
Opel Insignia
Vejledende prisliste

COUPÉ Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse

Business Ultimate 2.0D 174HK AUT Diesel 2.000 kr.

STATIONCAR Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse

Ultimate 1.5D 122HK AUT Diesel 2.000 kr.

Ultimate

Intelligente Matrix LED lygter

AGR massage sæder

Digitalt bakkamera

Navigation Pro

Nøglefri start & adgang (El-bagklap for ST)

7 højtalere surround sound

Trådløs mobilopladning

18" alufælge

Fabriksmonteret træk

P-sensor for og bag

Lak

Standard lak

Metallak

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold 

for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun 

biler på lager. Priserne gælder kun ved køb før 31/07/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den 

samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

0 kr.

10.000 kr.

Pris

Km/l

18,5-20

Pris

404.990

Pris Km/l

359.990 18,5-19,6



Opel Insignia

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORER

TRANSMISSION

Cylindervolumen (cm³)

Antal cylindrer

Max. effekt HK ved omdr./min

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.

Start & Stop

Brændstof

YDEEVNE

Max. hastighed (km/t)

Acceleration fra 0-100 km/t

DIMENSIONER

Længde (mm)

Bredde (inkl. sidespejle) (mm)

Højde (mm)

Akselafstand (mm)

Vendediameter (m)

VOLUMENER

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter)

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter)

Brændstoftankens kapacitet (liter)

VÆGTE

Køreklar vægt (kg)

Totalvægt (kg)

Typegodk. anhængervægt m. bremser 

Typegodk. anhængervægt u. bremser

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)

Blandet kørsel (km/l)

CO2-emission blandet kørsel (g/km)

*Anhængervægt fås udelukkende ved brug af fabriksmonteret trækkrog.

133-142

2.200

1.450kg*

750kg

18,5-19,6

131-141

1.5D 122HK AUT

1.496

3

122 / 3.250

285 / 1.750– 2.750

✔

Diesel

197

12,4 sek

1.610

2.220

1.650kg*

750kg

18,5-20

8,9 sek

1.615

380 / 1.500–2.750

✔

Diesel

225

2.0D 174HK AUT

1.955

4

174 / 3.500

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige 

detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i 

henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun ved køb før 31/07/2021. 

Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. 

Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra 

fabrikken. 

COUPÉ STATIONCAR

4.897 4.986

2.093/1.941

1.455

2.829

11,14

2.093/1.941

1.500

2.829

11,14

490 560

1.450 1.665

62 62



Opel Insignia

UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER

VARIANT

DESIGN

18" Alufælge

Indfarvede spejle

Dørgreb i bilens farve

Morrocana "Jet black" indtræk

Massage førersæde

Tonede ruder

Ergonomiske AGR forsæder

Elektronisk sædejustering

Lændestøtte forsæder

Opvarmelige forsæder & el-sidespejle

Ambiente belysning

KOMFORT

Multijusterbart læderrat med betjening af radio og telefon

Servostyring

Digitalt Bakkamera

El-ruder for og bag

Åbn & Start, nøglefri adgang

Elektrisk bagklap (kun stationcar)

Opvarmelige el-sidespejle

USB adgang for/bag

LED baglygter

Opvarmelig el-forrude

Automatisk klimaanlæg, 2-zonet

Læderrat med varme

Elektrisk Quick heater

Tågeforlygter

Automatisk lygtetænding

P-sensor for og bag

Anti-blænd bakspejl

Regnsensor & aut. viskere

LED læselampe for/bag

Bagsæde, one-touch folding

Nedfældeligt splitbagsæde (40/20/40)

12v stik i midterkonsol foran

Luftdyser på bagsædet

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ultimate

✔

✔

✔

✔

✔



MULTIMEDIE & AUDIO

Head-up display

DAB+

Navigation Pro

Bluetooth smartphoneintegration

Trådløs mobilopladning

Apple Carplay® & Android Auto®

7 højtalere surround sound

8" touchskærm

SIKKERHED

Vejbaneskiftalarm

Intelligente Maxtrix LED lygter

Fodgængeralarm

Hill assist

6 airbags

Sidekollisionsbeskyttelse

Trafikskilte genkendelse

ISOFIX-beslag på yderpladser på bagsædet

Fartpilot

Automatisk nedblænding

Adaptiv fartpilot

Active safety brake

Advanced active safety brake

Elektrisk parkeringsbremse

Electronic stability program (ESP)

Fabriksmonteret træk

LAKFARVER

Standard lak

Metallak

✔

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

ꟷ Ej muligt

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages 

ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og 

udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun ved køb inden 31/07/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift 

bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil 

påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. 

10.000 kr.

✔


