Opel Insignia B (2017-)
ELITE / 2,0 / 170 KM / NAVI / FULL LED /Tempomat /ALU /
Climatr /FV23%
66 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
170 KM

Przebieg
177 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
111111111111111
11

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zgka

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Robotnicza 59-61
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

System głośnomówiący

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

system sterowania głosem

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

zintegrowany hotspot WiFi

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

drzwi przesuwne

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane szyby

reflektory adaptacyjne

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Do sprzedania Opel Insignia B w najwyższej wersji wyposażenia Elite (54 400
netto / 66 900 brutto). Samochód z rocznika 2017 zarejestrowany w sierpniu
2018. Auto pochodzi z polskiego salonu miało tylko 1 właściciela, który
wykonywał na bieżąco serwisy w ASO co jest potwierdzone wpisami w książce
serwisowej, (w celu weryfikacji udostępniamy nr. VIN), auto jest bezwypadkowe,
cały lakier fabryczny, 2 kluczyki. Wnętrze samochodu jest zadbane i czyste,
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie pracują bez zarzutów i nie wymagają wkładu
finansowanego. Jednostka napędowa to niezawodny silnik o pojemności
1956ccm i mocy 170KM z najwyższą normą spalania EURO 6 charakteryzujący się
dobrą dynamiką i bardzo dobrą ekonomią.

Pisemna GWARANCJA nawet na 36 miesięcy!

PAKIET CHROM / NAVI / LED / WIRTUALNY KOKPIT / Tempomat / ALU /
Climatronic / Bluetooth / ASYSTENT PASA RUCHU!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

ROK GWARANCJI GRATIS!!

Numer oferty na placu 34

Bogate wyposażenie ELITE:

-8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,
pochylenie siedziska manualne)
-Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu,
-Android auto, Apple carplay,
-Automatyczne sterowanie trybami świateł,
-Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu,

-Bezkluczykowe uruchomienie silnika,
-Bezkluczykowy dostęp do auta,
-Chromowana listwa w linii dachu i czarna błyszcząca listwa pod oknem,
-Czujnik deszczu,
-Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu,
-Czujnik wilgotności,
-Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,
-Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna,
-Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne,
-Elektryczne szyby z przodu + z tyłu,
-Elektryczny hamulec postojowy,
-Felgi aluminiowe 18",
-Filtr zanieczyszczeń i zapachów,
-Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych,
-Intellilux – ADAPTACYJNE REFLEKTORY MATRYCOWE LED,
-Kierownica skórzana,
-Klapa bagażnika otwierana elektrycznie z funkcją otwierania gestem,
-Klapa bagażnika z regulacja kąta otwierania,
-Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane,
-Ładowarka indukcyjna,
-Multimedia Navi 900 IntelliLink,
-Nawiew powietrza na drugi rząd siedzeń,
-Odczyt ciśnienia w poszczególnych oponach,
-Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem LED,
-Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji,
-Oświetlenie wnętrza typu ambient,
-Podgrzewane siedzenia przednie,,
-Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe,
-Przednia szyba odbijająca promieniowanie słoneczne,
-Reflektory przeciwmgielne,
-Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy,
-System monitorowania ciśnienia w oponach, samokalibrujący się,

-System Opel OnStar,
-System wykrywania pieszych z przodu,
-Środkowy zagłówek z tyłu,
-Światła do jazdy dziennej w technologii LED,
-Światła tylne w technologii LED,
-Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą – czarna,
-Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy,
-Tempomat z ogranicznikiem prędkości,
-Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia potencjalnej
kolizji,
-Wyświetlacz Hed Up,

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 669 047 266
mobile: 512 037 327

email: kontakt /at/ supercar24 .pl

SUPERCAR24
ul. Robotnicza 59-61
55-095 Długołęka, k. Wrocławia

UWAGA!

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

wykonane przez AKoL.pl
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