Nr oferty: 1340

INSIGNIA GS LINE + SPORTS TOURER 2.0/174 KM (AT8)
Cena: 179 900 zł
Cena katalogowa: 196 890 zł

Skrzynia biegów: AUTOMATYCZNA

Kolor: G1S-Brazowy - Carbon

Rok produkcji: 2020

Data pierwszej rejestracji: 2020-11-12

Przebieg: 14498 km

Paliwo: DIESEL

Jesteśmy Dealerem marki OPEL na Śląsku i Zagłębiu z ponad 25-letnią tradycją i trzema oddziałami w Sosnowcu, Mikołowie oraz
Tychach. Dysponujemy dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do zakupu prezentowanego samochodu
DEMONSTRACYJNEGO w salonie Opel Mucha: Opel Insignia ST GS Line + 2.0 174KM AT8 S/SRok produkcji 2020, Rok modelowy
2021AMożliwy wzrost przebiegu w związku z odbywanymi jazdami próbnymiWyposażenie dodatkoweBrązowy - Carbon,
metalicznyTapicerka skórzana, perforowana (z elementami ze sztucznej skóry) Siena - beżowa (AGR kierowcy i
pasażera)4-kierunkowa regulacja lędźwiowa kierowcy, elektryczna, 4-kierunkowa regulacja lędźwiowa pasażera, elektryczna,
4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne zagłówki w przednich fotelach, 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), Fotele przednie sportowe, Kieszenie w oparciach foteli,
Podgrzewanie foteli przednich, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, 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, Wentylacja siedziska i oparcia foteli przednichAsystent
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 podłożaAlarm - Czujniki przechyłu auta, Czujniki ruchu w aucie, Ostrzeżenie o włamaniu, Syrena alarmowa z
własnym zasilaniemPakiet Zimowy 4 - 8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie
siedziska elektryczne), Elektryczne odmrażanie przedniej szyby, Funkcja masażu w fotelu kierowcy, Pakiet Elektryczny fotela
kierowcy (do foteli AGR kierowcy i pasażera), Pamięć dwóch ustawień fotela i lusterka kierowcy, Podgrzewana kierownica,
Podgrzewanie foteli tylnych zewnętrznych, Regulowane i elektrycznie sterowane boczne elementy oparcia kierowcy, Wentylacja
siedziska i oparcia foteli przednichPakiet Asystent Kierowcy 2 - Adaptacyjny tempomat stop&go, Asystent hamowania,Wyświetlacz
projekcyjny (Head-Up Display) Wyposażenie standardowePakiet Łatwy Dostęp - Bezkluczykowy dostęp do auta, Bezkluczykowe
uruchomienie silnika, Elektryczna blokada kierownicy, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika z czujnikiem ruchu stopy (z
kluczyka lub ruchem nogi pod zderzakiem), Chromowana osłona bagażnikaPakiet Innowacyjny - Przednie reflektory LED, Kamera
"Opel Eye" rozpoznająca znaki drogowePakiet Dźwiękowy - Zestaw Wyciszający (tylko szyby), System Bose z 8 głośnikami premium
(1 subwoofer w podłodze bagażnika, po 2 w kokpicie oraz w drzwiach przednich i tylnych)Reflektory pikselowe IntelliLux LED,
Automatyczne poziomowanie reflektorów, Automatyczne sterowanie trybami świateł, System świateł drogowych zapobiegający
oślepianiuElektryczne szyby z tyłuPrzyciemniana szyba z tyłu i tylne bocznePrzednia szyba odbijająca promieniowanie
słoneczneŚrodkowy zagłówek z tyłuPoduszki przednie, boczne z przodu i kurtynoweAktywna maskaPojemnik (CARGO BOX)Zestaw
Wyciszający (tylko szyby)Wycieraczka tylnej szybyDodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrzaNawiew
powietrza na drugi rząd siedzeńAmbientowe oświetlenie wnętrzaWyłącznik poduszki powietrznej pasażeraDwustrefowa klimatyzacja
elektronicznaCentralny podłokietnik z tyłuOsłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem LEDLusterka boczne podgrzewane
i elektrycznie sterowane, składane ręcznieCzarne błyszczące nakładki na lusterkachFlexRideSystem ESPListwy 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)Tarcze hamulcowe przód
17", tył 16"Elektryczny hamulec postojowye-BOOSTTempomat z ogranicznikiem prędkościSystem Start&StopFiltr zanieczyszczeń i
zapachówZestaw naprawczy do opon2 gniazda USB, gniazdo Aux, gniazdo na kartę SDSrebrna listwa w linii dachu i czarna
błyszcząca listwa pod oknemTeleskopowa, regulowana kolumna kierownicyPakiet Ładowanie - Gniazdko 12V w przedziale
bagażowym, Ładowarka bezprzewodowa do telefonu w podłokietniku (80mm x 150mm)Opony 245/35 ZR20-95Y o ultraniskich
oporach toczeniaFelgi aluminiowe 20x8.5J, 5 podwójnych ramion, dwukolorowe (czarne błyszczące wnętrze)Reflektory
przeciwmgielneŚwiatła do jazdy dziennej w technologii LEDZestaw Dobrej Widoczności - Automatyczne włączenie świateł mijania z
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czujnikiem tunelu, Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, Czujnik deszczuTuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-RSterowanie
systemem multimedialnym w kierownicyCzujniki parkowania z przodu i z tyłuŚwiatła tylne w technologii LEDWyświetlacz pomiędzy
zegarami - komputer pokładowy 8"System monitorowania ciśnienia w oponach, samokalibrujący sięOdczyt ciśnienia w
poszczególnych oponachAntena zdywersyfikowana w tylnej szybie2 gniazdka USB do ładowania w tylnej części podłokietnikaSrebrne
relingi dachowePanele pod podwoziem ograniczające opory powietrzaPakiet Wewnętrzny GS - Przygotowanie do montażu siatki
zabezpieczającej za drugim rzędem siedzeń, Przygotowanie do montażu siatki zabezpieczającej za pierwszym rzędem siedzeń,
Czarna podsufitka, Sportowe, aluminiowe pedały, Kierownica OPC trójramienna pokryta skórą, Podgrzewana kierownicaTunel
centralny z podłokietnikiem (1 zamykany i 1 otwarty schowek w tunelu, gniazdo 12V, miejsce na 2 kubki)Czarny błyszczący słupek
BAsystent Kierowcy 1 - Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu, System wykrywania
pieszych z przodu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazduPakiet Zewnętrzny GS (dawniej OPC Line)Aktywne przesłony w
grillu Nr referencyjny oferty: T20/4842 Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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