
INSIGNIA Sports Tourer  
Innovation 2,0 CRDi (125 kW) AT8  
Standardvarustus  
Päikesekiirgust neelavad salongiklaasid      
Elektrilised reguleeritavad esi - ja tagaaknad      
Turvapadjad juhile ja kaasreisijale ees, külgedel ja 
laes      
Aktiivne mootoriruumi kaas,vähendamaks jalakäija 
vigastusi kokkupõrkel 
OPEL" lävepakukaitse      
Kaasreisija turvapadja deaktiveerimine võtmega      
Kliimaseade (ECC), kahetsooniline,Kahe 
temperatuuritsooniga täisautomaatne kliimaseade, 
Salongi aktiivsöe elemendiga õhufilter,  
Automaatne õhuringlussüsteem niiskusanduriga 
Käetugi tagaistujatele      
LED-valgustusega peeglid päikesesirmides      
Elektriliselt reguleeritavad  soojendusega 
välispeeglid      
Elektrooniline stabiilsusjõukontroll ESP      
ecoTEC® pakett:aerodünaamilised kerealused 
paneelid. automaatselt sulguvad Active Aero 
Shutter õhuavad esikaitserauas. madalama 
veeretakistusega rehvid  (1.5 XFL MT6 ja 1.6DTE 
MT6 ecoTEC korral) 
Intellilink multimeediasüsteem 4.0:7" värviline 
puutetundlik ekraan, Raadio, Bluetooth, USB liides, 
Raadio juhtnupud roolil, 3,5" graafiline infotabloo 
juhile, 7 premium kõlarit 

Elektriline käsipidur      
Püsikiirusehoidja      
12V vooluväljavõtt, pagasiruumis (Sports Tourer)      
Kliimasüsteemi gaas madala kliimasoojenemise 
efektiga (Low GWP)      
Rehviparanduskomplekt (ei ole saadaval koos 
tagavararattaga)      
Kroomliist külgakendel, High Gloss elemendiga      
Reguleeritava kalde ja kõrgusega roolisammas      
Juhipakett I:Opel Eye esikaamera: 
Otsasõiduhoiatus ja pikivaheindikaator, Sõidureas 
püsimise abisüsteem automaatse 
roolikorrektsiooni ja sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatusega. Jalakäija tuvastamisega 
avariiennetussüsteem 
Halogeen esituled      
LED päevasõidutuled, automaatselt lülituvad      
Turvavööde eelpingutid ja meeldetuletus      
Sight" pakett:Vihmasensor, Valgustundlik 
tahavaatepeegel, Automaatne lähi - ja kaugtulede 
lülitus, tunnelifunktsiooniga 
LED tagatuled      
Ökonoomse sõidu indikaator (käiguvahetus 
soovitus)      
Kaks USB väljundit tagaistujatele      

 

LISAVARUSTUS                                                                        A 

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

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  
Metallikvärv: ROUGE BROWN      600,00  
Induktiivne laadimisalus      120,00  
Esiklaasinäidik (HUD) (UV6). Juhitabloo 8" (UHS) - Liiklusmärgi tuvastus (UVX) - 
Tahavaatekaamera (UVC) - Deluxe porimatid ees ja taga (B54) 

880,00  

Ruumisäästlik varuratas 17" + suverehv T125/70R17  90,00  
Adaptiivne püsikiirusehoidja -  Otsasõiduhoiatus koos pidurdusega  650,00  
Cold weather" pakett: Esiklaasi elektriline soojendi  280,00  

 

Hind koos lisavarustusega 36 000 € 
 

OMAHIND 32 900 € 


