
PRISER & PRODUKTFAKTA 

INSIGNIA SPORTS 
TOURER



MODELL KOD KAMPANJ PRISORDINARIE PRIS

INSIGNIA ST GS-LINE D174 AT8
INSIGNIA ST GS-LINE D174 AWD AT8

INSIGNIA ST GSI P230 AWD AT9

0JF68  MI81
0JF68  MJ81

0JW68  MF91

INSIGNIA
Sports Tourer

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

494 900 kr
522 900 kr

539 900 kr

449 900 kr
474 900 kr

489 900 kr

STANDARDUTRUSTNING I URVAL
STEP UP

GS-LINE

• Multimedia Navi PRO: 8" HD pekskärm inkl.
navigation, 7 premiumhögtalare

• Backkamera inkl aktiva varningssensorer för trafik
och objekt

•
strålkastare

• 8" digital instrumentpanel
• Nyckelfritt "Open &Start" system
• Laddningspaket : Trådlös mobilladdning med 2

USB portar bak och 12V uttag i
bagageutrymmet.

• Förarsäte inkl. massage och minnes funktion
• OPC Line läderratt, uppvärmd
• 20" Lättmetallfälgar
• Alcantaraklädsel
• Eluppvärmda fram&baksäten
• Adaptiv farthållare med Stop & Go
• Head-up Display

FÄLGAR

GSI

• GS-LINEutrustning
• Rattmonterade växelpaddlar

IntelliLux LED Pixel ljus med 84 LED element per

• 20" Lättmetallfälgar, Grey Gloss
Diamond Cut.

• Instegslist text ”Opel”

20” Lättmetallfälgar
Grey Gloss Diamond Cut 8.5 J x 20

Kod: PYU

GS-LINE GSI

20” Lättmetallfälgar
Bi-color, Diamond cut, 8.5 J x 20

Kod: RQ9
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KLÄDSEL & SÄTEN

Alcantara, Jet black
Sportstolar med ergonomiskt AGR certifierad 
förarstol.

•
GS-LINE 
GSI

•
GS-LINE 
GSI

Läderklädsel Siena II - Jet Black
Ventilerade sportstolar fram, Ergonomiskt AGR 
certifierade 
inkl. sätesvärme bak och elektriskt uppvärmd vindruta.

9 900 kr
15 900 kr

GS-LINE
GSI

-
25 900 kr

Läderklädsel Siena II OPC - Jet Black
Ventilerade OPC Performance stolar fram inkl. sätesvärme 
bak och elektriskt uppvärmd vindruta.

Alcantara, Jet black

Förarstol: : 8-väg elektriskt justerbar med justerbara 
sidokuddar inkl. massage och minnesfunktion. Elektriskt 
svankstöd och manuell sätesförlänging

Passagerarstol: 8-vägs manuellt justerbar inkl. Elektriskt 
svankstöd och manuell sätesförlänging.

Läderklädsel Siena II - Jet Black 

Förarstol: : 8-väg elektriskt justerbar med justerbara 
sidokuddar inkl. massage, ventilation och minnesfunktion. 
Elektriskt svankstöd och manuell sätesförlänging

Passagerarstol: 8-vägs manuellt justerbar inkl. Elektriskt 
svankstöd, ventilation och manuell sätesförlänging.

Läderklädsel Siena II OPC - Jet Black

Förarstol: : 8-väg elektriskt justerbar med justerbara 
sidokuddar inkl. massage och minnesfunktion. Elektriskt 
svankstöd och manuell sätesförlänging

Passagerarstol: 8-vägs elektriskt justerbar inkl. Elektriskt 
svankstöd, massage, ventilation och manuell 
sätesförlänging.
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TILLVAL KOD GS-LINE

High Gloss Black Exteriörpaket:
Svarta Exteriördetaljer i grillen, taket och 
främre stötfångaren

GSI

XYEP

Parnoramaglastak, öppningsbart

9A7 10 900 kr
Innovation Pack 2:
Opel Eye med Adaptiv farthållare & Head-up 
display.

C3U

UTT 6 900 krStöldlarm

VK0 8 900 krDragkrok, infällbar

9T9 
(BS1 & UQA)

BOSE Premium ljudpaket: 
Inkl. ljudsioleringspaket

10 900 kr 10 900 kr

•

4 900 kr

8 900 kr 8 900 kr

6 900 kr

Flexridechassi F45 9 900 kr •

•

FÄRGER & DESIGN

Arktis White – 0 kr

Vulkan Grey – 5 900 kr

Karbon Black – 5 900 kr

Kardio Red – 5 900 kr

8 900 kr
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SÄKERHET & FÖRARASSISTANS GS-LINE GSI

Elektrisk handbroms inkl. assistans vid start i backe J71  

Antisladdsystem (ESP) FX3  

Urkopplingsbar krockkudde passagerare (med nyckel) C99  
Krockkuddar fram, sidokrockkuddar fram och bak samt 
krockgardiner

AW7  

Bältespåminnare fram UHH  

Bältespåminnare bak UH5  

ABS- bromsar J60/J17/J61  

Trafikskyltsavläsning UVX  

Nyckelfritt "Open &Start" system ATH  

PAKET GS-LINE GSI
Förarassistanspaket inkl. aktiv filhållninsassistans, 
kollissionsvarning fram, fotgängardetektor fram,  autobroms vid 
låga hastigheter & distanssensor till framförvarande fordon.

ZQ2  -

Förarassistanspaket 2 inkl. adaptiv farthållare, 8” instrumentpanel, 
Head-up Display, Autobroms vid låga hastigheter, 
fotgängardetektor fram, distanssensor till framförvarande fordon

9A7 

Parkeringsradar fram och bak UD5  

Parkeringspaket Inkl. parkeringsradar fram & bak, backkamera samt 
aktiva varningssensorer för trafik och objekt.

2F7   

Laddningspaket : Trådlös mobilladdning med 2 USB-portar bak XYDG
(K4C, USS, PS0)  

SÄTEN GS-LINE GSI
Eluppvärmda framsäten KA1  
Eluppvärmda fram & baksäten KA6  
Sportstolar fram AE4  
OPC High performance  sportsäten fram AQJ -
Förvaringsfickor på baksidan av framsätena   (ej med OPC säten) EBI  
Förarsäte: AGR-Certifierat elektriskt justerbart 8-vägs inställning A2X  
Minnesfunktion förarsäte A45  
Minnesfunktion förar och passagerarsäte A44 -
Massage förarsäte AF6  
Justerbara sidokuddar, Förarsäte AHE  
Förarsäte med elektriskt svankstöd, 4-vägs AVK  
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SÄTEN GS-LINE GSI

Passagerarsäte med elektriskt svankstöd, AVU  

Passagerarsäte: AGR-Certifierat manuell 8-vägs inställning A7L  

Passagerarsäte: AGR-Certifierat elektriskt justerbart 8-vägs 
inställning inkl. justerbara sidokuddar och massage  (Endast OPC 
säte)

A7K,AHH, AKE -

Förarsäte manuellt utdragbart lår stöd AHC  

Passagerarsäte manuellt utdragbart lår stöd AHF  

Mittnackstöd bak AQP  

Baksäte fällbart och delbart 40/20/40 (one touch folding) ARJ  

STYRNING GS-LINE GSI

Farthållare K34  -

Adaptiv farthållare KSG 

OPC LINE Läderklädd ratt, uppvärmd N35  

Rattkontroller för infotainment UC3  

Flexride chassi F45 

Rattmonterade växelpaddlar WZI - 

EXTERIÖRT GS-LINE GSI
Mörktonade rutor bakrutor AKO  
Ytterdörrhandtag, lackerade D75  
Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara & infällbara, uppvärmda DMJ  
Dragkrok infällbar VK0

INTERIÖRT GS-LINE GSI
El. fönsterhissar fram AXG/AEF  
El. fönsterhissar bak AER  
Solskydd förare och passagerare inkl. sminkspeglar med LED 
belysning

DD3  

Instegslist text ”Opel” B9K - 

Armstöd bak DA5  

Höjd och längdjusterbar rattkolumn N37  
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BELYSNING GS-LINE GSI

IntelliLux LED Pixel ljus
84-LED element per strålkastare
Inkl. helljusautomatik, kurvljus (premium foward lignting)

9A5
(T4L, T95, TR7, 

UVG)
 

LED varselljus (DRL) T7E  

LED-bakljus UGE  

Dimljus fram T3U  -

INFOTAINMENT GS-LINE GSI
Multimedia Navi PRO: 8" HD pekskärm inkl. navigationstjänster,  7 
premiumhögtalare, radio, USB-uttag, Digital instrumentpanel

IOU
U65, UHS, US3, 

MCR
 

8" digital instrumentpanel UHS  

DAB radio U2Q  

KLIMAT GS-LINE GSI
2-zons elektronisk klimatanläggning (ECC)
inkl. pollen och luktfilter

CJ2  

Ventilation för bakre sätesraden C59  
QuickHeat, elektriskt förstärkt värmesystem för snabbare 
uppvärmning av kupén 
Endast till Diesel

C32  -



3 ÅRS FABRIKSGARANTI
Opel erbjuder 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km - det 
som inträffar först. Batteriet i våra plug-in hybrider och 
elbilar har 8 års garanti eller 160 000 km, det som 
inträffar först.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Vagnskadegarantin gäller i 3 år räknat ifrån första 
registreringsdatum i Sverige. Garantin täcker reparations 
kostnaderna med avdrag för bilägarens självrisk och gäller 
för skada som uppstått genom trafikolycka, annan yttre 
olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av 
tredje man. Gäller för bilar som under garantitiden är 
registrerade i Sverige.

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
Opel ger dig en pålitlig garanti mot genomrostning, 
förutsatt att din bil genomgått all service och alla 
inspektioner som föreskrivs av serviceboken.

3 ÅRS LACKGARANTI
Opel garanterar dig från kvalitetsavvikelser i lacken i 3 år.

UPP TILL 10 ÅRS OPEL ASSISTANS
Upp till 10 års vägassitans ingår vid köp av en Opel.  
Opel Assistans ger hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid 
behov av hyrbil dygnet runt. *Gäller vid auktoriserad 
service.

OPEL FÖRSÄKRING
Försäkra din bil hos någon som är bra på just Opel- 
försäkringar. Opel Försäkring har utvecklats för att möta 
de behov och krav som du som Opelägare har på din 
bilförsäkring. Du är välkommen att slå en signal till Opel 
Direkt, 08-51 99 21 19 eller Opel Försäkring 08-541 702 14 
om du har ytterligare frågor.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Opel originaldelar och tillbehör finns hos din lokala 
Opelåterförsäljare, där du hittar allt du behöver för att 
skräddarsy din bil efter dina behov. Här kan du dessutom 
få expertråd.

OPELKORTET MASTERCARD
OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonuspoäng 
på allt du betalar med kortet (exkl. kontantuttag och 
valutaköp). Bonuspoängen ger i sin tur rabatt hos Opel-
handlaren, på service, reparationer, tillbehör och allt 
möjligt annat. OpelKortet gäller även i Bankomat- och 
Minutenautomater. Tack vara kopplingen till MasterCard 
så gäller det på miljoner inköpsställen världen över.

OPEL PÅ INTERNET
Vill du ha information direkt? På www.opel.se finns en 
mängd information om alla Opelmodeller, service-tjänster 
och tillbehör. Här hittar du även nyheter.

TELEFONKONTAKT
Kontakta ditt kundcenter. Opel Direkt: 08-51 99 21 19.

För information om närmaste återförsäljare 08-51 99 21 19. 
www.opel.se

Opel (K.W. Bruun Automotive AB) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på 
bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats 
före ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala återför-
säljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produkt-bladet. Opel (K.W. Bruun Automotive AB), Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
För information om närmaste återförsäljare, 08-51 99 21 19. www.opel.se

KUNDSERVICE
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