
INSIGNIA Sports Tourer  
Innovation 1,6 Turbo (147 kW) AT6  
Standardvarustus  
3-punkti kinnitusega turvavööd. Esiistmete 
turvavööd eelpingutitega.      
Tumendatud tagaaknad      
Elektriline nimmetoe reguleerimine juhiistmel      
jaotuses "one-touch" funktsiooniga      
Võtmevaba sisenemine ja käivitus nupust  
Turvapadjad ees, külgedel (ees- ja tagaistujatele) 
ning turvakardin laes  
Elektrilised reguleeritavad esi - ja tagaaknad      
Müra isolatsiooni pakett      
Quick heat elektriline salongi lisasoojendi  (diisel 
ja bensiinimootoritele. v.a kui on tellitud K07)      
Kliimaseade (ECC), kahetsooniline,   
Salongi aktiivsöe elemendiga õhufilter,  
Automaatne õhuringlussüsteem niiskusanduriga      
Aktiivkapott - Jalakäijate kaitse võimaliku 
otsasõidu korral. Kokkupõrke korral tõuseb kapott 
millisekundite jooksul 90mm. - kiirus 25-51 km/h      
ABS pidurid, hädapidur, veojõukontroll ja ESP 
Isofix kinnitus tagaistmetel      
Hädapidurdus, vilkuvad pidurituled 
Käetugi koos laekaga esiistmete vahel      
El.reguleeritavad  soojendusega välispeeglid      
Multimeedia Navi Pro *, 8“ puutetundlik ekraan, 
võimsus 4x20W, 7 kõlarit, Bluetooth-handsfree, 
kaks USB-ühendust, haiuimantenn.      

Elektriline käsipidur      
Püsikiirusehoidja kiirusepiirikuga      
Soojendusega esiistmed      
Rehviparanduskomplekt      
Valuveljed 17", 5-topeltkodaraga (225/55R17)      
Juhipakett I: Opel Eye esikaamera: 
Otsasõiduhoiatus ja pikivaheindikaator, Sõidureas 
püsimise abisüsteem automaatse rooli 
korrigeerimine, sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatusega.  
Jalakäija tuvastamisega avariiennetussüsteem      
Udutuled ees ja taga      
LED päevasõidutuled, automaatselt lülituvad      
Tekstiilsisu "Monita", värvus: must, AGR juhi ja 
kaasreisijaiste (8-s suunas reguleeritav), tagaiste 
kokkuklapitav tasapinnaks 40/20/40 jaotuses 
Sight&Light" pakett:  - Vihmasensor - 
Valgustundlik tahavaatepeegel - Automaatne lähi- 
ja kaugtulede lülitus.      
Parkimisandurid eesmises ja tagumises kaitserauas      
3.5" ühevärviline infotabloo juhile      
Turvavööde meeldetuletus, ees      
Rehvirõhu jälgimissüsteem      
Soojendusega esiklaas 
Talvepakett:  - Soojendusega rool, esiistmed

 

LISAVARUSTUS                                                              A 

Uuenduskomplekt 2 Adaptiivne kiirushoidik- Andur kokkupõrgete vältimiseks ja 
leevendamiseks koos nutika pidurdusabiga- Täiustatud 8-tolline juhiteabe 
armatuurlauaekraan- Esiklaasinäidik 

1 190,00  

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

700,00  

Premium Forward Lighting" pakett:LED Full Matrix esituled 32 LED elemendiga, 
Automaatne lähi/kaugtulede lülitus AFL,  Kurvituled, automaatselt seaduva 
valgustugevuse, -jaotuse ja suunaga LED tuled 

1 250,00  

ARK-Registreerimine      350,00  
Tekstiilmatid Deluxe salongis, 4 tk. (värvivalik: must või beež)      50,00  
Flex Ride® adaptiivne vedrustus:  Elektrooniliselt reguleeritavad amortisaatorid, 
Muudetavad eelseaded "Standard", "Sport" ja "Tour  

880,00  

Metallikvärv: SATIN STEEL GREY      600,00  
Induktiivne laadimisalus      120,00  
Ruumisäästlik varuratas 17" + suverehv T125/70R17  90,00  

 

Hind koos lisavarustusega 35 580 € 
 

OMAHIND 30 900 € 


