

2. Elektrisch Easy Entry-systeem. Eén tikje tegen de hendel en de
voorzetels bewegen automatisch iets naar voren, zodat de passagiers
achterin snel en gemakkelijk kunnen instappen.
3. Achteruitrijcamera. Deze optionele camera in de achterbumper maakt
achteruit inparkeren kinderspel. Op het ultrascherpe display zie je
duidelijk wat zich achter je wagen bevindt, terwijl een schaalverdeling
je helpt afstanden en hoeken goed in te schatten.
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NOG MEER PERSOONLIJKE
EXTRA’S.
Dat de Cascada in alle opzichten een dynamische en sportieve wagen is, betekent niet dat hij
voorbij gaat aan alledaags gemak. Standaard is hij al voorzien van veel comfort, maar met een paar
welgekozen extra’s pas je hem nóg meer aan eigen levensstijl aan. Originele Opel accessoires zijn
gemaakt om perfect bij je Cascada te passen en voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als je
Cascada zelf, zodat je er jarenlang plezier van kunt hebben.

1.

3.

2.

4.

1. Windschermen. De wind door je haren is heerlijk, maar je moet het
niet overdrijven. Met deze stijlvolle windschermen, die je vlak achter de
voorzetels of tussen de achterste hoofdsteunen monteert, creëer je
weldadige rust in de cabine, zonder de elegante lijnen van je cabrio te
doorbreken.
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2. Sportpedalen. Het glanzende metaal van
deze pedalen past perfect bij de elegante
dynamiek van het instrumentenpaneel van
de Cascada en geeft je tegelijk meer grip.

3. Bekerhouder. Deze houder kan meer dan alleen een drankje bewaren,
dankzij de inzetstukken verdeelt hij de beker in verschillende handige
opbergcompartimentjes voor pennen, make-up…
4. Bagagenet. Het net beschermt zowel het interieur van je Cascada als
je bagage. Het op maat gemaakte bagagenet is eenvoudig te bevestigen
en houdt losse voorwerpen veilig op hun plaats.

FlexConnect. Opel FlexConnect is een multifunctioneel modulair
systeem dat werd ontwikkeld voor nog meer comfort in de wagen.
Sluit gewoon het gewenste accessoire aan op de adapter en geniet
van het extra comfort.

5.
6.

7.

Om de achterpassagiers optimale mogelijkheden te bieden om zich
te ontspannen, kan de iPad-houder (5) 360° gedraaid worden, zodat
je het beeld altijd in de juiste positie kunt zetten. Hij heeft bovendien
een hoge positie voor films en een lage positie om te lezen, te typen
enz. Er zijn afzonderlijke houders voor de iPad en de iPad mini. Een jasje
of vest blijft keurig in model dankzij de kledinghanger (6) en met de
bevestigingshaak (7) hang je netjes je boodschappen op. Het stevige
klaptafeltje met geïntegreerde bekerhouder biedt plaats aan van alles
wat de achterpassagiers onderweg bij de hand willen houden.
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motoren en
transmissies.

De motoren van de Cascada zijn volledig afgestemd op zijn sportieve karakter. Stuk voor stuk
combineren ze soepele, alerte prestaties en een hoog koppel met een bescheiden brandstofverbruik.
Opvallende highlights zijn de direct ingespoten 1.6 Turbo ECOTEC®-motor met 147 kW (200 pk)
en de 2.0 CDTI ECOTEC® met 125 kW (170 pk). Maar welke motor je ook kiest, je bent verzekerd van
een flinke portie dynamiek.

VERBRUIK EN UITSTOOT
Motoren

1.4 Turbo ECOTEC®

1.4 Turbo ECOTEC®

1.6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection

1.6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
met Start/Stop-systeem
(147 kW/200 pk)

(88 kW/120 pk)

met Start/Stop-systeem
(103 kW/140 pk)

Transmissie

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

(125 kW/170 pk)

2.0 CDTI ECOTEC®
met BlueInjection2 technologie
en Start/Stop-systeem
(125 kW/170 pk)

De in onderstaande tabel weergegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Neem contact op met uw Opel Verdeler of kijk in de prijslijst voor gedetailleerde informatie.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1
In de stad

8,7

8,4

9,5

8,4

6,0

Buiten de stad

5,5

5,3

6,1

5,8

4,2

Gemiddeld

6,7

6,5

7,3

6,8

4,9

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1

154

149

172

158

129

MT-6 = manuele 6-versnellingsbak

AT-6 = 6-traps automaat

EU-BANDENLABEL
Bandenmaat

235/55 R 17

235/50 R 18

235/45 R 19

Brandstof-efficiëntieklasse

E

E

E

245/40 R 20
E

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

68

71

68

71

Geluidsklasse
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. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden enkel meegedeeld om de gelijkenissen en verschillen tussen diverse
voertuigmodellen te illustreren. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen
en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties veronderstellen een bestuurdergewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

Selon directive R (UE) N° 715/2007 (dans les versions respectivement applicables). 2 Pour un fonctionnement correct de la technologie BlueInjection, il est nécessaire d’ajouter régulièrement AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux
sur l’ordinateur de bord vous avertit lorsqu’il est temps d’ajouter AdBlue®. Pour en savoir plus, jetez un œil sur opel.be 3 De série sur Innovation. 4 Uniquement disponible en combinaison avec des motorisations essence.

1

velgen en banden.
Stijlvolle lichtmetalen velgen om een onvergetelijke indruk te maken …
De Cascada biedt een uitgebreid assortiment velgen die perfect aansluiten
bij zijn gestroomlijnde silhouet, inclusief imposante 20-duims velgen.

Lichtmetalen velg, 7,5 J x 18, multispaaks,
bandenmaat 235/50 R 18 (RQH).

Lichtmetalen velg, 7,5 J x 18, multispaaks,
bandenmaat 235/50 R 18 (RQJ).3

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, 5 spaken in Sterling
Silver, bandenmaat 235/45 R 19 (Q1P).

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, multispaaks,
bi-colour, bandenmaat 235/45 R 19 (RVB).

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, 5 spaken in Sterling
Silver, bandenmaat 235/45 R 19 (RT8).4

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 5 dubbele spaken,
bi-colour, bandenmaat 245/40 R 20 (RTH).

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 5 spaken in
Sterling Silver, bandenmaat 245/40 R 20 (RQ9).4

Lichtmetalen velg, 8,5 J x 20, 5 dubbele spaken,
bi-colour, bandenmaat 245/40 R 20 (RQA).4
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KOETSWERKKLEUREN.
De softtop is leverbaar in drie aantrekkelijke kleuren, die te combineren zijn met maar liefst tien
koetswerkkleuren- in verschillende soorten lak. Maak je keuze en creëer het effect dat het beste bij jou past.1

basis

Summit White2

metallic

Cosmic Grey

Rouge Brown

Sovereign Silver

Mineral Black

METALLIC

Darkmoon Blue
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Premium Metallic

Dark Mahogany

Emerald Green

Dark Caramel

Premium Metallic

Magnetic Silver
De dak- en koetswerkkleuren zijn zorgvuldig geselecteerd om de Cascada zo mooi mogelijk voor de dag te laten komen. Daarom zijn niet alle combinaties van dak- en koetswerkkleuren en interieurafwerkingen mogelijk. Zie voor alle beschikbare combinaties de
prijslijst of kijk op www.opel.be 2 Standaard koetswerkkleur.

1
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DAKKLEUREN.
De softtop van de Cascada is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, die goed bestand zijn
tegen UV en niet geïmpregneerd hoeven te worden. Dankzij de hoge kleurvastheid blijft je Cascada er
bovendien jarenlang tiptop uitzien.

DAKKLEUREN

Black

Malbec

28

Sweet Coffee
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BEKLEDING EN
AFWERKING.

In een wagen gaat er weinig boven op maat gemaakte zetels en een perfect afgewerkt interieur. In de
Cascada word je verwend met een keur van buitengewoon elegante bekledingsstoffen en exclusieve
materialen. Een bijzondere highlight is de volledig lederen bekleding in de kleur Brandy, die perfect
past bij de zachte oppervlakken van het met de hand gemonteerde dashboard met echte stiksels.

INNOVATION : LUMIO/MORROCANA TRIM MET ERGONOMISCHE SPORTZETELS
Middengedeelte zetels in Lumio, Jet Black.
Zijkanten in Morrocana1, Jet Black met stiksels
en omboording in Indian Summer.
Afwerking in Piano Black of Black Magic2.

Configureer je Cascada. Wil je alvast zien hoe jouw
favoriete cabrio eruit gaat zien, gebruik dan de online
configurator op www.opel.be

Simili leder. 2 Optioneel.
Zie voor alle mogelijke combinaties van bekledingen,
interieurafwerkingen en koetswerkkleuren de prijslijst.
Of vraag ernaar bij je Opel Verdeler.

1
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INNOVATION : LEDER MET ERGONOMISCHE SPORTZETELS1,2,3
Middengedeelte zetels in geperforeerd
leder, Jet Black.
Zijkanten in leder, Jet Black met stiksels
in Star Silver.
Afwerking in Black Magic.

INNOVATION : LEDER MET ERGONOMISCHE COMFORTZETELS1,2,3
Middengedeelte zetels in geperforeerd
leder, Light Neutral Beige.
Zijkanten in Light Neutral Beige.
Afwerking in Piano Black.
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INNOVATION : LEDER MET ELEKTRISCH VERSTELBARE ERGONOMISCHE SPORTZETELS1
Middengedeelte zetels in zacht nappa-leder,
Brandy met stiksels in Brandy.
Zijkanten in zacht nappa-leder met stiksels
in Fuchsia.
Afwerking in Piano Black of Black Magic1.

Optioneel. 2 Contactvlakken zetels in leder.
Beschikbaar met elektrisch bedienbare AGR-comfortzetels.
Zie voor alle mogelijke combinaties van bekledingen,
interieurafwerkingen en koetswerkkleuren de prijslijst.
Of vraag ernaar bij je Opel Verdeler.

1
3
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Kom stijlvol buiten.
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