
Opel

TWÓJ OPEL OPEL INSIGNIA 5-DRZWIOWA
Twój numer konfiguracji 0983306F-0000-0000-0000-000000000000

Kalkulacja ceny

Insignia Business Edition 5-drzwiowa 1.5 90 kW / 122 KM
S/S (AT8)

135800,00
zł

Kolor: Czerwony - Hot 2800,00 zł

Tapicerka: Tapicerka materiałowa Billy - czarna (AGR
kierowcy)

0,00 zł

Opcje
4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne zagłówki w
przednich fotelach

0,00 zł

Felgi aluminiowe 17x7.5J, 5 podwójnych ramion,
lakierowane Titan Gloss

600,00 zł

4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego fotela
kierowcy, elektryczna

0,00 zł

8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół,
pochylenie oparcia manualne, pochylenie siedziska
elektryczne)

0 00 zł

600,00 zł



0,00 zł

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną,
pochylenia oparcia)

0,00 zł

Cena katalogowa (*) 139200,00
zł

Discount Gross 0,00 zł

Total Vehicle Prices incl. Discount 139200,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +)

Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany
130.0 g / km
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany
5.0 l / 100km

Wyposażenie

Pakiety opcji

Asystent Kierowcy 1 (ZQ2) Std

Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie
ruchu (LKA - Lane Keep Assist) (UHX)

Czujnik odległości od poprzedzającego
pojazdu (FDI - Following Distance Indicator)
(UE4)

Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji (FCA -
Forward Collision Alert) (UEU)

System wykrywania pieszych z przodu (UKJ)

Wspomaganie hamowania przy małych
prędkościach w celu uniknięcia potencjalnej
kolizji (LSCMB - Low Speed Collision
Mitigation Braking) (UHY)

Pakiet do Tapicerki 3 - fotel kierowcy
AGR (XYDJ) Std

4-kierunkowa regulacja podparcia
lędźwiowego fotela kierowcy, elektryczna
(AVK)



4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne
zagłówki w przednich fotelach (AHR)

8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia
manualne, pochylenie siedziska elektryczne)
(A2Y)

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
(wzdłużną, pochylenia oparcia) (A7D)

Wysuwana poduszka podudziowa fotela
kierowcy (AHC)

Nadwozie

Aktywne przesłony w grillu (WMI) Std

Czarna matowa listwa w linii dachu i czarna
matowa listwa pod oknem (MDB) Std

Klamki w kolorze nadwozia (D75) Std

Listwy ozdobne Parallax (IML) Std

Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie
sterowane, składane ręcznie (DWE) Std

Matryce LED (T4L) Std

Nakładki na lusterka zewnętrzne High Gloss
Black (w kolorze czarnym błyszczącym)
(EWE)

Std

Przednia szyba odbijająca promieniowanie
słoneczne (AKX) Std

Reflektory przeciwmgielne (T3U) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
(TR6) Std

Światła do jazdy dziennej w technologii LED
(T7E) Std

Światła tylne w technologii LED (UGE) Std

Wnętrze

4-kierunkowa regulacja podparcia
lędźwiowego fotela kierowcy, elektryczna
(AVK)

0,00 zł

4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne
0 00 zł



zagłówki w przednich fotelach (AHR)
0,00 zł

8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia
manualne, pochylenie siedziska elektryczne)
(A2Y)

0,00 zł

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w
systemie nawiewu powietrza (C32) Std

Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna (CJ2) Std

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
(DD8) Std

Elektrycznie sterowane szyby z tyłu (AER) Std

Filtr zanieczyszczeń i zapachów (KRH) Std

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
(wzdłużną, pochylenia oparcia) (A7D) 0,00 zł

Kierownica pokryta skórą (N34) Std

Napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu
(SBK) Std

Nawiew powietrza na drugi rząd siedzeń
(C59) Std

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami bez
podświetlenia (DLV) Std

Panele pod podwoziem ograniczające opory
powietrza (XFE) Std

Teleskopowa, regulowana kolumna
kierownicy (N37) Std

Tylna kanapa składana, dzielona 40/60 (A64) Std

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
(C99) Std

Syst. informacyjne

7 głośników premium (U65) Std

Multimedia Navi (7" kolorowy
wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-
streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu, 4GB
pamięci flash, nawigacja) (IOB)

Std



2 gniazda USB, gniazdo Aux (UST)

Antena radiowa w tylnej szybie (U77)

System IntelliLink z wbudowaną nawigacją,
wyświetlacz 6.95" kolorowy, dotykowy,
gniazdo USB, Bluetooth (UY4)

Wyświetlacz pomiędzy zegarami - 3.5"
komputer pokładowy (UDC)

Sterowanie systemem multimedialnym w
kierownicy (UC3) Std

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
(U2Q) Std

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
(UHH) Std

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5) Std

Elektrohydrauliczny system hamulcowy e-
BOOST (JE0) Std

Elektryczny hamulec postojowy (J71) Std

Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki
drogowe (UVX) Std

Poduszki przednie, boczne z przodu i
kurtynowe (AY0) Std

System ESP (FX3) Std

System Start&Stop (KL9) Std

System monitorowania ciśnienia w oponach,
samokalibrujący się (UJN) Std

System przypominania o zapięciu pasów z
tyłu (UH5) Std

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (K34) Std

Zdalnie sterowany centralny zamek
(ATG) Std

Mechaniczne blokowanie kolumny
kierownicy (ULX)



Koła

Zestaw naprawczy do opon (KTI) Std

Koła aluminiowe 17”

Felgi aluminiowe 17x7.5J, 5 podwójnych
ramion, lakierowane Titan Gloss (MZD)

600,00 zł

Opony 215/55 R17-94V (R74)

(*) Ceny zawarte w Konfiguratorze są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport
samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze są aktualne
na dzień ich publikacji. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje część dostępnych modeli i opcji wyposażenia. Pełnych
informacji na temat dostępności prezentowanych modeli, wyposażenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych
udzielają Dealerzy marki Opel.


