
CENNÍKOVÉ A UVÁDZACIE CENY Cenník platí od 1. 1. 2022

VÝBAVA MOTOR PALIVO PREVODOVKA

CENNÍKOVÁ 

CENA UVÁDZACIA CENA

Grand Sport 2,0 Turbo Start/Stop 169kW / 230k 4x4 benzín 9st. automatická 46 990 44 490

Sports Tourer 2,0 Turbo Start/Stop 169kW / 230k 4x4 benzín 9st. automatická 47 990 45 490

5 rokov 

záruka
OPEL INSIGNIA GSi



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód Názov Popis GSi

9A7 Sada Driver Assistance (AT) 1 300

2F7 Sada Park & Go 1 digital 1 000

XYDE Sada High Gloss Black (GS) 500

XAEP Sada High Gloss Black (ST) 500

Radenie prevodových stupňov pod volantom

Chromované vnútorné kľučky dverí

Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)

Elektrická parkovacia brzda

Stierač zadného okna (ST)

Laminované odhlučnené sklá

Zatmavené bočné a zadné okná

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Vonkajšie zrkadlá v čiernej farbe s vysokým leskom

Odhlučňovacia sada

Integrácia smartphonu Apple CarPlay a Android Auto

Protiblokovací brzdový systém (ABS) Bluetooth handsfree, 2 USB konektory

Brzdový asistent BAS Digitálny tuner DAB

Riadenie trakcie so zásahom do motoru a bŕzd (TCPlus)

Strešná anténa v prevedení žraločej plutvy

Aerodynamické obloženie na podvozku 7 prémiových reproduktorov

Monitorovanie tlaku v pneumatikách (každé zvlášť) 8" digitálna LCD prístrojová doska

Elektronické rozloženie brzdnej sily (EBV)

Stredová lakťová opierka vpredu

Zásuvka 12 V v stredovej konzole

Detekcia chodcov pred vozidlom a aktívna kapota

Protikolízne brzdenie LSCMB

12V zásuvka v kufri (ST)

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Svetlomety IntelliLux LED® pixel light

LED denné svietenie

LED zadné svetlá

Automatické prepínanie svetiel s detekciou tunela

Dažďový senzor

Asistent pre rozjazd do kopca

Brembo High-Performance brzdy s červeno lakovanými strmeňmi

Podvozok FlexRide Premium

Varovanie pred čelnou kolíziou a vybočením z jazdného pruhu

Predný športový nárazník GSi

Zadný športový nárazník GSi  s 2 chrómovými krytkami výfuku

Športové pedále z ľahkých zliatín

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy

Nástupné prahy s GSi nápisom

Schránka na okuliare v obložení stropu

Čierne velúrové koberčeky s nápisom GSi

Čalúnenie Alcantara, čierne Jet Black

Systém FlexOrganizer do batožinového priestoru (ST)

Čierne čalúnenie stropu

Ergonomické predné sedadlá AGR 

Elektrická bederná opierka vodiča a spolujazdca

Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40 s lakťovou opierkou

Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách, detské poistky v zadných dverách

8" navigácia Multimedia Navi ProElektronický stabilizačný systém ESP®Plus

GSi

Slnečné clony s osvetlenými zrkadielkami

Roleta batožinového priestoru (ST)

Čelné, bočné a hlavové airbagy s deaktiváciou airbagu spolujazdca Ovládanie audiosystému a tempomatu na volante

Bočné airbagy pre zadné sedadlá

Rozpoznávanie dopravných značiek

Športový vyhrievaný volant GSi potiahnutý kožou

Signalizácia nezapnutých predných bezpečnostných pásov Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách Ambientné osvetlenie interiéru

Systém uvolnenia pedálov PRS Elektrické ovládanie predných a zadných okien

lesklé čierne lišty okolo bočných okien, lesklá čierna mriežka chladiča, 

lesklé čierne strešné ližiny

head up displej, digitálna 8" LCD prístrojová doska, adaptívny tempomat 

s funkciou Stop&Go

radar pre sledovanie slepého uhla a proti kolízii pri parkovaní, digitálna 

zadná parkovacia kamera, elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné 

vonkajšie spätné zrkadlá

lesklé čierne lišty okolo bočných okien, lesklá čierna mriežka chladiča

Zvýraznenie bočných prahov GSi

Mriežka chladiča s chrómovanými prvkami

Sada na opravu pneumatík s kompresorom

Výduchy klimatizácie v druhom rade

B-stĺpiky v čiernej farbe s vysokým leskom

Chromované a čierne lišty okolo bočných okien

Strieborné strešné ližiny (ST)

Zadný spojler (GS)

20" disky z ľahkých zliatin Diamond Cut s 5 dvojitými lúčmi

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie PEPS

Automatická dvojzónová klimatizácia

Bezdotykové otváranie piatych dverí (ST)



VÝBAVA NA PRIANIE
Kód EXTERIÉR GSi

CF5 1 000

C3U 1 500

C25 75

VK0 1 050

TU1 190

G2o 240

9M2 Metalická farba 650

Kód INTERIÉR GSi

TAU2 •

XYDL 0

XYDP 1 000

TATW

XYDQ

TASS

XYDR

C32 300

IMG Interiérový dekor Brushed Ice (šedé prvky obloženia na dverách a na palubnej doske - imitácia brusený hliník) •

Kód INFOZÁBAVA GSi

9T9 Sada Sound - prémiový sound system BOSE 650

Kód BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE GSi

UTT 320

Kód PNEUMATIKY A DISKY GSi

PB4 Bezpečnostné matice kolies 30

T7Y Predpríprava na rezervné koleso (iba pre GS) 0

Rezervné dojazdové koleso (koleso, zdvihák, náradie) - dostupné ako príslušenstvo 200

Popis (• štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)

Zadný GSi spoiler (GS)

Žiarivá farba Biela Summit

Elektrické kúrenie QuickHeat

Športové predné sedadlá s ergonomickými prednými sedadlami AGR, elektrická bederná opierka 

vodiča a spolujazdca, bočné airbagy pre zadné sedadlá, vyhrievané predné a zadné sedadlá, 

vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo, elektrické nastavenie sedadla vodiča s pamäťou a 

masážnou funkciou; sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40 s lakťovou opierkou, 

bezdrôtová indukčná nabíjačka, 2x USB vzadu, elektrická zásuvka 12V v batožinovom priestore (iba 

pre ST)

Športové predné sedadlá s ergonomickými prednými sedadlami AGR, elektrická bederná opierka 

vodiča a spolujazdca, bočné airbagy pre zadné sedadlá, sklopné zadné sedadlá delené v pomere 

40/20/40 s lakťovou opierkou

Športové predné sedadlá s ergonomickými prednými sedadlami AGR, elektrická bederná opierka 

vodiča a spolujazdca, vyhrievanie predných sedadiel, sklopné zadné sedadlá delené v pomere 

40/20/40 s lakťovou opierkou, vyhrievané predné a zadné sedadlá, vyhrievaný volant, odvetrávané 

predné sedadlá, elektrické nastavenie sedadla vodiča s pamäťou a masážnou funkciou, vyhrievané 

čelné sklo, bezdrôtová indukčná nabíjačka, 2x USB vzadu, elektrická zásuvka 12V v batožinovom 

priestore (iba pre ST)

Športové predné sedadlá s ergonomickými prednými sedadlami AGR, elektrická bederná opierka 

vodiča a spolujazdca, ventilácia predných sedadiel, vyhrievanie predných i zadných sedadiel, predné 

sedadlá nastaviteľné v 8 smeroch s pamäťou a masážnou funkciou, sklopné zadné sedadlá delené v 

pomere 40/20/40 s lakťovou opierkou, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo, bezdrôtová 

indukčná nabíjačka, 2x USB vzadu, elektrická zásuvka 12V v batožinovom priestore (iba pre ST)

PERFORMANCE sedadlá, kožené perforované čalúnenie Siena, čierne Jet Black 

(iba s XYDR)

Kožené perforované čalúnenie Siena, čierne Jet Black (iba s XYDQ)

3 000

Čalúnenie Alcantara, čierne Jet Black (iba s XYDL/XYDP)

Alarm s rozšírenými funkciami

2 400

Strešné okno (GS)

Panoramatické strešné okno (ST)

Stierač zadného okna (GS)

Sklopné ťažné zariadenie (iba ST)



 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

ZDARMA

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) 1386

Informácie sú aktuálne k 1. 1. 2022

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Kombinovaná spotreba 8,4 - 8,9 l/100 km; emisie CO2 194 - 205 g/km. 

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY22B s DPH. Základná cena "už za" a akciová cena 

akciového modelu je cena s DPH vrátane bonusu. Akciový cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické 

údaje. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave, príslušenstve a aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne 

autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže 

niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Na 

vozidlá Opel sa vzťahuje dvoj ročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel Flex Care (viď záručné 

podmienky). O Automobil Import s.r.o.

Váš predajca

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/150 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná 

Opel asistencia na 5 rokov)



TECHNICKÉ ÚDAJE – INSIGNIA GSI
2.0 TURBO S/S AT9 4x4

Zdvihový objem (cm3) 1998

Počet valcov 4

Palivo Benzín

Emisná norma EURO 6d

Typ Aut.

Počet prevodových stupňov 9

Grand Sport / Sports Tourer

Max. výkon (kW/k) 169 / 230

Max. výkon pri ot./min 5000

Max. krútiaci moment (Nm) 350

Max. krútiaci moment pri ot./min 1500-4000

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 7,4 / 7,6

Max. rýchlosť (km/h) 237 /  235

Mesto 8,8 / 8,8

Mimo mesto 5,9 / 6,0

Kombinovaná 7,0 / 7,0

Emisie CO2 (g/km) 159 / 161

Kombinovaná 8,4-8,5 / 8,5-8,7

Emisie CO2 (g/km) 189-192 / 193-198

Prevádzková hmotnosť 1725 / 1735

Max. užitočná hmotnosť 515 / 555

Celková hmotnosť 2240 / 2290

Brzdený príves max. - / 2000 (15001)

Nebrzdený príves max. - / 750

Zaťaženie strechy max. 100

Základný 490 / 560

Maximálny 1450 / 1665

Objem nádrže (l) 62

Svetlá výška (mm) Pri maximálnom zaťažení 123
1Pre ťažné zariadenie, ktoré nie je nainštalované vo výrobe

Aktualizácia: 10/2020

Objem batožinového 

priestoru GCIE (l)

Podrobné informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú iba informatívny charakter a O Automobil Import za ne nemôže 

niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. O Automobil Import s.r.o.

Motor

Prevodovka

Jazdná dynamika

Spotreba (l/100 km) NEDC

Spotreba a emisie 

(l/100 km) WLTP

Hmotnosti (kg)


