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Opel Insignia GS Business Elegance 2.0
Turbo 200KM AT9 S/S
Nr oferty: 2214

Kolor: Czarny - Mineral, metaliczny
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 2.0
Moc: 200 KM
Skrzynia biegów: Automatyczna
Paliwo: Benzyna

Cena specjalna: 185 200 zł
Cena katalogowa: 193 200 zł

Opel Insignia GS Business Elegance 2.0 Turbo 200KM AT9 S/S
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2021E
Samochód fabrycznie nowy.
Wyposażenie dodatkowe
Czarny - Mineral, metaliczny
Tapicerka skórzana, perforowana (z elementami ze sztucznej skóry) Siena - czarna (z XYDQ - AGR
kierowcy i pasażera z wentylacją + ogrzewanie przód i tył + odmrażanie, fotel kierowcy elektryczny),
Kieszenie w oparciach tylnych foteli
Pakiet do Tapicerki 10 - fotel AGR kierowcy i pasażera, kierowcy elektryczny + ogrzewanie + masaż +
ogrzewanie tył + wentylacja + odmrażanie
Fotele przednie sportowe, 8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie
oparcia, pochylenie siedziska elektryczne), 8-kierunkowa regulacja fotela pasażera (przód-tył, góra-dół,
pochylenie oparcia manualne, pochylenie siedziska elektryczne), 4-kierunkowa regulacja lędźwiowa
kierowcy, elektryczna, 4-kierunkowa regulacja lędźwiowa pasażera, elektryczna, Wysuwana poduszka
podudziowa kierowcy, Wysuwana poduszka podudziowa pasażera, Funkcja masażu w fotelu kierowcy,
Regulowane i elektrycznie sterowane boczne elementy oparcia kierowcy, Pamięć dwóch ustawień fotela i
lusterka kierowcy, 4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne zagłówki w przednich fotelach,
Podgrzewanie foteli tylnych, Wentylacja siedziska i oparcia foteli przednich, Podgrzewanie foteli
przednich, Podgrzewana kierownica, Elektryczne odmrażanie przedniej szyby
Hak holowniczy (13 PIN)
Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne
Tylny spojler
Felgi aluminiowe 18x8.5J, wieloramienne, błyszczące czarne, Opony 245/45R18 100Y
Pakiet Asystent Kierowcy 2 - Adaptacyjny tempomat stop&amp;go, Asystent hamowania, Wyświetlacz
projekcyjny (Head-Up Display)
Przygotowanie do akcesoryjnego montażu zapasowego koła dojazdowego
Wyposażenie standardowe
Asystent Kierowcy 4 - Czujniki wykrywające przeszkody z boku, w tym ostrzegające o martwym polu w
lusterku, Czujniki wykrywające ruch poprzeczny z tyłu, Kamera parkowania z tyłu, cyfrowa, Lusterka
boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża
Pakiet Innowacyjny - System świateł drogowych zapobiegający oślepianiu Reflektory pikselowe IntelliLux

LED, Kamera "Opel Eye" rozpoznająca znaki drogowe, Reflektory LED, Automatyczne sterowanie
trybami świateł, Automatyczne poziomowanie reflektorów
Składanie oparcia jednym ruchem
Elektryczne szyby z tyłu
Przednia szyba odbijająca promieniowanie słoneczne
Środkowy zagłówek z tyłu
Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40
Bezkluczykowy dostęp do auta
Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe
Aktywna maska
Bezkluczykowe uruchomienie silnika
Nawiew powietrza na drugi rząd siedzeń
Ambientowe oświetlenie wnętrza
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Czujnik deszczu
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna, Czujnik wilgotności, Filtr zanieczyszczeń i zapachów
Klamki w kolorze nadwozia
Centralny podłokietnik z tyłu
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem LED
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Czarne błyszczące nakładki na lusterkach
System FlexRide
System ESP
Listwy ozdobne "Hexagon"
Multimedia Navi Pro (8" kolorowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu i samochodu, wyświetlanie video, odczytywanie smsów, nawigacja z
mapami Europy, 2 gniazda USB, gniazdo Aux, gniazdo na kartę SD, 7 głośników Premium, Antena
zdywersyfikowana w tylnej szybie, Wyświetlacz pomiędzy zegarami - komputer pokładowy 8"
Tarcze hamulcowe 17"
Elektryczny hamulec postojowy
e-BOOST
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System Start&amp;Stop
Zestaw naprawczy do opon
Srebrna listwa w linii dachu i czarna błyszcząca listwa pod oknem
Elektryczna blokada kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy
Pakiet Ładowanie - Ładowarka bezprzewodowa do telefonu w podłokietniku (80mm x 150mm), 2
gniazdka USB do ładowania w tylnej części podłokietnika
Reflektory przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
System monitorowania ciśnienia w oponach, samokalibrujący się
Odczyt ciśnienia w poszczególnych oponach
Bezkluczykowy dostęp do auta i zapłon
Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
Tunel centralny z podłokietnikiem (1 zamykany i 1 otwarty schowek w tunelu, gniazdo 12V, miejsce na 2
kubki)
Czarny błyszczący słupek B

Schowek na okulary w konsoli środkowej nad szybą (nie wystąpi przy zakupie alarmu UTT lub okna
dachowego CF5)
Asystent Kierowcy 1 - Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu,
Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu, System wykrywania pieszych z przodu
Nr referencyjny oferty: M21/7645
Poziom 6
Sprawdź nasze samochody dostępne od ręki. Posiadamy duży wybór aut w innych wersjach
wyposażenia i kolorach dostępnych w naszych salonach! Prosimy o kontakt - jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik
powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym naszej firmy.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

