
CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY

VÝBAVA MOTOR PALIVO PŘEVODOVKA CENÍKOVÁ CENA SLEVA AKČNÍ CENA

Grand Sport 2.0 TURBO (169kW/230k) Start/Stop AT9 4x4 benzín 9st. automatická 1.099.990 180.000 919.990

Sports Tourer 2.0 TURBO (169kW/230k) Start/Stop AT9 4x4 benzín 9st. automatická 1.129.990 180.000 949.990

Ceník platí od 1. 1. 2021

STANDARDNÍ VÝBAVA

GSi
Elektronický stabilizační systém ESP Plus

Adaptivní podvozek FlexRide
Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Asistent pro rozjezd do kopce
Systém uvolnění pedálů PRS
Čelní, boční a hlavové airbagy

Deaktivace airbagu spolujezdce
Boční airbagy pro zadní sedadla 

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
Bezklíčové odemykání a startování PEPS

Indikace vzdálenosti
Varování před čelní kolizí

Aktivní udržování jízdního pruhu
Protikolizní brzdění LSCMB

Detekce chodců před vozem a aktivní kapota
Rospoznávání dopravních značek

LED světlomety IntelliLux Pixel Matrix
LED denní svícení
LED zadní světla

Automatické přepínání světel s detekcí tunelu
Automatická dálková světla

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Termoreflexní čelní sklo
Dešťový senzor

Elektrické ovládání předních i zadních oken
Elektrická parkovací brzda

Automatická dvouzónová klimatizace
Výdechy klimatizace ve druhé řadě

Palubní počítač
8“ LCD přístrojová deska

8“ dotykový navigační systém Multimedia Navi Pro
Integrace smartphonu Apple CarPlay a Android Auto

Bluetooth handsfree

7 prémiových reproduktorů
Digitální tuner DAB

2x USB konektor
Střešní anténa ve tvaru ploutve

Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)
Tempomat s omezovačem rychlosti

Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu
Sportovní volant potažený kůží

Vyhřívání volantu
Výškově a podélně nastavitelný volant

Řazení převodových stupňů pod volantem
Sportovní pedály z lehkých slitin

Ambientní osvětlení interiéru
Sluneční clony s osvětlenými zrcátky

Interiérový dekor Brushed Ice
Čalounění Alcantara

Ergonomická přední sedadla AGR
Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40 

Zadní loketní opěrka
Úchyty ISOFIX na zadních sedadlech

Černé čalounění stropu
Černé velurové koberečky

Ozdobné lišty nástupních prahů
Zatmavená boční a zadní okna

Chromované a lesklé černé lišty okolo bočních oken
20“ ráfky z lehkých slitin

Sada na opravu pneumatik
Zadní spoiler (GS)

Bezdotykové otevírání pátých dveří (ST)
Přípravy pro bezpečnostní sítě za předními i zadními sedadly (ST)

Roleta zavazadlového prostoru (ST)
Systém FlexOrganizer do zavazadlového prostoru (ST)

Stříbrné střešní ližiny (ST)

n 4x4 s aktivním dvouspojkovým diferenciálem
n 9stupňová automatická převodovka 
n Adaptivní podvozek FlexRide
n Sportovní brzdy BREMBO
n Pixel LED Matrix světlomety

n Sportovní kůží potažený volant s vyhříváním 
n Řazení převodových stupňů pod volantem 
n Sportovní pedály z lehkých slitin 
n Sportovní nárazníky GSi 
n 20“ ráfky z lehkých slitin

NOVÝ OPEL
INSIGNIA GSI  5 let

záruka



ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
KÓD NÁZEV POPIS Grand Sport Sports Tourer

2F7 Sada Park & Go 1 radary pro hlídání slepého úhlu a proti kolizi při parkování, digitální parkovací kamera, elektricky 
sklopná vnější zpětná zrcátka 30.000 30.000

2FI Sada Park & Go 2 automatický parkovací asistent, radary pro hlídání slepého úhlu a proti kolizi při parkování, 
digitální parkovací kamera, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka 30.000 30.000

9A7 Sada Inovace 2 head up displej, digitální 8" LCD přístrojová deska, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go pro 
automatickou převodovku 

35.000 35.000

9T9 Sada Sound prémiový sound system BOSE, odhlučňovací sada 20.000 20.000

XYDE Sada High Gloss Black (GS) lesklé černé lišty okolo bočních oken, lesklá černá mřížka chladiče 15.000 –

XAEP Sada High Gloss Black (ST) lesklé černé lišty okolo bočních oken, lesklá černá mřížka chladiče, lesklé černé střešní ližiny 
(ST)

– 15.000

XYDG Sada Nabíjení (GS) bezdrátová indukční nabíječka, 2x USB vzadu 4.000 –

XYDF Sada Nabíjení (ST) bezdrátová indukční nabíječka, 2x USB vzadu, elektrická zásuvka 12V v zavazadlovém pros-
toru (ST) – 4.000

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
KÓD EXTERIÉR Grand Sport Sports Tourer
CF5 Střešní okno 25.000 –

C3U Panoramatické střešní okno – 40.000

TU1 Zadní spoiler GSi 4.500 –

5JS Kryty vnějších zpětných zrcátek Carbon 3.500 3.500

VK0 Sklopné tažné zařízení – 25.000

C25 Stěrač zadního okna 2.500 l

G1R Červená metalíza 0 0

GAZ Zářivá bílá barva 7.000 7.000

9M2 Metalická barva 16.000 16.000

KÓD BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ Grand Sport Sports Tourer

PB4 Bezpečnostní šrouby kol 800 800

UTT Alarm s rozšířenými funkcemi 8.500 8.500

Informace jsou aktuální k 1. 1. 2021. 

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne 
autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč s DPH a platí od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání skladových zásob.  

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

Kombinovaná spotřeba 8,4–8,7 l/100 km; emise CO2 189–198 g/km (WLTP).  

Váš prodejce

Popis (l standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

KÓD INTERIÉR Grand Sport Sports Tourer
TAU2 Čalounění Alcantara, černé Jet Black, s ergonomickými předními sedadly AGR – jen s XYDL nebo XYDP l l

XYDL Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce 0 0

XYDP Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, vyhřívání předních i zadních sedadel, vyhřívané čelní sklo, elek-
trické nastavení sedadla řidiče s pamětí a masážní funkcí, elektricky nastavitelná šířka opěradla 30.000 30.000

TATW Kožené perforované čalounění Siena, černé Jet Black – jen s XYDM, XYDO nebo XYDQ 25.000 25.000

XYDM Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, vyhřívání předních sedadel 0 0

XYDO Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, vyhřívání předních sedadel, odvětrávaná přední sedadla, elektrické 
nastavení sedadla řidiče s pamětí a masážní funkcí, elektricky nastavitelná šířka opěradla 20.000 20.000

XYDQ
Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, odvětrávaná přední sedadla, vyhřívání předních i zadních 
sedadel, vyhřívané čelní sklo, elektrické nastavení sedadla řidiče s pamětí a masážní funkcí, elektricky nastavitelná šířka 
opěradla 

30.000 30.000

TASS GSi Performance AGR sedadla, kožené perforované čalounění Siena, černé Jet Black – jen s XYDR 70.000 70.000

XYDR
Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, odvětrávaná přední sedadla, vyhřívání předních i zadních 
sedadel, vyhřívané čelní sklo, elektrické nastavení předních sedadel s pamětí a masážní funkcí, elektricky nastavitelná šířka 
opěradel

10.000 10.000

TAST GSi Performance AGR sedadla, prémiové kožené perforované čalounění Brownstone, hnědé Brown – jen s XYDR 100.000 100.000

XYDR
Sportovní přední sedadla, AGR sedadlo řidiče a spolujezdce, odvětrávaná přední sedadla, vyhřívání předních i zadních 
sedadel, vyhřívané čelní sklo, elektrické nastavení předních sedadel s pamětí a masážní funkcí, elektricky nastavitelná šířka 
opěradel

10.000 10.000

IMH Interiérový dekor Ghost Wood 7.000 7.000

C32 Elektrické topení QuickHeat 8.000 8.000

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCE – pro podrobnější informace navštivte www.opel.cz
5 let záruka Basic (záruka na 5 let/100 000 km pro motor, převodovku a rozvodovku a navíc plná Opel asistence na 5 let) ZDARMA

5 let záruka Complete (záruka na 5 let/100 000 km na celé vozidlo a navíc plná Opel asistence na 5 let) 26.197

5 let záruka Complete + 5 let FlexCare Údržba (předplacená pravidelná údržba vozidla v rámci předepsaných servisních prohlídek) již od 64.878

5 let záruka Complete + 5 let FlexCare Servis (předplacený kompletní servis vozidla, výměna všech opotřebených dílů) již od 79.343


