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Ofert  pentru ALB 

Opel Insignia Grandsport 1.5 Turbo 165CP Innovation S/S 
SPECIFICA II TEHNICE 

Combustibil Benzina
Norma emisii Euro 6.1
Putere 165 CP
Transmisie automat , 6 viteze
Start/Stop Da
Volumul portbagaj 490 l
Tractiune fa

Lungime 4897 mm
În l ime 1455 mm
Ampatament 2829 mm
Latime (cu/fara oglinzi) 2093/1863 mm
Ecartament (fa /spate) 1607/1610 mm
Mas  proprie 1440 kg
Greutate maxim  admis 2185 kg

DOT RI STANDARD (selec ie)

2 porturi USB in spate
Airbag-uri frontale i laterale, fa
Asisten  conducere ECO
Avertizare centur  de siguran  pasager fa
Buzunare pe sp tarele scaunelor din fa
Climatizare electronic  dual zone
Comenzi sistem audio pe volan
Control de stabilitate electronic (ESP)
Cotier  central  spate
Cruise control cu limitator de vitez
Faruri halogen
Frân  de parcare electric
Geamuri electrice spate
Kit de reparare anvelope
Lumini diurne LED, stopuri LED
Oglinzi încalzite electric, pliabile manual
Pachet vizibilitate (Oglind  retrovizoare electrocromatic , sensibil  la 
lumin , Comanda automat  a fasciculului farurilor, Control automat faruri cu 
func ie de detectare a tunelurilor, Senzor de ploaie (ac ionare automat  a 
tergatoarelor))

Parbriz atermic
Praguri u i cromate, inscrip ionate "OPEL"
Sistem audio cu apte difuzoare, premium
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri
Stopuri spate LED
Tapiterie stofa/piele eco "Monita", Jet black, AGR Sofer (Scaune fa  sport, 
Scaun ofer reglabil manual pe 6 direc ii, Suport lombar ofer reglabil pe 4 
direc ii, Tetiere reglabile pe 4 direc ii, pentru locurile din fa )
Tetier  spate central
Ventila ie pentru locurile din spate
Volan reglabil pe în l ime i adâncime
Volan îmbr cat în piele OPC Line
ine acoperi  cromate

Garan ie: 24 de luni f r  limit  de kilometri
Asisten  rutier : 12 luni f r  limit  de kilometri
Pachet de asisten  ofer 1 Indicator distanta, Sistem evitare coliziune 
frontala, Sensor indicator lane keep assist, Franare in caz de coliziune (la 
viteza joasa), Detectie pietoni

DOT RI OP IONALE (pre urile includ TVA)

+ [GAZ] Vopsea briliant, Alb Summit - 250.00 Euro 
+ [C25] terg tor lunet  - 0 Euro 
+ [LPSE] Pachet Innovation - 1100.00 Euro 

[BS1] Pachet acustic: Geamuri laminate
[ATH] Deschidere si pornire fara cheie
[K4C] Înc rcare wireless pentru dispozitive mobile
[UV6] Head-up display
[UVC] Camer  mers înapoi
[UTT] Sistem de alarm

+ [T3U] Proiectoare de cea  - 170.00 Euro 
+ [AKO] Geamuri spate fumurii, intensitate sporit  - 195.00 Euro 
+ [LPDX] Pachet de naviga ie - 1400.00 Euro 

[UQA] Sistem audio premium Bose
[IOU] Multimedia Navi Pro

+ [LPSD] Pachet ofer 2 - 1930.00 Euro 
[A8Z] Pachet Bi-Xenon premium- AFL: Faruri LED Matrix, Far de control f r  lumin , Faruri adaptive fa  (AFL), Sistem de reglare automat  a farurilor
[ZQ3] Pachet de asisten  ofer 2: Pachet asistenta la condus 1, Senzor pentru atenuarea coliziunilor, atenuare cu asisten  inteligent  la frânare, 
Regulator de vitez  automat, Cruise Control automat cu limitator de viteza
[2ED] Pachet tehnologie Park and Go 4: Indicator de direc ie pentru senzorul de direc ie spate, alert  de trafic, Senzor detectare obstacole laterale, 
Sistem avansat de asisten  la parcare, direc ie semi-automat , Asistenta avansata la parcare cu virare si franare semiautomata, Camer  mers înapoi
[UVX] Recunoastere semne de circulatie

+ [XK0] Pachet OPC Line interior - 600.00 Euro 



[JF5] Pedale sport din aliaj
[BCX] Capitonaj plafon de culoare închis
[N55] Volan din piele OPC Line
[UVD] Volan cu înc lzire

+ [ZQ2] - 0 Euro 
[UHX] Asisten  pentru men inerea benzii
[UEU] Senzor de avertizare înainte de coliziune
[UE4] Senzor de distan
[UKJ] Detector pietoni

+ [RD1] Jante aliaj, 8.5 J x 18, Design multi spi e, Bi-color - 250.00 Euro 

PRE  DE LIST  
F R  TVA

21 184,87 Euro
CU TVA

25 210,00 Euro

PRE  CONFIGURARE 
F R  TVA

26 138,66 Euro
CU TVA

31 105,00 Euro

REDUCERE 
F R  TVA

2 614,29 Euro
CU TVA

3 111,00 Euro

PRE  OFERT  
F R  TVA

23 524,37 Euro
CU TVA

27 994,00 Euro

Termen de livrare: imediat 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil. Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face 
fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel. 
Compania î i rezerv  dreptul de a modifica în orice moment specifica iile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influen a valorile indicate. Toate valorile men ionate se refer  la modelul de 
baz  UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant i emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflat  în vigoare), luând în 
considerare masa autovehiculului în stare de func ionare, a a cum este specificat în regulament. Prezen a unor echipamente suplimentare i a dot rilor op ionale din fabric  poate avea ca efect 
ob inerea unor valori mai ridicate decât cifrele men ionate pentru consum i emisii de CO2. Consumul de carburant i emisiile de CO2 nu se refer  la un autovehicul anume i nu fac parte dintr-o 
ofert . Acestea sunt furnizate exclusiv pentru compara ia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite fa  de consumul real de carburant ob inut în condi ii reale de conducere, 
consum care este influen at în mare m sur  de stilul de conducere i condi iile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot cre te greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol i, în 
unele cazuri, sarcina admis  pe pun i, precum i masa total  admis  a autovehiculului i pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime i la 
cre terea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performan ele de conducere iau în considerare un ofer cu greutatea de 75 kg i o înc rc tur  de 125 kg.


