ADAM

VERSÕES
ADAM GLAM
ADAM JAM
Destaques:
» Jantes de 16˝ em liga leve com design “Horns” em Prata
» Volante em pele
» Ar condicionado
» Computador de Bordo e Programador de Velocidade
» Rádio CD 3.0 com USB, sistema mãos livres via Bluetooth®
e comandos no volante
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As imagens podem mostrar equipamento opcional.

Equipamento da versão ADAM JAM e ainda:
» Jantes de 16˝ com design “Vintage”
» Teto panorâmico
» Rádio Intellilink
» Ar condicionado automático
» Estofo Marrocana

Com o ADAM, tu decides o design para que possas mostrar
a tua personalidade na estrada. Sabe mais sobre as opções
de personalização em www.opel.pt

ADAM BLACK JACK
Equipamento da versão ADAM SLAM e ainda:
» Capot do motor, tejadilho, espelhos exteriores e barra
da grelha dianteira em Preto
ADAM SLAM
Equipamento da versão ADAM JAM e ainda:
» Jantes de 16˝ com design Boomerang “Hurricane”
» Chassis desportivo
» Luzes diurnas em LED
» Vidros traseiros escurecidos
» Estofo Marrocana

Versões
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Destaque
Azul Pump up the Blue

Azul Let it Blue

Castanho Mr Darkside1

Castanho Brownian Rhapsody1

Castanho A Star is Brown1

Laranja Orange Alert

Amarelo James Blonde

Verde Mint my Mind1

Verde Greenfellas1

Verde Gatsby

Barra grelha
dianteira
4

1

Não disponível para as versões ADAM S e ADAM ROCKS S.

2

Apenas disponível para as versões Adam S e Adam Rocks S.

Preto Black
Meet Kettle

Branco
White my Fire

ues

A cor exterior proporciona um toque único ao teu carro. E como a Opel e o ADAM
são sinónimo de personalidade, tens ao teu dispor uma vasta gama de cores
concebidas para combinar com a tua personalidade. Damos-te ainda a oportunidade de escolheres a cor do tejadilho ou barra da grelha dianteira de
acordo com as tuas preferências: poderás escolher a tua cor favorita de entre
sete tons diferentes. Talvez a capota de lona se adeque mais ao teu estilo de
vida – podes escolher entre o preto e o castanho. Configura a tua variante
preferida e cria o teu ADAM único!

Roxo Purple Fiction1

Branco White my Fire

Branco Saturday White Fever

Vermelho Red ‘n’ Roll

Cinzento Shades of Grey

Cinzento Greyzilla

Cinzento Heavy Metal

Preto Black Meet Kettle

Azul Let it Blue2

Cinzento
Shades of Grey

Vermelho Hot Chili1

Vermelho
Red ‘n’ Roll2
Cores exteriores
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O teu inte
Morrocana1
Superheroes em Preto.
Moderno e sofisticado
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1

Pele artificial.

Morrocana1 Superheroes
em Preto e Azul.
Um visual exclusivo para o seu
ADAM.

Estofo Tecido Preto Imix.
Não há nada mais elegante que o preto.

Morrocana1 Ocio em
Castanho Peanut.
O luxo trabalhado
engenhosamente.

Morrocana1 Ocio
em Preto.
Estilo perfeito.

erior
Packs de pele colorida no interior.
Dá um visual distinto ao interior do teu
Adam – tu és o designer chefe.

Tal como no exterior, tens total liberdade para
escolher o design do interior do teu ADAM. Deixa
a tua criatividade fluir! Para aquele conforto extra,
encontrarás os destaques do equipamento opcional,
como os bancos e volante aquecidos.

“Estrelas” no interior.
Graças às 64 lâmpadas LED e ao Pack
Multicor opcional, as estrelas irão brilhar,
no teu Adam, independentemente do
tempo lá fora.
Personalização interior
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INOVAÇÕES
Navi 4.0 IntelliLink1
Graças ao Navi 4.0 IntelliLink,
o teu ADAM pode levar-te
a qualquer destino na Europa.
Com o sistema integrado de
navegação, podes desfrutar
da orientação dinâmica em
2D ou 3D.

Assistência ao Estacionamento
Avançada1
Este sistema deteta os espaços
de estacionamento e manobra
o carro de modo a estacionar por
ti. Na verdade só vais precisar
de acelerar, travar e colocar as
mudanças tal como teu Adam
te indicar.

Aviso de Veículo no
Ângulo Morto1
O sinal visual no espelho
exterior alerta-te para
potenciais perigos, avisando-te em caso de potencial
colisão aquando da mudança
de faixa de rodagem.

Opcional. 2 Compatível com iPhone 5 e smartphones com Android 5.0 (Lollipop) ou mais recente, Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc. e Android Auto™ é uma marca registada da Google Inc.
ou www.android.com/auto

1
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Integração do teu smartphone1
Liga facilmente o teu smartphone
através do Apple CarPlay™2 ou
Android Auto™2 com o IntelliLink.
Desfruta das funcionalidades e
aplicações3 como a reprodução
de músicas através de listas,
o Google Play Music com o ecrã
tátil a cores de 7˝ ou os comandos
de voz.

3

Aplicações compatíveis disponíveis em www.apple.com/ios/carplay

Acessórios
Suporte para barras de tejadilho1
Vais esquiar para os Alpes? Com
as barras de tejadilho para transportar o teu equipamento, com
várias extensões disponíveis, nada
te impedirá de ir.

Spoiler do Tejadilho1
Mostra o teu estilo com o elegante
spoiler traseiro.

FlexDock®1
Com este prático ajudante, o teu
smartphone está sempre seguro
e ao teu alcance. O FlexDock®
também faz com que seja mais
fácil utilizá-lo.

Inovações e Acessórios
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THIS
ROCKS
ADAM ROCKS
Preparado para qualquer aventura: o mini crossover
ADAM ROCKS é excecionalmente ágil e emana confiança
na estrada com os seus 15 mm adicionais de altura do solo.
Tem inúmeras opções de personalização à tua espera.
Encontra a que mais se adequa a ti e mostra ao mundo
como é o carro dos teus sonhos.
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As imagens podem mostrar equipamento opcional.

ADAM ROCKS

Destaques:
Para-choques dianteiro, traseiro e frisos exclusivos
Chassis elevado (15 mm)
Swing Top
Jantes de liga leve 17˝ Swiss Blade
IntelliLink
Ar condicionado automático

ADAM ROCKS
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ADAM
DESTAQUES DO ADAM S
» Poderoso motor 1.4 turbo e sistema Start/Stop
» Caixa de velocidades manual de seis
velocidades
» Controlo Eletrónico de Estabilidade com
opção de desativação
» Spoiler traseiro aerodinâmico, spoiler frontal,
saias laterais e tubo de escape cromado
» Vidros traseiros escurecidos
» Volante em pele e comandos no volante
» Ar Condicionado de Comando Eletrónico
» Luzes diurnas em LED

Equipado de série com um dinâmico motor
1.4 Turbo com 110 kW (150 CV)1, o ADAM S foi
concebido para fazer acelerar o seu pulso.
O seu poderoso binário de 220 Nm contribui
para o entusiasmo. O mesmo se passa com
o ADAM ROCKS S, o mini crossover, que conta
com algum equipamento adicional.

ADAM ROCKS S:
Além do equipamento do ADAM S, podes ainda
contar com:
» Para-choques dianteiro e traseiro e frisos
exclusivos
» Swing Top

ADAM ROCKS S
Consumos: urbano 7,6 l/100 km, extraurbano 4,9 l/100 km, combinado 5,9 l/100 km, emissões combinadas de CO 2 139 g/km, classe D de eficiência (ao abrigo do R (CE) N.º 715/2007).

1 
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As imagens podem mostrar equipamento adicional.

ADAM S
ADAM S e ADAM ROCKS S
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JANTES

O teu ADAM é uma obra de arte – e dá-te a oportunidade
de te afirmares, onde quer que vás. As jantes abaixo são
uma seleção. Para consultar todas as jantes disponíveis,
visita www.opel.pt

1

2

3

4
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As variantes disponíveis para as jantes dependem da versão escolhida.

1

1. CW03: jantes de 16˝ em liga leve, design “Horns”, em
Prata, com pneus 195/55 R 16. Também disponível em
Preto.
2. CW06: jantes de 16˝ em liga leve, design “Boomerang”,
bicolor, com pneus 195/55 R 16. Também disponível em
Branco bicolor.
3. CW10: jantes de 16˝ em liga leve, design “Triple Cross”,
em Titanium, com pneus 195/55 R 16.
4. CW05: jantes de 16˝ em liga leve, design “Vintage”, em
Prata, com pneus 195/55 R 16.
5. CW12: jantes de 17˝ em liga leve, design “Hurricane”,
em Manoogian, com pneus 215/45 R 17.
6. CW17: jantes de 17˝ em liga leve, design “Swiss Blade”,
em Preto/Vermelho Fire bicolor, com pneus 215/45 R 17.
7. CW21: jantes de 17˝ em liga leve, design “Roulette”, em
Antracite/Branco bicolor, com pneus 215/45 R 17. Também
disponível em Preto ou Antracite bicolor.
8. CW32: jantes de 18˝ em liga leve, design “Twister”, em
Manoogian com clips em Branco com pneus 225/35 R 18.
Também disponível com clips em Preto.
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PERFORMANCE
Com as várias versões, inúmeros motores e opções de personalização, as tuas possibilidades são infinitas. Independentemente da tua combinação, o teu ADAM é rápido na estrada
e eficiente no que toca ao consumo de combustível – vê por ti
mesmo no teu concessionário Opel.

Rotulagem dos pneus
Dimensões
Eficiência de consumo de combustível

195/55 R 16

215/45 R 17

225/35 R 18

B–C

C

E

Aderência em piso molhado

B

B

B

Ruído exterior (dB)

71

71

77

Nível de ruído

Motores e caixas de velocidades
Motores

1.0 ECOTEC® Injeção Direta Turbo
com Sistema Start/Stop
(66 kW/90 cv)

1.0 Injeção Direta Turbo
com Sistema Start/Stop
(85 kW/115 cv)

1.2
com Sistema Start/Stop
(51 kW/69 cv)

1.4 Turbo
com Sistema Start/Stop
(110 kW/150 cv)

Caixa de velocidades

CM-6

CM-6

CM-5

CM-6

Norma de emissões

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

O quadro representa os dados relativos ao consumo e emissões consoante a versão e pneus selecionados. Para obter informações detalhadas, contacte o seu Concessionário Opel ou consulte a lista de preços.
Combustível

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Urbano

5,3–5,4

5,8–6,0

6,3

7,6

Extra-urbano

3,8

4,0–4,2

4,1

4,9

Combinado

4,3–4,4

4,7–4,9

4,9

5,9

Emissões combinadas de CO2 em g/km1

100–101

108–112

115–116

139

Combustível em l/100 km

1

CM-5 = caixa manual de 5 velocidades CM-6 =caixa manual de 6 velocidades 1Ao abrigo do Regulamento R (CE) N.º 715/2007 e R (CE) N.º 692/2008 (nas versões respetivamente aplicáveis). 2 Não disponível para o ADAM ROCKS.
Toda a informação é a precisa no momento da impressão. A Empresa reserva-se o direito de proceder à alteração das especificações dos motores em qualquer altura, o que pode influenciar os dados apresentados. Para obter as informações mais recentes, contacte o seu Concessionário Opel. Todos os valores se referem
à versão base da UE com equipamento de série. Os dados de consumo de combustível e das emissões de CO2 foram determinados ao abrigo do Regulamento R (CE) N.º 715/2007 e R (CE) N.º 692/2008 (nas versões respetivamente aplicáveis), considerando o peso do veículo em marcha, conforme estipulado pelo Regulamento.
O equipamento adicional pode também aumentar o consumo de combustível e os valores de CO2. Os valores do consumo de combustível e emissões de CO2 não se referem a um veículo específico e não integram uma informação válida para formação de vontade contratual. Estes são apresentados apenas para fins de comparação
entre as diferentes versões do veículo, mas podem diferir dos consumos obtidos em condições reais de condução, que são significativamente influenciadas pelo estilo de condução e condições de funcionamento. O equipamento adicional pode também aumentar a tara e, em alguns casos, as cargas autorizadas sobre o eixo e o
peso total autorizado do veículo, reduzindo assim a carga autorizada para reboque. Como consequência, este equipamento pode diminuir a velocidade máxima e aumentar o tempo de aceleração. Os valores do desempenho baseiam-se em 75 kg para o condutor acrescidos de uma carga de 125 kg.

Pneus, Motores e Consumos
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THE FUTURE IS EVERYONE’S

Algumas das ilustrações deste catálogo contêm equipamento especial que não se encontra incluído na entrega normal. Os elementos constantes da presente informação são os previstos na data da respetiva elaboração. Reservamos o direito de proceder à alteração de equipamentos figurados ou descritos
na presente informação, sem aviso prévio. As cores impressas são apenas aproximadas à cor real. O equipamento opcional ilustrado está disponível mediante pagamento de um valor adicional. A disponibilidade, características técnicas e equipamento fornecido com os nossos veículos pode variar fora
da República Federal da Alemanha. As informações sobre reciclagem, a nossa rede retoma e localização de terminais de reciclagem de veículos para abate podem ser encontradas em www.opel.pt. Para informação mais precisa sobre o equipamento disponibilizado nos nossos veículos, contacte o seu
concessionário Opel local.

Opel Portugal

www.opel.pt/adam
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