Twój numer Opel ID

f5606763-7e4a-4b78-81fb-091166a907d1

PODSUMOWANIE: TWOJA KONFIGURACJA
Nowa Insignia, Grand Sport Elite,
B 2.0 DTH, 125 kW / 170 KM Start/Stop, 6-biegowa manualna

132 700 z

Kolory Czarny - Mineral

2 500 z

Wersje
Tapicerka skórzana, perforowana (z elementami ze sztucznej skóry) Siena beowa (AGR kierowcy i pasaera)

7 800 z

Koa
Koa aluminiowe 18x8.5J, 5 podwójnych ramion, dwukolorowe (szary Technical
wntrze)

500 z

Wyposaenie dodatkowe
–

Alarm

–

Asystent Kierowcy 4

3 000 z

–

System FlexRide

3 500 z

–

Tylna kanapa skadana na pasko, dzielona 40/20/40

0z

–

Fotele przednie sportowe

0z

–

System Bose z 8 gonikami premium (1 subwoofer w pododze baganika, 1
gonik w kokpicie i po 2 przy lusterkach bocznych, w drzwiach przednich i
tylnych)

2 400 z

–

Zestaw Wyciszajcy

1 000 z

–

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R

–

Asystent Kierowcy 2

3 000 z

–

Pakiet Zimowy

1 300 z

–

Kamera "Opel Eye" rozpoznajca znaki drogowe

1 000 z

–

8-kierunkowa regulacja fotela pasaera (przód-ty, góra-dó, pochylenie
oparcia, pochylenie siedziska manualne)

–

Pakiet Premium

3 500 z

–

Poduszki powietrzne boczne tylne

1 000 z

–

Tarcze hamulcowe przód 17", ty 16"

–

Welurowe dywaniki podogowe

Suma

990 z

900 z

0z

0z
300 z
165 390 z

Wymiary nadwozia

Grand Sport

Rozstaw osi (mm)

2829

Dugo cakowita

4897

Wysoko bez adunku (mm)

1455

Szeroko ze zoonymi / rozoonymi lusterkami (mm)

1863 / 2093

rednica zawracania (od ciany do ciany / od krawnika do
krawnika) (m)

11,74

Wymiary

Grand Sport

Wymiary wntrza

Grand Sport

Pojemno przestrzeni adunkowej (wg ECIE) (I)

490 - 1450

Wysoko przestrzeni adunkowej, nad tyln osi (mm)

-

Szeroko przestrzeni adunkowej, pomidzy nadkolami (mm)

1030

Dugo przedziau bagaowego (mm)

1940

Dugo przestrzeni adunkowej, po pododze (mm)

-

Masy i pojemnoci

Grand Sport

Masa pojazdu

1440 - 1649

Pojemno zbiornika paliwa (l)

62

Maksymalny ciar przyczepy (z hamulcem / bez hamulca)
(kg)

1405 - 2200 / 700 - 750

Dopuszczalna masa cakowita (kg)

2015 - 2245

Charakterystyka ogólna

B 2.0 DTH, 125 kW / 170 KM Start/Stop, 6-biegowa
manualna

Zuycie paliwa, miasto (l/100 km)

6.7

Elastyczno 80-120 km/h (s)

7.3

Norma emisji spalin

Euro6

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

8.7

Cykl mieszany (l/100 km)

5.2

Autostrada (l/100 km)

4.3

Maksymalna prdko (km/h)

226

Liczba cylindrów

4

Pojemno skokowa

1956

Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr./min)

400 / 1750-2500

Stopie sprania

16,5 : 1

Moc maksymalna (kW (KM) / obr./min)

125 (170) / 3750

Pakiety opcji
Asystent Kierowcy 4
Zestaw Wyciszajcy
Asystent Kierowcy 2
Asystent Kierowcy 1
Pakiet Zimowy
Pakiet Premium
Zestaw Dobrej Widocznoci
Nadwozie
wiata tylne w technologii LED
System FlexRide
Owietlenie wntrza typu ambient
Chromowana listwa w linii dachu i czarna byszczca listwa pod oknem
Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie
Przednia szyba odbijajca promieniowanie soneczne
Osony przeciwsoneczne z lusterkami i podwietleniem LED
Reflektory przeciwmgielne
Reflektory IntelliLux
wiata do jazdy dziennej w technologii LED
Wntrze
System Start&Stop
Nawiew powietrza na drugi rzd siedze
Elektryczne szyby z tyu
Wycznik poduszki powietrznej pasaera
Tylna kanapa skadana na pasko, dzielona 40/20/40
4-kierunkowe (góra-dó, przód-ty) pasywne zagówki w przednich fotelach
4-kierunkowa regulacja ldwiowa kierowcy, elektryczna
Fotele przednie sportowe
rodkowy zagówek z tyu
Centralny podokietnik z tyu
Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy
8-kierunkowa regulacja fotela pasaera (przód-ty, góra-dó, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska manualne)
Podgrzewanie foteli przednich
8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-ty, góra-dó, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska manualne)
Kierownica pokryta skór
Welurowe dywaniki podogowe
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna
Kieszenie z tyu opar przednich foteli

Syst. informacyjne
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
System Bose z 8 gonikami premium (1 subwoofer w pododze baganika, 1 gonik w kokpicie i po 2 przy lusterkach
bocznych, w drzwiach przednich i tylnych)
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
Navi RF900 IntelliLink (podwójny tuner radiowy, 8" kolorowy wywietlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja
telefonu, przekazywanie komend do telefonu i samochodu, wywietlanie video, odczytywanie smsów, nawigacja z mapami
Europy)
System monitorowania cinienia w oponach, samokalibrujcy si
Gniazdo USB w podokietniku do przesyania danych i adowania
2 gniazdka USB do adowania w tylnej czci podokietnika
Bezpieczestwo
System ESP
Alarm
System OnStar
Elektryczny hamulec postojowy
Kamera "Opel Eye" rozpoznajca znaki drogowe
Odczyt cinienia w poszczególnych oponach
Poduszki powietrzne boczne tylne
Bezkluczykowy dostp do auta
Tarcze hamulcowe przód 17", ty 16"
Koa
Zestaw naprawczy do opon
Koa aluminiowe 18”
Koa aluminiowe 18x8.5J, 5 podwójnych ramion, dwukolorowe (szary Technical wntrze)
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Pod unikalnym numerem Opel ID zapisana jest konfiguracja Twojego Opla.
Autoryzowany Dystrybutor Opla moe go wykorzysta, aby mie do niej szybki
dostp.

Ceny zawarte w Konfiguratorze s rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierajcymi opat za transport samochodu,
podatek VAT oraz podatek akcyzowy zaleny od typu homologacji i od pojemnoci silnika. Ceny te maj charakter informacyjny i
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze s aktualne na dzie ich
publikacji. Indywidualne uzgodnienie waciwoci, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu nastpuje w umowie sprzeday
zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje cz dostpnych modeli i opcji wyposaenia. Penych informacji na temat
dostpnoci prezentowanych modeli, wyposaenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych udzielaj Dealerzy marki
Opel.

