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www.opelmucha.com.pl
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Opel Insignia GS 5dr 1.5 turbodiesel
122KM AT8 S/S w wersji Elegance
Nr oferty: 2009

Kolor: Granatowy - Navy, metaliczny
Rok produkcji: 2020
Stan licznika km: 10
Pojemność: 1.5
Moc: 122 KM
Skrzynia biegów: Automatyczna
Paliwo: Diesel

Cena specjalna: 117 300 zł
Cena katalogowa: 151 990 zł

SAMOCHÓD NOWY DOSTĘPNY OD RĘKI.
Samochód można obejrzeć w salonie Opel Mucha w Mikołowie, ul. Katowicka 59,
Tel. 32 226 26 26
Opel Insignia GS 5dr 1.5 turbodiesel 122KM AT8 S/S w wersji Elegance
Rok produkcji: 2020, rok modelowy: 2021.
Samochód fabrycznie nowy, zarejestrowany na dealera.
Wyposażenie dodatkowe:
Granatowy - Navy, metaliczny
Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne
Alarm
Bezkluczykowy dostęp do auta i zapłon
Pakiet Innowacyjny:
Automatyczne poziomowanie reflektorów
Automatyczne sterowanie trybami świateł
Kamera "Opel Eye"
Reflektory LED
Reflektory pikselowe IntelliLux LED
System świateł drogowych zapobiegający oślepianiu
Wyposażenie bazowe:
Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą - czarna
Fotele przednie sportowe / fotel kierowcy AGR
Podgrzewanie foteli przednich
Podgrzewana kierownica pokryta skórą
Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy
Poduszki powietrzne przednie, boczne z przodu i kurtynowe
Aktywna maska
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
System ESP
e-BOOST
Asystent Kierowcy 1:

Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji
Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia potencjalnej kolizji
System wykrywania pieszych z przodu
Tylna kanapa składana, dzielona 40/60
Środkowy zagłówek z tyłu
Elektryczne szyby z przodu i z tyłu
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża
Przednia szyba odbijająca promieniowanie słoneczne
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna
Czujnik wilgotności
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Nawiew powietrza na drugi rząd siedzeń
Filtr zanieczyszczeń i zapachów
Czujnik deszczu
Pilot z kluczykiem do auta
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem LED
Ambientowe oświetlenie wnętrza
Tunel centralny z podłokietnikiem (1 zamykany i 1 otwarty schowek w tunelu, gniazdo 12V, miejsce na 2
kubki)
Czarne błyszczące nakładki na lusterkach
Klamki w kolorze nadwozia
Listwy ozdobne ""Hexagon""
Srebrna listwa w linii dachu i czarna błyszcząca listwa pod oknem
Aktywne przesłony w grillu
Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
Czarny błyszczący słupek B
Opony 225/55 R17
Felgi aluminiowe 17" 5 podwójnych ramion
System Start&amp;Stop
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System monitorowania ciśnienia w oponach, samokalibrujący się
Odczyt ciśnienia w poszczególnych oponach
Mechaniczna blokada kierownicy
Elektryczny hamulec postojowy
Multimedia (7"" kolorowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu, 4GB pamięci flash)
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
7 głośników premium
Antena radiowa w tylnej szybie
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
Wyświetlacz pomiędzy zegarami - 3.5"" komputer pokładowy
2 gniazda USB, gniazdo Aux
Reflektory przeciwmgielne
Przednie reflektory LED
Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Światła tylne w technologii LED
Asystent świateł drogowych
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Numer referencyjny oferty: M20/9285
Poziom 4
Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

