Insignia Sports Tourer Cosmo
1.6 Turbo MT6 170 KM

831 zł

już od
netto miesięcznie*

Porównanie programów finansowania dla Opla Insignii Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI MT6 170 KM w cenie 145 300 zł brutto:

OPEL DRIVE PLAN

Rata miesięczna netto z pakietem serwisowym:*

917 zł

Rata miesięczna netto z pakietem serwisowym, ubezpieczeniem i oponami:*

1 284 zł

Opłat wstępna: 10% | Okres umowy: 36 miesięcy | Limit przebiegu: 60 000 km

OPEL LEASING

Rata miesięczna netto:**

2 229 zł

Opłata wstępna: 10% | Okres umowy: 36 miesięcy | Wartość wykupu: 25 %

Wybierając finansowanie w Opel Drive Plan możesz oszczędzić co najmniej
945 zł netto na racie miesięcznie (2 229 zł – 1 284 zł), a dodatkowo zyskujesz:
√ zryczałtowaną kompletną obsługę serwisową
√ ubezpieczenie
√ opony zimowe z wymianą i składowaniem w cenie!

opeldriveplan.pl

>> Skontaktuj się z Dealerem i sprawdź ratę dla swojego modelu

Niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji
dodatkowych, konkretnej wersji wyposażeniowej lub silnika. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Powyższe ceny mogą w każdej chwili zostać zmienione przez producenta bądź mogą ulec modyfikacjom wskutek
zmian w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych lub celnych. Niniejszy cennik programu Opel Drive Plan unieważnia wszystkie uprzednio
publikowane cenniki dotyczące danego modelu w ramach tego programu, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili
ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Informacje dotyczące dostępności
prezentowanych modeli oraz aktualnych cen katalogowych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku
i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.
Opel Drive Plan: Insignia Sports Tourer, rok produkcji 2017, rok modelowy 2017, nr 01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Opel Drive Plan: Insignia Sports Tourer
Wyposażenie standardowe Cosmo
System stabilizacji toru jazdy ESP®
Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe
Zdalnie sterowany zamek centralny
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne
System monitorujący ciśnienie w oponach z funkcją autokalibracji
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Kierownica pokryta skórą z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Podłokietnik tylny z otworem na długie przedmioty
Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
Zestaw „Dobrej Widoczności”. Zawiera: automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem
oświetlenia, czujnik deszczu, światłoczułe lusterko wewnętrzne.
Tapicerka materiałowa Quantum/Atlantis, czarna z elementami z sztucznej skóry Morrocana. Komfortowe fotele przednie.
(wersja 1) lub Tapicerka materiałowa Ribbon/Atlantis, czarna. Sportowe fotele przednie. (wersja 2)
Podgrzewane fotele przednie
Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie
System Opel OnStar®
Chromowana listwa ozdobna wokół okien bocznych
Obręcze kół ze stopów lekkich 18x8,0" z oponami 245/45 R18 96W
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie z układem wspomagania ruszania na pochyłościach
(HSA niedostępny ze skrzynią AT6)
Gniazdko 12V w konsoli centralnej / z tyłu konsoli środkowej
Światła do jazdy dziennej LED
Reflektory przeciwmgielne
Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika
Relingi dachowe, srebrne
Wyposażenie dodatkowe w racie Opel Drive Plan
Lakier metaliczny
PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
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Pakiet Flotowy
Alarm, elektryczna regulacja fotela kierowcy, gniazdko elektryczne 230V w konsoli podłogowej, rolety bocznych tylnych okien,
welurowe dywaniki.

√

Pakiet Kierowcy
Adaptacyjne reflektory biksenonowe AFL. Czujniki parkowania – przód i tył.

√

Pakiet Technologiczny
System multimedialny IntelliLink 900 Navi z nawigacją 3D (mapa Europy), z łączami USB i Bluetooth® (zestaw
głośnomówiący), podwójny tuner radiowy, kolorowy ekran dotykowy 8,0”, sterowanie komendami głosowymi,
7 głośników, antena typu „płetwa rekina”. Interfejs Apple CarPlay (niedostępny w jęz. polskim).
Kamera cofania, wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8,0”.

√

Opel Drive Plan: rata miesięczna netto z pakietem serwisowym*
Wersja 1
831 zł
858 zł
917 zł
946 zł

1.6 Turbo MT6 170 KM
1.6 Turbo AT6 170 KM
2.0 CDTI MT6 170 KM
2.0 CDTI AT6 170 KM

Wersja 2
837 zł
863 zł
923 zł
952 zł

Opel Drive Plan: rata miesięczna netto z pakietem serwisowym, wieloletnim ubezpieczeniem i kompletem opon zimowych*
1.6 Turbo MT6 170 KM
1.6 Turbo AT6 170 KM
2.0 CDTI MT6 170 KM
2.0 CDTI AT6 170 KM
S – wyposażenie standardowe wybranej wersji modelu

1 184 zł
1 220 zł
1 284 zł
1 325 zł

1 190 zł
1 225 zł
1 291 zł
1 332 zł

√ - wyposażenie dodatkowe wliczone w ratę leasingową

* Miesięczna rata najmu netto z opłatą wstępną 10%, całkowitym limitem przebiegu 60 000 km w okresie 36-miesięcznej umowy, dla przykładowego modelu Insignia Sports Tourer w specyfikacji
określonej powyżej. W raty wliczona jest rejestracja pojazdu, serwis mechaniczny gwarancyjny i pogwarancyjny w ramach wskazanego łącznego limitu kilometrów, z możliwością dodania do miesięcznej
opłaty jednego kompletu opon zimowych i ubezpieczenia pojazdu. Kalkulacja raty dla umowy na 24 lub 36 miesięcy jest przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 3M, której zmiany wpływają na
wysokość miesięcznej raty netto. Powyższa informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy leasingu i jej warunki każdorazowo
uzależnione są od wyniku badania zdolności leasingowej Klienta i ostatecznych warunków umowy dotyczących w szczególności długości okresu jej trwania i wysokości opłaty wstępnej. Oferta dotyczy
wyłącznie przedsiębiorców. Szczegóły programu Opel Drive Plan oraz ostateczne warunki finansowania są dostępne u Autoryzowanych Dealerów marki Opel.
** Podana w przykładzie kwota to wysokość miesięcznej raty leasingowej netto w programie Opel Leasing dla modelu Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI MT6 170 KM w specyfikacji określonej
powyżej z roku produkcji 2017. Wpłata wstępna 10% ceny, okres finansowania 36 miesięcy, wartość wykupu końcowego 25% ceny. Oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M z dnia 20.01.2017.
Zużycie paliwa i emisja CO2: 8,4–4,1 l/100 km, 197–109 g/km wg Rozporządzenia WE nr 715/2007 oraz WE nr 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych.
Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Informacje na temat
złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na www.opel.pl. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.
Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

