Insignia, Grand Sport, Insignia Elegance
2.0 Diesel 128 kW / 174 KM S/S
8-biegowa automatyczna

Cena podstawowa

168,700 zł

Wyposażenie dodatkowe

4,090 zł

Kolory, tapicerki i koła

3,100 zł

Tapicerka materiałowa Billy - czarna (AGR kierowcy)
Szary - Vulkan
Koła aluminiowe 17", 5-ramienne podwójne

Wyposażenie seryjne
Tylna kanapa składana, dzielona 40/60
Elektrycznie sterowane szyby z tyłu
Przednia szyba odbijająca promieniowanie słoneczne
Środkowy zagłówek z tyłu
Czujnik wilgotności
Zdalnie sterowany centralny zamek
Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Nawiew powietrza na drugi rząd siedzeń
Oświetlenie wnętrza typu ambient
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Czujnik deszczu
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna
Klamki w kolorze nadwozia
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem LED
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane, składane ręcznie
Kieszenie z tyłu oparć przednich foteli
Nakładki na lusterka zewnętrzne High Gloss Black (w kolorze czarnym błyszczącym)
System ESP
Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, srebrne
Multimedia (7" kolorowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu, 4GB pamięci flash)
Elektryczny hamulec postojowy

0 zł
3,100 zł

Elektrohydrauliczny system hamulcowy e-BOOST
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System Start&Stop
Filtr zanieczyszczeń i zapachów
Zestaw naprawczy do opon
Chromowana listwa w linii dachu i czarna błyszcząca listwa pod oknem
Kierownica pokryta skórą
Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy
Napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu
Reflektory przeciwmgielne
Reflektory LED
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
7 głośników premium
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Światła tylne w technologii LED
System przypominania o zapięciu pasów z tyłu
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
System monitorowania ciśnienia w oponach, samokalibrujący się
Aktywne przesłony w grillu
Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
Tunel centralny z podłokietnikiem
Czarny błyszczący słupek B
Pakiet 3 - Sportowe fotele przednie. Fotel kierowcy AGR
Mechaniczne blokowanie kolumny kierownicy
Antena radiowa w tylnej szybie
Wyświetlacz pomiędzy zegarami - 3.5" komputer pokładowy
2 gniazda USB, gniazdo Aux
Opony 215/55 R17-97W
Ostrzeżenie o włamaniu
Syrena alarmowa z własnym zasilaniem
Czujniki przechyłu auta
Czujniki ruchu w aucie
8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia manualne, pochylenie
siedziska elektryczne)
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
Wysuwana poduszka podudziowa fotela kierowcy
4-kierunkowe (góra-dół, przód-tył) pasywne zagłówki w przednich fotelach
4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, elektryczna
Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu (FDI - Following Distance Indicator)
Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji (FCA - Forward Collision Alert)
Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu (LKA - Lane Keep Assist)
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia potencjalnej kolizji (LSCMB - Low
Speed Collision Mitigation Braking)
Funkcja wykrywania pieszych z przodu

Dodatki
Alarm

990 zł
990 zł

Razem: 172,790

zł

Zużycie paliwa, l / 100km: Faza niska 7,3–7,1, Faza średnia 5,3–5, Faza wysoka 4,2–4, Faza autostradowa 5–4,8, Cykl mieszany
5,1–4,9; Emisja CO₂, g / km: Faza niska 191–187, Faza średnia 137–131, Faza wysoka 111–105, Faza autostradowa 132–125,
Cykl mieszany 134–129

CENA SPRZEDAŻY:

3 500 PLN
169 290 PLN

CENA SPRZEDAŻY NETTO:

137 634,15 PLN

RABAT – FIRMA:

ROK PRODUKCJI 2022

