OPEL INSIGNIA GRAND SPORT
2.0 TURBO D A 175
INNOVATION PLUS MY21

Hea hind

29 500 €

Pakkumine nr 095 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Värv

Summit White – valge tavavärv

Sisu

Must tekstiilkate Monita / siseviimistlus Hexagon Must

Tehnilised andmed
Keretüüp

Luukpära

Käigukast

8-k. automaat

Kütuseliik

Diisel

Töömaht (cm³)

1955

Võimsus (kW / hj)

128 / 175

Väändemoment (Nm / RPM )

380/1500-2750

Kiirendus (0-100 km/h s)

8,9

Tippkiirus (km/h)

225

NEDC kütusekulu - keskmine (l/100km)

4,3 – 4,4

Pikkus (mm)

4897

Laius ilma välispeegliteta (mm)

1863

Kõrgus (mm)

1455

Teljevahe (mm)

2829

Kütusepaak (l)

62

Pagasiruumi maht MIN (l)

490

Pagasiruumi maht MAX (l)

1450

Standardvarustus
Turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiivkapott - mootorikatte struktuur leevendab
kokkupõrget jalakäijaga
ABS, ketaspidurid ees ja taga, aktiivne
hädapidurdussüsteem
Kolme-punkti-turvavööd ja eesmiste turvavööde
eelpingutid
Isofix-kinnituspunktid tagaistmetel
Kokkupõrkehoiatus ja hädapidurdussüsteem
AY0 Esiturvapadjad juhile ja eesmisele kaasreisijale,
eesmised külgturvapadjad, turvakardinad
FX3 Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP)
UH0/1 Turvavööhoiatus juhile ja eesmisele
kaasreisijale
Hädapidurdussüsteem – hoiatus pidurituledega
ZQ2 Opel EYE: Aktiivne rajahoidmisabi,
automaathädapidur väikestel kiirustel ja jalakäijate
tuvastamine, eesmine kokkupõrkehoiatus

Valgustus
•
•
•
•
•

T4L Full LED - esituled
TSP Interjööri valgustuspakett: lugemislambid ees- ja
taga, peeglid päikesesirmis valgustusega
T3U Eesmised udutuled
T79 Tagumised udutuled
T7E LED-päevatuled ja LED-tagatuled

Teabe- ja meelelahutussüsteemid
•

•
•
•
•
•
•

IOU Multimeediasüsteem Navi Pro,
navigatsiooniseade, 8-tolline puuteekraan,
väljundvõimsus 4×20 W
7 kvaliteetkõlarit
Bluetooth-vabakäesüsteem
2 USB- liidest
haiuimekujuline antenn (US3)
UHS Digitaalne 8-tollise värviekraaniga infokuvar
USB-liides

Rattad ja veljed
Kliima
•
•
•

RSC Valuveljed 7.5Jx17, rehvid 225/55 R17
KTI Rehviparanduskomplekt (tööriistakomplekt
puudub)
UJN Rehvirõhu jälgimissüsteem, aktiivinfo iga rehvi
kohta

Interjöör
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TASM Tekstiilkate Monita, juhi AGR-sportiste, must
Eesmised sportistmed - juhiistme reie- ja nimmetugi
IMC Siseviimistlus Hexagon - must
N34 Nahkkattega rooliratas, soojendusega
UC3 Multifunktsionaalne rool
K34 Kiirushoidik, kiiruspiirik
Esiistmetevaheline käetugi koos panipaigaga
J71 Elektriline seisupidur AXG Eesmised elektriaknad
AER Tagumised elektriaknad
A6B 8 suunas reguleeritav juhiiste, sealhulgas
reguleeritav kõrgus
APG Elektriline nimmetugi juhiistmel
KA1 Esiistmete soojendus
AY5/9 Peatoed kõigil viiel istmel
ARJ Tagaiste ositi 40/20/40 kokkuklapitav (Flexfold)

Välimus
•
•
•
•
•
•

DWE Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
MDC Küljeakende kroomitud katuseribad
UD5 Parkimisabi ees ja taga
ATG Kaugjuhtimisega kesklukustus
TC2 Vabakäesüsteemiga tagaluuk (Sports Tourer)
ATH Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

•

•

C32 Elektriline kiirsoojendi (diisel- ja
bensiinimootoritele, pole saadaval, kui on tellitud
kütust põletav lisasoojendi K07)
CJ2 2-tsooniline kliimaseade (ECC)

Lisavarustus
Juhiabide pakett - Ristmikuhoiatus; Külgmise pimeala hoiatus küljepeeglites; Digitaalne tahavaatekaamera; Elektriliselt
kokkuklapitavad küljepeeglid (põhivarustuses, kui valitud on mälufunktsiooniga; nahkistmed)

Lisakaubad- ja teenused
Registreerimine Maanteeameti büroos (numbrimärgid, reg. tunnistus, riigilõiv)
Ohutuspakett (apteek, ohukolmnurk, tulekustuti, tõkiskingad)
Kummimatid salongis
Talverehvid 17"

Garantii
Täiendavalt Opeli tehasegarantiile - 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta, pakub Opel Pikendatud garantiid - Opel
FlexCare, Complete tasemega määratletud komponentidele garantiid 3 aastat või kuni läbisõiduni 100000km,
sõltuvalt sellest kumb täitub esimesena. Kokku on uue sõiduki garantii 5 aastat või 100000km.
Läbiroostetamise garantii on kehtiv sõltuvalt mudelist 6 kuni 12 aastat.
Lisaks on uuel Opelil kuni 5 aastane tasuta 24h Opeli Autoabi, esmase abi osutamiseks ootamatult tekkinud tehnilise
rikke korral. Mudeli- ja kliendipõhiste tingimuste täpsustamiseks palun pöörduge lähima volitatud Opeli edasimüüja
poole

Hooldusvälp
Iga 30 000 km järel või aastas korra vastavalt hooldusnäidikule.

Hind koos lisavarustusega 29 500 €.
Auto standardvarustuse nimekiri on teavitava iseloomuga ja tootja võib seda muuta ette teatamata.
Autole tellitud lisavarustus võib muuta või asendada auto standardvarustuse loetletud varustust.
Pakkumine on tehtud koostöös Autospiritiga. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.

ESITA TAOTLUS

