
31. 1. 2018 Opel INSIGNIA ST | Konfigurátor | Opel Česká republika

http://www.opel.cz/vozidla/prezentacni-mistnost/vozidla/insignia-sports-tourer/konfigurator.html#summary 1/7

SHRNUTÍ: VAŠE KONFIGURACE

Insignia,  Sports Tourer Innovation,
2.0 CDTI (125kW/170k) Start/Stop, 6stupňová manuální převodovka

864 900 Kč

Barva  Šedá Satin Steel (GF6) 17 000 Kč

Model
Čalounění kombinací kůže/látka Monita, černé Jet Black, s ergonomickým
sedadlem řidiče AGR (TASM)

10 000 Kč

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

Doplňky

Sada Snadné řízení 1 (LPDY) 35 000 Kč

Zatmavená boční a zadní okna 6 400 Kč

Dojezdové rezervní kolo 17" 2 600 Kč

Ergonomické sedadlo spolujezdce AGR 8 000 Kč

Bezdotykové otevírání pátých dveří 15 000 Kč

Navigační systém RF900 IntelliLink 22 200 Kč

Rozpoznávání dopravních značek 0 Kč

Přední mlhové světlomety 5 000 Kč

Celková cena 986 100 Kč

Sleva 0 Kč

Celková cena po slevě 986 100 Kč
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Vnější rozměry Sports Tourer

Rozvor 2829

Celková délka 4986

Výška bez nákladu (mm) 1500

Šířka se sklopenými / nesklopenými zrcátky (mm) 2093 / 1941

Poloměr otáčky (ode zdi ke zdi / od obrubníku k
obrubníku) (m)

11,74

Rozměry Sports Tourer

Vnitřní rozměry Sports Tourer

Zavazadlový prostor - / objem (metoda měření
ECIE) (I)

560 - 1665

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

Zavazadlový prostor - / šířka mezi koly (mm) 1030

Hloubka zavazadlového prostoru (mm) 2005

Zavazadlový prostor - / délka u dna (mm) -

Hmotnost & zatížení Sports Tourer

Hmotnost vozidla 1487 - 1633

Kapacita palivové nádrže 62

Nejvyšší hmotnost bržděného (12% sklon) /
nebržděného přívěsu (kg)

1405 - 2200 / 730 - 750

Nejvyšší povolená hmotnost (kg) 2060 - 2295

Základní charakteristika 2.0 CDTI (125kW/170k) Start/Stop,
6stupňová manuální převodovka

Nejvyšší rychlost (km/h) 223

Počet válců 4

Obsah válců 1956

Nejvyšší kroutící moment (Nm/min-1) 400 / 1.750-2.500

Komprese 16,5 : 1

Nejvyšší výkon (kW (PS)/min-1) 125 (170) / 3.750

Zrychlení 0-100 km/h (s) 8,9

Pružnost motoru 80 -120 km/h (s) -

Emisní norma Euro6

Spotřeba mimo město (l/100km) 4,4

Spotřeba po městě (l/100 km) 6,9
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Průměrná spotřeba (l/100km) 5,3

Emise CO2 (g/km) 139
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OnStar

Systém OnStar

Aplikace pro chytré telefony: Zkontrolujte tlak v pneumatikách nebo
získejte polohu svého vozu – to vše na dálku prostřednictvím vašeho
chytrého telefonu.

Automatické volání při nehodě: V případě nehody se OnStar
automaticky spojí s poradcem OnStar, který případně kontaktuje
záchranné složky.

Diagnostika vozidla: OnStar může na dálku zkontrolovat systémy
vašeho vozu jako například motor a převodovku.

Nepřetržitá pomoc v nouzi a asistenční služba

Některé služby nemusí být dostupné pro váš region, model vozu
nebo stupeň výbavy.

Osobní asistent: Za jízdy vám zarezervuje hotel nebo najde nejbližší
parkoviště.

Pro více informací navštivte www.opel.cz/onstar

Ukradené vozidlo: Pokud bude váš vůz odcizen, OnStar vám pomůže
získat jej zpět.

Wi-Fi Hotspot: Váš vůz má Wi-Fi! Již brzy budete moci využívat
benefity rychlého a stabilního přístupu na internet přímo ve vašem
voze.

Zadávání cíle navigace: Stačí pouze stisknout tlačítko a poradce
OnStar vám může poskytnout přesně tu adresu, kterou právě
potřebujete.

Sady výbav

Sada Snadné řízení 1 (LPDY)

Prémiová sada pro přední světla (A8Z)

Optická a osvětlovací sada (TSQ)

Sada Driver Assistance 1 (ZQ2)

Exteriér

Automatické přepínání světel s detekcí tunelu

Dešťový senzor

Střešní nosič ve stříbrné barvě
Design

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným proužkem

Chromované a lesklé černé lišty okolo bočních oken
Komfort

Zatmavená boční a zadní okna

Bezdotykové otevírání pátých dveří

Stěrač zadního okna

Termoreflexní čelní sklo
Osvětlení

LED denní svícení

Přední mlhové světlomety

LED zadní světla
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Interiér

Elektricky nastavitelná bederní opěrka spolujezdce

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ochraná lišta nakládací hrany zavazadlového prostoru
Design

Ambientní osvětlení interiéru

Interiérový dekor

Ozdobné lišty nástupních prahů s nápisem OPEL
Komfort

Výdechy klimatizace ve druhé řadě

Volant potažený kůží

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

Elektrická parkovací brzda

Automatická dvouzónová klimatizace

Elektrické ovládání zadních oken

Sluneční clony s osvětlenými zrcátky

Elektrická zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

Elektrické topení QuickHeat

Tempomat s omezovačem rychlosti

Elektrické ovládání okna řidiče

Elektrické ovládání okna spolujezdce

Výškově a podélně nastavitelný volant
Sedadla

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40

Zadní loketní opěrka

Ergonomické sedadlo spolujezdce AGR

Infozábava

Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu

Zobrazení tlaku v jednotlivých pneumatikách

2x USB konektor v zadní konzoli

USB konektor

Navigační systém RF900 IntelliLink

7 prémiových reproduktorů

Barevný informační displej

Střešní anténa ve tvaru ploutve

Rozpoznávání dopravních značek
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Bezpečnost a zabezpečení

Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)

Dálkové ovládání centrálního zamykání

Tlačítko startování

Elektronický stabilizační systém ESP

Detekce chodců před vozem

Indikace vzdálenosti

Protikolizní brzdění LSCMB

Varování před vybočením z jízdního pruhu

Varování před čelní kolizí

Čelní, boční a hlavové airbagy

Deaktivace airbagu spolujezdce

Aktivní kapota pro ochranu chodců

Protiblokovací systém brzd ABS, kotoučové brzdy 17" vpředu a 16"
vzadu

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu spolujezdce

Elektrické uzamykání volantu

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

Systém Start/Stop

Předpínače zadních bezpečnostních pásů

Pneumatiky a ráfky

Pneumatiky 215/55 R17

Pneumatiky 225/55 R17

Dojezdové rezervní kolo 17"
17" ráfky z lehkých slitin

17" x 7,5J stříbrné ráfky z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky (RSC)
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Na fotce může být zobrazena doplňková výbava.

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

  
Všechna uvedená čísla se vztahují k základnímu EU modelu ve standardní výbavě. Spotřeba paliva a emise CO2 jsou
počítány podle nařízení EC 715/2007 a nařízení EC 692/2008, přičemž je brána v potaz provozní hmotnost vozidla, jak
je touto vyhláškou specifikováno. Doplňková výbava může vést k mírně zvýšeným výsledkům oproti uvedené spotřebě
a hodnotám CO2. Tato výbava může navíc vést k vyšší hmotnosti prázdného vozidla a v některých případech i
přípustné hodnoty na nápravu a celkové hmotnosti vozidla a tím může tedy snížit povolenou hmotnost taženého
přívěsu. Může tak rovněž docházet ke snížení maximální rychlosti a k prodloužení doby potřebné pro zrychlení.
Uvedené výkonostní hodnoty jsou dosažitelné ve chvíli, kdy je vozidlo prázdné (bez řidiče) a s nákladem 200 kg.
Veškeré informace byly platné v okamžiku odchodu materiálu do tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit
specifikace motorů, což může ovlivnit zde uvedená data. Pro aktuální informace se obraťte na svého prodejce vozů
Opel.


