TEHNISKIE DATI

INSIGNIA SPORTS TOURER
DZINĒJS

2.0 TURBO A

Degviela
Dzinējs, tilpums cm3
Jauda Zs (kW) , pie apgriezieniem minūtē
Max griezes moments Nm , pie apgr. min.

TRANSMISIJA
Maksimālais ātrums km/h
Paātrinājums 0-100 km/h sek.

1.5 TURBO A

benzīns
1998
200 (147)@4250-6000
230(169)@5000
195@2000-3500
350@1500-4000
9 A/T
9 A/T (AWD)
233
235
7,9
7,6

2.0 TURBO A
dīzeļdegviela

1496
122 (90)@3250
225@2000-3500
236@1500-3500
6 M/T
8 A/T
202
197
11,6
12,4

1955
174 (128)@3500
260@1500-2500
390@1500-2750
8 A/T
8 A/T (AWD)
222
220
9.1
9.1

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

7,4-8,3
180-172

6,7-8,5
198-193

1615
2215

1735
2290

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**
A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg
Pieļaujamā pilnā masa, kg

4,8-5,3
145-121

5,0-5,7
145-132

5,0-5,7
149-131

6,6-6,0
172-157

1615
2245

1735
2330

1500 / 4986(ST), 4998(GSi) / 2829 / 2093 (1941)
1585
2175

1610
2200

560
1665
Degvielas tvertnes tilpums, (l)
62
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums/garums/riteņu bāze/ platums ar (bez) spoguļiem, mm
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l)

Bagāžas nod. tilpums līdz pr. sēdekļiem un jumtam, (l)

INSIGNIA SPORTS TOURER APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Standarta aprīkojums City komplektācijai:
• Priekšējās distances uzturēšanas sensors;
• Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma;
• Braukšanas joslu uzraudzības sistēma;
• Sadursmju novēršanas un to seku mazināšanas sistēma, pie
neliela ātruma;
• Gājēju atpazīšanas sistēma;
• 17” tērauda diski, dubultspieķu dekoratīvās uzlikas, divkrāsu;
• Riepu remonta komplekts;
• Centrālais galvas balsts aizmugurē;
• Auduma apdare “Billy” Jet melna;
• Komforta priekšējie sēdekļi 6 virzienos regulējams vadītāja
sēdeklis 4 virzienos regulējams;
• 2 virzienu pasīvie galvas balsti vadītājam un blakussēdētājam;
• Sēdekļu apsilde priekšā;
• Aizmugurējo sēdekļu nolokāmo atzveltņu dalījums 40/60
• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• Uzlabotais instrumentu paneļa displejs 3,5”, informācijas un
izklaides sistēma 7”, DAB
• Gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Full LED gaismas;
• Lietus sensors.
Standarta aprīkojums Innovation Plus komplektācijai:
• FULL LED priekšējās gaismas;
• Navigācijas iekārta “Multimedia Navi Pro”;

• Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;
• 8” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• 7 skandu Premium audiosistēma;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Salona gaismu paka;
• Braukšanas joslu uzraudzības sistēma un automātiska ārkārtas
bremzēšana pie zemiem ātrumiem;
• Gājēju atpazīšana;
• Sporta sēdekļi priekšā;
• Vaditāja AGR sēdeklis;
• Salona apgaismojuma paka;
• 17” vieglmetāla diski;
• Elektriska stāvbremze;
• Spīdigi melni spoguļu korpusi;
• LED priekšējie miglas lukturi;
• LED aizmugures lukturi;
• Bezatslēgas atveršana un iedarbināšana, Keyless Go;
• Modeļiem ar dīzeļdzinēju Quickheat sildītājs;
• 200 Turbo modelī papildu FlexRide balstiekārta.
Kā papildu aprīkojums Innovation Plus komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontroli un Head-up ekrānu;
• LED Pixel ekrānu.

Standarta aprīkojums Executive komplektācijai (iekļaujot arī
Innovation Plus aprīkojumu):
• LED PIxel priekšējie lukturi;
• Melnas ādas sēdekļu apdare;
• El. regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņu, masāžas un
ventilācijas funkciju;
• Priekšējā pasažiera AGR sēdeklis;
• Aizmugurējo sēdekļu apsilde;
• Gludi nolokāmi aizmugurējie sēdekļi ar dalījumu 40/20/20;
• Apsildāms vējstikls;
• 18” vieglmetāla diski, spīdīgi melns/hroms;
• GS Line Interjera paka (vieglmetāla pedāļi, OPC Line stūres rats);
• Melni griesti;
• Tonēti aizmugurējie stikli;
• Sensors ceļazīmju atpazīšanai;
Kā papildu aprīkojums Executive komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontrole un Head-up ekrāns.
Standarta aprīkojums GS komplektācijai (iekļaujot arī Executive
aprīkojumu):
• OPC Line interjera paka;
• 20” vieglmetāla diski;
• Bose skaņu sistēma;
• Lādēšanas paka.
• 175 D Turbo modelī papildu FlexRide balstiekārta.
Kā papildu aprīkojums GS komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontrole un Head-up ekrāns.

Opel Insignia automašīnām pieejama 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija. Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

SATIN STEEL GREY (GF6)**

SOVEREIGN SILVER (GAN)**

NAUTIC BLUE(G4B)**

SUMMIT WHITE (GAZ)*

HOT RED (G1R)**

MINERAL BLACK (GB9)**

CARBON BROWN (G1S)**

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! *Brilliant krāsa; **Metāliskā krāsa;

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām OPEL automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi vai 100 000 km (kas iestājas ātrāk), kā arī apkopju intervāls ir 15 000 km vai 30 000k (atkarībā no dzinēja) vai 1 gads. Opel ir 12 gadu caurrūsēšanas garantija!
Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Tālrunis informācijai un pieteikumiem
uz testa braucieniem –

67078000

TEHNISKIE DATI

INSIGNIA GRAND SPORT
DZINĒJS
Degviela
Dzinējs, tilpums cm3
Jauda Zs (kW) , pie apgriezieniem minūtē
Max griezes moments Nm , pie apgr. min.

TRANSMISIJA
Maksimālais ātrums km/h
Paātrinājums 0-100 km/h sek.

2.0 TURBO A

1.5 TURBO A

benzīns
1998
200 (147)@4250-6000
230(169)@5000
195@2000-3500
350@1500-4000
9 A/T
9 A/T (AWD)
235
237
7,7
7,4

2.0 TURBO A
dīzeļdegviela

1496
122 (90)@3250
225@2000-3500
236@1500-3500
6 M/T
8 A/T
205
200
11,4
12,2

1955
174 (128)@3500
260@1500-2500
380@1500-2700
8 A/T
8 A/T (AWD)
225
223
8,9
8,9

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

7,4-8,3
175-168

8,5-8,4
192-189

1595
2160

1725
2240

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**
A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg
Pieļaujamā pilnā masa, kg

4,6-5,1
145-121

5,0-5,7
141-129

5,0-5,7
149-131

6,4-5,9
168-155

1615
2200

1710
2290

1455 / 4897(GS), 4910(GSi) / 2829 / 2093 (1941)
1505
2110

1595
2140

490
1450
Degvielas tvertnes tilpums, (l)
62
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums/garums/riteņu bāze/ platums ar (bez) spoguļiem, mm
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l)

Bagāžas nod. tilpums līdz pr. sēdekļiem un jumtam, (l)

INSIGNIA GRAND SPORT APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Standarta aprīkojums City komplektācijai:
• Priekšējās distances uzturēšanas sensors;
• Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma;
• Braukšanas joslu uzraudzības sistēma;
• Sadursmju novēršanas un to seku mazināšanas sistēma,
pie neliela ātruma;
• Gājēju atpazīšanas sistēma;
• 17” tērauda diski, dubultspieķu dekoratīvās uzlikas, divkrāsu;
• Riepu remonta komplekts;
• Centrālais galvas balsts aizmugurē;
• Auduma apdare “Billy” Jet melna;
• Komforta priekšējie sēdekļi 6 virzienos regulējams vadītāja
sēdeklis 4 virzienos regulējams;
• 2 virzienu pasīvie galvas balsti vadītājam un blakussēdētājam;
• Sēdekļu apsilde priekšā;
• Aizmugurējo sēdekļu nolokāmo atzveltņu dalījums 40/60
• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• Uzlabotais instrumentu paneļa displejs 3,5”, informācijas
izklaides sistēma 7”, DAB
• Gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Fulll LED gaismas.
Standarta aprīkojums Innovation Plus komplektācijai:
• FULL LED priekšējās gaismas;
• Navigācijas iekārta “Multimedia Navi Pro”;
• Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori;

• 8” infodisplejs, Bluetooth, Apple CarPlay un Android Auto;
• 7 skandu Premium audiosistēma;
• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Apsildāma stūre ar ādas apdari;
• 16” tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām;
• Salona gaismu paka;
• Braukšanas joslu uzraudzības sistēma un automātiska ārkārtas
bremzēšana pie zemiem ātrumiem;
• Gājēju atpazīšana;
• Sporta sēdekļi priekšā;
• Vaditāja AGR sēdeklis;
• Salona apgaismojuma paka;
• 17” vieglmetāla diski;
• Elektriska stāvbremze;
• Spīdigi melni spoguļu korpusi;
• LED priekšējie miglas lukturi;
• LED aizmugures lukturi;
• Bezatslēgas atveršana un iedarbināšana, Keyless Go;
• Modeļiem ar dīzeļdzinēju Quickheat sildītājs;
• 200 Turbo modelī papildu FlexRide balstiekārta.
Kā papildu aprīkojums Innovation Plus komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontroli un Head-up ekrānu;
• LED Pixel ekrānu.
Standarta aprīkojums Executive komplektācijai (iekļaujot arī
Innovation Plus aprīkojumu):
• LED Pixel priekšējie lukturi;

• Melnas ādas sēdekļu apdare;
• El. regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņu, masāžas un
ventilācijas funkciju;
• Priekšējā pasažiera AGR sēdeklis;
• Aizmugurējo sēdekļu apsilde;
• Gludi nolokāmi aizmugurējie sēdekļi ar dalījumu 40/20/20;
• Apsildāms vējstikls;
• 18” vieglmetāla diski, spīdīgi melns/hroms;
• GS Line Interjera paka (vieglmetāla pedāļi, OPC Line stūres rats);
• Melni griesti;
• Tonēti aizmugurējie stikli;
• Sensors ceļazīmju atpazīšanai.
Kā papildu aprīkojums Executive komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontrole un Head-up ekrāns.
Standarta aprīkojums GS komplektācijai (iekļaujot arī Executive
aprīkojumu):
• OPC Line interjera paka;
• 20” vieglmetāla diski;
• Bose skaņu sistēma;
• Lādēšanas paka;
• 175 D Turbo modelī papildu FlexRide balstiekārta.
Kā papildu aprīkojums GS komplektācijai pieejams:
• Adaptīvā kruīza kontrole un Head-up ekrāns.

Opel Insignia automašīnām pieejama 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija. Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

SOVEREIGN SILVER (GAN)**

SATIN STEEL GREY (GF6)**
HOT RED (G1R)**
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! *Brilliant krāsa; **Metāliskā krāsa;

NAUTIC BLUE(G4B)**

SUMMIT WHITE (GAZ)*

MINERAL BLACK (GB9)**

CARBON BROWN (G1S)**

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām OPEL automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi vai 100 000 km (kas iestājas ātrāk), kā arī apkopju intervāls ir 15 000 km vai 30 000k (atkarībā no dzinēja) vai 1 gads. Opel ir 12 gadu caurrūsēšanas garantija!
Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Tālrunis informācijai un pieteikumiem
uz testa braucieniem –

67078000

