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SHRNUTÍ: VAŠE KONFIGURACE

Nová Insignia, Sports Tourer Edition,
1.5 TURBO (119kW/160k) Start/Stop, 6stupová manuální pevodovka

719 900 K

 Barva Bíla Summit (GAZ) 6 700 K

 Model Látkové alounní Aida, erné Jet Black (TATS) 0 K

 Kola 17" x 7,5J stíbrné ráfky z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky (RSC) 0 K

Doplky

– Sada Edition (LPE1) 27 000 K

– Vyhívání pedních sedadel 7 000 K

Celková cena 760 600 K

Celková cena po slev 670 600 K

Sleva 90 000 K



Vnjší rozmry Sports Tourer

Rozvor 2737

Celková délka 4913

Výška bez nákladu (mm) 1513 (OPC: 1520)

Šíka se sklopenými / nesklopenými zrcátky (mm) 2084 / 1858

Polomr otáky (ode zdi ke zdi / od obrubníku k obrubníku)
(m)

11,4 / 10,9 (OPC: 11,7 / 10,3)

Rozmry Sports Tourer

Vnitní rozmry Sports Tourer

Zavazadlový prostor - / objem (metoda mení ECIE) (I) 540 - 1530

Zavazadlový prostor - / výška na zadní ose (mm) -

Zavazadlový prostor - / šíka mezi koly (mm) 1030

Hloubka zavazadlového prostoru (mm) 1908

Zavazadlový prostor - / délka u dna (mm) -

Hmotnost & zatížení Sports Tourer

Hmotnost vozidla 1623 - 1843 (OPC: 1930)

Kapacita palivové nádrže 70

Nejvyšší hmotnost brždného (12% sklon) / nebrždného
pívsu (kg)

1600 - 2000 / 750

Nejvyšší povolená hmotnost (kg) 2140 - 2400

Základní charakteristika 1.5 TURBO (119kW/160k) Start/Stop, 6stupová manuální
pevodovka

Spoteba po mst (l/100 km) -

Pružnost motoru 80 -120 km/h (s) -

Emisní norma Euro6

Zrychlení 0-100 km/h (s) -

Prmrná spoteba (l/100km) -

Spoteba mimo msto (l/100km) -

Nejvyšší rychlost (km/h) -

Nejvyšší výkon (kW (PS)/min-1) 119 (160) / 4000



OnStar

Systém OnStar

Sady výbav

Sada Edition (LPE1)

Sada Driver Assistance 1 (ZQ2)

Exteriér

Design

Elektricky ovládaná a vyhívaná vnjší zptná zrcátka

Chromované lišty okolo boních oken

Kliky dveí v barv karoserie

erné stešní ližiny

Komfort

Tónovaná boní a zadní okna

Stra zadního okna

Termoreflexní elní sklo

Osvtlení

LED zadní svtla

Bi-Halogenové pední svtlomety

LED denní svícení

Interiér

Design

Ozdobné lišty výplní dveí

Komfort

Výdechy klimatizace ve druhé ad

Elektrické ovládání zadních oken

Tempomat s omezovaem rychlosti

Elektrická parkovací brzda

Vyhívání pedních sedadel

Volant potažený kží

Elektrické ovládání pedních oken

Výškov a podéln nastavitelný volant

Sedadla

Sklopná zadní sedadla dlená v pomru 60/40

Infozábava

Audiosystém R 4.0 IntelliLink

USB konektor



Bezpenost a zabezpeení

Elektronický stabilizaní systém ESP

Bezklíové otevírání a startování PEPS

elní, boní a hlavové airbagy

Systém Start/Stop

Signalizace nezapnutého bezpenostního pásu spolujezdce

Elektrický posilova ízení SSPS

Aktivní kapota pro ochranu chodc

Signalizace nezapnutého bezpenostního pásu idie

Protiblokovací systém brzd ABS, kotouové brzdy 17" vpedu a 16" vzadu

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Pedpínae zadních bezpenostních pás

Deaktivace airbagu spolujezdce

Elektrické uzamykání volantu

Pneumatiky a ráfky

Bez rezervního kola

17" ráfky z lehkých slitin

17" x 7,5J stíbrné ráfky z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky (RSC)



Vaše Opel unikátní heslo

Konfigurátor automaticky vygeneruje Opel heslo, které odkazuje na
konfiguraci vozu a tím si dealer mže váš výbr rychle zobrazit.

fc5fc3fd-804e-4870-ba48-f8a55e6a3a85

MT-5/MT-6 = 5/6-stupová manuální pevodovka; AT-6 = 6-stupová automatická pevodovka. 
V souladu s EC 715/2007 a EC 692/2008. 

Všechna uvedená ísla se vztahují k základnímu EU modelu ve standardní výbav. Spoteba paliva a emise CO2 jsou poítány
podle naízení EC 715/2007 a naízení EC 692/2008, piemž je brána v potaz provozní hmotnost vozidla, jak je touto vyhláškou
specifikováno. Doplková výbava mže vést k mírn zvýšeným výsledkm oproti uvedené spoteb a hodnotám CO2. Tato výbava
mže navíc vést k vyšší hmotnosti prázdného vozidla a v nkterých pípadech i pípustné hodnoty na nápravu a celkové hmotnosti
vozidla a tím mže tedy snížit povolenou hmotnost taženého pívsu. Mže tak rovnž docházet ke snížení maximální rychlosti a k
prodloužení doby potebné pro zrychlení. Uvedené výkonostní hodnoty jsou dosažitelné ve chvíli, kdy je vozidlo prázdné (bez
idie) a s nákladem 200 kg. Veškeré informace byly platné v okamžiku odchodu materiálu do tisku. Spolenost si vyhrazuje právo
kdykoliv zmnit specifikace motor, což mže ovlivnit zde uvedená data. Pro aktuální informace se obrate na svého prodejce voz
Opel.


