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Insignia Grandsport, 5-door Innovation B2.0 DTH S/S (125 kW/ 170 hp) AT8 Дизел 

 

 

 

Стандартно оборудване: 
Пакет "Sight" - Сензор за дъжд; автоматични 

светлини със сензор за откриване на тунел; 

електрохроматично огледало за обратно 

виждане 

Пакет "Driver Assistance Pack 1 Opel Eye" - 

Сензор за следене на дистанцията от пред; 

индикация за предотвратяване на челен 

сблъсък и намаляване на скоростта; 

индикация за предпазване на пешеходец 

Предни и задни дискови спирачки 

ABS 

Електрическа ръчна спирачка 

ESP - електронно стабилизираща програма 

Алуминиеви джанти  18" многоспицови с гуми 

245/45 R 18 

Централен заден подглавник 

Заден подлакътник 

Регулируеми предни подглавници 

Задни сгъвами седалки 40/60 

Джобове на гърба на предните седалки 

Шест степенно регулиране на шофьорската 

седалка 

Електрическо регулиране на шофьорската 

седалка в лумбалната област 

Черири степенно регулиране на 

пасажерската седалка отпред 

Система PEPS за отключване и заклйчване на 

вратите и безконтактно запалване на 

двигателя 

Електрически предни прозорци 

Електрически задни прозорци 

Регулиране на огледалото за обратно 

виждане 

Сенници с LED осветление на огледалото 

Интериорно "Ambient" осветление 

Серво управление на волана 

Регулируем волан по височина и дълбочина 

Кожен волан 

Мултифункционален волан 

Автопилот 

6 въздушни възглавници със странични 

въздушни завеси 

Сигнализация за непоставен колан 

Възможност за деактивиране на предна дясна 

въздушна възглавница 

Обтегачи на коланите 

Активна защита на пешеходец при челен удар 
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Аудио система R 4.0 IntelliLink - радио; USB; 7 

колони; Bluetooth 

USB порт (втори USB порт отзад) 

Система "OnStar" 

Сензори за следене налягането на гумите 

Отвори за вентилация за задните седалки 

Двузонов климатроник 

Хологенни предни светлини 

Дневни LED светлини 

Задни  LED светлини 

Регулиране на фаровете по височина 

Дръжки на вратите в цвета на купето 

Задни стъкла със соларна защита 

Топлоизулиращо предно стъкло 

Ел. регулируеми странични огледала с 

отопление 

Допълнително оборудване: 
Цвят металик 

Солон Leather/Morrocana "Siena II", perforated, Jet black, AGR Driver & Co-Driver - Кожен перфориран 

черен салон със спортни предни седалки; AGR ортопедични седалки за шофьро и пасажера отпед с 

ел.регулиране в лумбалната област и механично удължаване на седалките; задни сгъвами седалки 

40/20/40; отопление на предните и задните седалки; 

Потъмнени задни стъкла 

Пакет "Innovation" - Аларма; индуктивно зарядно за мобилен телефон; Head up дисплей; 8" 

информационен цвете дисплей; камера за задно виждане; висока степен на шумоизолация на 

стъклата 

Пакет "Navigation" - Навигация Navi RF900 IntelliLink; премиум аудио система "Bose" 

Пакет "Driver pack 2" - Адаптивни предни LED светлини с автоматично управление и контрол; 

асистент за автоматично паркиране на автомобила; индикация за трафик зад автомобила при 

маневра; камера на 360 градуса "Birds Eye" със сензори за странични препятствия; разпознаване и 

индикиране на пътни знаци; адаптивен автопилот, с възможност за спиране и потегляне само с 

автоматична скоростна кутия; сензор за следене на дистанцията от пред; индикация за 

предотвратяване на челен сблъсък и намаляване на скоростта; индикация за предпазване на 

пешеходец 

Пакет "Driver Power Seat" - Спортни AGR ортопедична предни седалки; 8 степенно електрическо 

регулиране на шофьорската седалка с функция за масаж и памет; вентилация на предните седалки 

Предни фарове за мъгла 

Срок на доставка: На склад 

Цена по ценоразпис: 69 580,00  лв. с ДДС 

Отстъпка: - 5 570 лв. /Отстъпката е валидна при покупка до 30.06.2018г./ 

Офертна цена: 64 010,00 лв. с ДДС 
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Гаранция и обслужване:  

 Всички модели на OPEL имат гаранция 5(2+3) години или 150 000 км. пробег, 

което настъпи първо.  

 Безплатна пътна помощ в случай на техническа неизправност за периода на 

гаранцията. 

 

За нас: Стефанов Мотърс ООД е официален вносител за марката OPEL и предлага 

всички необходими допълнителни услуги, свързани с експлоатацията и 

обслужването на автомобила като: 

- Регистрация в КАТ- Пловдив 

- Възможност за договаряне на лизинг с лизингова компания 

- Оторизиран сервиз на General Motors 

- Доверен сервиз на застрахователни комании: Булстрад, Евроинс, 

Дженерали, Алианц, Булинс, ДЗИ, Армеец и др. 

- Застраховане 

- Посредничество при завеждане на щети при застрахователя 

- Обратно изкупуване на автомобили 

- Пътна помощ 

- Доставка домясто по избор на клиента 

- Други 

 

 

Моля в случай, че имате някакви въпроси не се колебайте да се свържете с нас за 

да ги изясним. 
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