
INSIGNIA Sports Tourer  
Enjoy 1,5 Turbo (121kW) AT6 Start-Stop 
Standardvarustus  
3-punkti kinnitusega turvavööd. Esiistmete 
turvavööd eelpingutitega.      
Võtmevaba sisenemine ja käivitusfunktsioon 
"Start/Stop" nupust      
Elektrilised reguleeritavad esi - ja tagaaknad      
Turvapadjad ees, külgedel (eesistujatele) ning 
turvakardin laes      
Müra isolatsiooni pakett      
Quick heat elektriline salongi lisasoojendi  (diisel 
ja bensiinimootoritele. v.a kui on tellitud K07      
Kahe temperatuuritsooniga täisautomaatne 
kliimaseade, Salongi aktiivsöe elemendiga 
õhufilter,  Automaatne õhuringlussüsteem 
niiskusanduriga      
Aktiivkapott - Jalakäijate kaitse võimaliku 
otsasõidu korral. Kokkupõrke korral tõuseb kapott 
millisekundite jooksul 90mm. - Süsteem toimib 
kiirusvahemikul 25-51 km/h      
ABS pidurid, esimesed ja tagumised ketaspidurid, 
hädapidur ja veojõukontroll      
Isofix kinnitus tagaistmetel      
Jalakäija otsasõidu tuvastus ja hädapidur      
Hädapidurdus hoiatab piduritulede eest      
Käetugi koos laekaga esiistmete vahel      
Elektriliselt reguleeritavad  soojendusega 
välispeeglid      

Elektrooniline stabiilsusjõukontroll ESP      
Multimeedia 7 premium kõlarit, USB liides, 
Raadio, Juhi displei 3,5      
Elektriline käsipidur      
Püsikiirusehoidja kiirusepiirikuga      
Soojendusega esiistmed      
Rehviparanduskomplekt      
Nahkrool meediasüsteemi juhtnuppudega  
USB ühendus      
Valuveljed 17", 5-topeltkodaraga  (Edition)  
(suverehvid 225/55R17)         
Juhipakett I: Opel Eye esikaamera: 
Otsasõiduhoiatus ja pikivaheindikaator, Sõidureas 
püsimise abisüsteem automaatse 
roolikorrektsiooni ja sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatusega.  
Halogeen esituled      
LED päevasõidutuled, automaatselt lülituvad      
Tekstiilsisu "Milano", Jet black "Comfort" 
esiistmed, juhiiste 6-suunas reguleeritav      
3.5" ühevärviline infotabloo juhile      
Rehvirõhu jälgimissüsteem      
Juhtnupud roolil      
Talvepakett:  - Soojendusega rool (UVD) - 
Soojendusega esiistmed  (KA1)      

  

LISAVARUSTUS                                                                        A 

Driver Assistance pakett II  - keelumärkide ja sõidurajalt kaldumise hoiatus- ja 
sõidusuuna korrigeerimise süsteem - pikivahe vähenemise hoiatus - Tagant 
ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus - tahavaatekaameraEnjoy ainult koos LPK8 

700,00  

ARK-Registreerimine      350,00  
Metallikvärv: COSMIC GREY      600,00  
Enjoy More pakett: Kroomliist akende ülaservas - ainult Grand Sport (J2Z). 
Tagumised toonitud aknad (AKO).Parkimisabi, ees ja taga (UD5). Eesmised 
udutuled (T3U). "Sight&Light" pakett: Vihmasensor, Valgustundlik 
tahavaatepeegel, Automaatne lähi - ja kaugtulede lülitus, tunnelifunktsiooniga 
(TSQ). Deluxe porimatid ees ja taga (B54) 

610,00  

Tekstiilsisu "Milano", Jet black, AGR juhiiste ("Sport" esiistmed, 8-s suunas 
reguleeritav juhiiste)      

450,00  

Cold weather" pakett: Esiklaasi elektriline soojendi Pole saadaval K07 Enjoy 
Ainult koos LPK8 

280,00  

 

Hind koos lisavarustusega 29 490 € 
 

SOODUSHIND 26 900 € 


