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БЕНЗИНСКИ МОТОРИ МЕНУВ. Insignia Edition Dynamic Innovation 

1.5 Turbo  (104 kW / 140 ks)  Start/Stop MT6 23.036 € 
1.423.625 ден 

24.331 € 
1.503.656 ден 

25.831 € 
1.596.356 ден 

25.938 € 
1.602.968 ден 

1.5 Turbo ecoTEC  (104 kW / 140 ks)  Start/Stop MT6 23.955 € 
1.480.419 ден 

24.599 € 
1.520.218 ден 

26.099 € 
1.612.918 ден 

26.206 € 
1.619.531 ден 

1.5  Turbo  (122 kW / 165 ks)  Start/Stop MT6 - 25.188 € 
1.556.618 ден 

26.688 € 
1.649.318 ден 

26.795 € 
1.655.931 ден 

1.5  Turbo  ecoTEC (122 kW / 165 ks)  Start/Stop MT6 - 25.456 € 
1.573.181 ден 

27.574 € 
1.704.073 ден 

27.684 € 
1.710.871 ден 

1.5  Turbo  ecoTEC (122 kW / 165 ks)  Start/Stop AT6 - 26.474 € 
1.636.093 ден 

28.616 € 
1.768.469 ден 

28.726 € 
1.775.267 ден 

2.0 Turbo (191 kW / 260 ks) Start/Stop AWD AT8 - - 
32.124 € 

1.985.263 ден 
32.234 € 

1.992.061 ден 

 ДИЗЕЛСКИ МОТОРИ МЕНУВ. Insignia Edition Dynamic Innovation 

1.6 CDTi  (81 kW / 110 ks) Start/Stop MT6 24.438 € 
1.510.268 ден 

25.081 € 
1.550.006 ден 

26.581 € 
1.642.706 ден 

26.688 € 
1.649.318 ден 

1.6 CDTi ecoTEC (81 kW / 110 ks) Start/Stop MT6 24.706 € 
1.526.831 ден 

25.349 € 
1.566.568 ден 

26.849 € 
1.659.268 ден 

27.574 € 
1.704.073 ден 

1.6 CDTi  (100 kW / 136 ks)  Start/Stop MT6 25.295 € 
1.563.231 ден 

25.938 € 
1.602.968 ден 

28.068 € 
1.734.602 ден 

28.177 € 
1.741.339 ден 

1.6 CDTi  ecoTEC (100 kW / 136 ks)  Start/Stop MT6 25.563 € 
1.579.793 ден 

26.206 € 
1.619.531 ден 

28.342 € 
1.751.536 ден 

28.451 € 
1.758.272 ден 

1.6 CDTi (100 kW / 136 ks)  Start/Stop AT6 - 
28.178 € 

1.741.400 ден 
29.712 € 

1.836.202 ден 
29.822 € 

1.843.000 ден 

2.0 CDTi  (125 kW / 170 ks) Start/Stop MT6 26.367 € 
1.629.481 ден 

27.630 € 
1.707.534 ден 

29.164 € 
1.802.335 ден 

29.274 € 
1.809.133 ден 

2.0 CDTi  (125 kW / 170 ks) Start/Stop AT8 - 29.274 € 
1.809.133 ден 

30.809 € 
1.903.996 ден 

30.918 € 
1.910.732 ден 

2.0 CDTi  (125 kW / 170 ks)  Start/Stop AWD MT6 - 29.823 € 
1.843.061 ден 

31.357 € 
1.937.863 ден 

31.467 € 
1.944.661 ден 

2.0 CDTi  (154 kW / 210 ks)  Start/Stop AWD   AT8 - - 34.933 € 
2.158.859 ден 

35.044 € 
2.165.719 ден 

ЦЕНОВНИК  -  Opel Insignia Grandsport 5 врати МОДЕЛ   2018A 

ПРОДАЖНА КАМПАЊА 01.07.2017 - 30.09.2017 
 ЗА СИТЕ МОДЕЛИ, ПОПУСТ ОД – 10 %; 
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СТАНДАРДНА ОПРЕМА 

Insignia Edition Dynamic Innovation 

СИГУРНОСТ 

  4 нас. пасивни наслони за глава 4 нас. пасивни наслони за глава 
“Active hood”  “Active hood” “Active hood” “Active hood” 

Халогени светла напред, 
Прекинувач за автом. контрола на 

светла 

Халогени светла напред, 
Прекинувач за автом. контрола на 

светла 

Халогени светла напред, 
Прекинувач за автом. контрола на 

светла 

“Sight” Пакет (сензор за 
дожд,внатр.ретровизор осетлив на 
светлина, авт.контрола на светла 

со тунел детектор) 

Driver assistance пакет 1 
“Opeleye” предна камера (Активно 
предупредување за напуштање на 
лента; Предупредување за можен 
удар напред; Детектирање пешаци 
напред; Индикатор за растојание од 
возило; Безбедносно сопирање при 

мали брзини) 

Driver assistance пакет 1 
“Opeleye” предна камера (Активно 
предупредување за напуштање на 
лента; Предупредување за можен 
удар напред; Детектирање пешаци 
напред; Индикатор за растојание од 
возило; Безбедносно сопирање при 

мали брзини) 

Driver assistance пакет 1 
“Opeleye” предна камера (Активно 
предупредување за напуштање на 
лента; Предупредување за можен 
удар напред; Детектирање пешаци 
напред; Индикатор за растојание од 
возило; Безбедносно сопирање при 

мали брзини) 

Driver assistance пакет 1 
“Opeleye” предна камера (Активно 
предупредување за напуштање на 
лента; Предупредување за можен 
удар напред; Детектирање пешаци 
напред; Индикатор за растојание од 
возило; Безбедносно сопирање при 

мали брзини) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, Странични, 

воздуш. завеси напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, Странични, 

воздуш. завеси напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, Странични, 

воздуш. завеси напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, Странични, 

воздуш. завеси напред) 

ABS (Систем на кочење 
со диск напред & назад) 

ABS (Систем на кочење 
со диск напред & назад) 

ABS (Систем на кочење 
со диск напред & назад) 

ABS (Систем на кочење 
со диск напред & назад) 

ESPplus (Електронски програм за 
стабилност) 

ESPplus (Електронски програм за 
стабилност) 

ESPplus (Електронски програм за 
стабилност) 

ESPplus (Електронски програм за 
стабилност) 

TPMS (Систем за мониторинг на 
притисок во гумите) 

TPMS (Систем за мониторинг на 
притисок во гумите) 

TPMS (Систем за мониторинг на 
притисок во гумите) 

TPMS (Систем за мониторинг на 
притисок во гумите) 

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА 

  Спортски педали  

  “Opel” заштитни лајсни на 
праговите 

“Opel” заштитни лајсни на 
праговите 

  Џебови од задна страна на предни 
седишта 

Џебови од задна страна на предни 
седишта 

  Внатрешно амбиентално 
осветлување 

Внатрешно амбиентално 
осветлување 

   LED Осветлени штитници за сонце LED Осветлени штитници за сонце 

  Наслон за рака назад Наслон за рака назад 

Елект. паркирна кочница (+HAS) Елект. паркирна кочница (+HAS) Елект. паркирна кочница (+HAS) Елект. паркирна кочница (+HAS) 

Кожен волан со радио и телефон 
команди 

Кожен волан со радио и телефон 
команди 

Кожен волан со радио и телефон 
команди 

Кожен волан со радио и телефон 
команди  

Патен компјутер & Автоматски 
темпомат 

Патен компјутер & Автоматски 
темпомат 

Патен компјутер & Автоматски 
темпомат 

Патен компјутер & Автоматски 
темпомат 

Клима уред со полен филтер со 
канали за вентилација назад 

Клима уред со полен филтер со 
канали за вентилација назад 

Клима уред со полен филтер со 
канали за вентилација назад 

“Premium climate” Пакет 
Електронска двозонска клима уред 

 
Серво волан со висинско и 
длабинско прилагодување 

Серво волан со висинско и 
длабинско прилагодување 

Серво волан со висинско и 
длабинско прилагодување 

Серво волан со висинско и 
длабинско прилагодување 

Електрика на прозори                
напред & назад 

Електрика на прозори                
напред & назад 

Електрика на прозори                
напред & назад 

Електрика на прозори                
напред & назад 

Седишта напред – Comfort: 
Возачко седиште со прилаг. во 4-

насоки; со-возачко седиште со 
прилаг. во 2-насоки  

Седишта напред – Comfort: 
Возачко седиште со прилаг. во 4-

насоки; со-возачко седиште со 
прилаг. во 2-насоки  

Седишта напред – Sport 
Возачко седиште со прилаг. во 6-

насоки (лумбарно во 4-насоки, 
мануелно продолж. на перниче), со-

возачко седиште со прилаг. во 2-
насоки  

Седишта напред – Comfort: 
Возачко седиште со прилаг. во 6-

насоки (лумбарно во 4-насоки), со-
возачко седиште со прилаг. во 4-

насоки  

PEPS влегување во возило и 
стратување на моторот без клуч 

PEPS влегување во возило и 
стратување на моторот без клуч 

PEPS влегување во возило и 
стратување на моторот без клуч 

PEPS влегување во возило и 
стратување на моторот без клуч 

Деллива задна клупа во однос 
60:40 

Деллива задна клупа во однос 
60:40 

Деллива задна клупа во однос 
60:40 

Деллива задна клупа во однос 
60:40 

НАДВОРЕШНА ОПРЕМА 

  Длабоко затемнети задни 
странични прозори  

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Кровни лајсни/ странични лајсни во 
мат црна боја 

Кровни лајсни/ странични лајсни во 
мат црна боја 

Хром. кровни лајсни/ странични 
лајсни во мат црна боја 

Хром. кровни лајсни/ странични 
лајсни во сјајна црна боја 

Предни LED дневни светла/ задни 
LED светла 

Предни LED дневни светла/ задни 
LED светла 

Предни LED дневни светла/ задни 
LED светла 

Предни LED дневни светла/ задни 
LED светла 
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Ретровизори со ел.прилагодување 
& греење 

Ретровизори со ел.прилагодување 
& греење 

Ретровизори со ел.прилагодување 
& греење 

Ретровизори со ел.прилагодување 
& греење 

АУДИО ОПРЕМА 

Радио R 4.0 Intelilink  
(7 премиум звучници, BT Hands 
free, 3.5”монохроматски DIC, 7” 

екран во боја на допир, антена во 
заден прозор, USB) 

Радио R 4.0 Intelilink  
(7 премиум звучници, BT Hands free 
3.5”монохроматски DIC, 7” екран во 

боја на допир, антена во заден 
прозор, USB) 

Радио R 4.0 Intelilink  
(7 премиум звучници, 7 премиум 

звучници, BT Hands free 
3.5”монохроматски DIC, 7” екран во 

боја на допир, антена во заден 
прозор, USB, 2XUSB назад ) 

Радио R 4.0 Intelilink  
(7 премиум звучници, 7 премиум 

звучници, BT Hands free 
3.5”монохроматски DIC, 7” екран во 

боја на допир, антена во заден 
прозор, USB, 2XUSB назад) 

БАНДАЖИ И ГУМИ 

Алуминиумски бандажи 16x7,  
Гуми 225/55 R17 

(за мотори 2.0D/125kw) (RSC) 

Алуминиумски бандажи 16x7,  
Гуми 225/55 R17 

(за мотори 1.6D/100kw,2.0D/125kw) 
(RSC) 

  

Сртуктурални бандажи 17x7,  
Гуми 215/55 R17 

(за ecoTEC пакет) (RVE) 

Алуминиумски бандажи 16x7,  
Гуми 215/60 R16 

(за мотори 1.5/104kw, 1.6D/81kw) 
(RS1) 

  

Челични бандажи 16x6.5,  
Гуми 215/60 R16 

Структурални бандажи 17x7,  
Гуми 225/55 R17 (RVE) 

Алуминиумски бандажи 
18 x 8.5, Design RCV 

Гуми 245/45 R18 

Алуминиумски бандажи 
18 x 8.5, Design RCW 

Гуми 245/45 R18 

Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума 

 
   ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ НА ОПРЕМА КОД INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

 Sight & Light пакет 
   Сензор за  дожд, Внатрешен ретровизор со   самозатемнување, Автоматско 

вклучување на предни светла со тунел детектор                                                         
!!! за Edition/Dynamic само со ZQ2 

TSQ - 236 € 236 € S 

Премиум предно осветлување пакет   
Предни светла Matrix full LED, AFL контрола на предното светло, Автоматско 
подесување на предното светло, Автоконторлирани долги светла без 
заслепување    !!! за Dynamic само со ZQ2&TSQ, !!! за Edition само за Fleet 

A8Z - (1.554 €) 1.554 € 1.554 € 

 Пакет за помош на возачот 2: “Opel Eye” предна камера  
Пакет за помош на возачот 1; Автоматски адаптивен темпомат со ф-ја stop/go (за 
автоматски менувачи); Автоматски адаптивен темпомат (за мануелни менувачи); 
Сензор за избегнување и ублажување на судар со интелигентна асистенција при 
кочењето 

ZQ3 - - 1.072 € 1.072 € 

 Пакет за помош на возачот 3: “Park&Go”  
Сензор за предупредување за сообраќај одзади; Сензор за препознавање на 
странични препреки; Напредна помош за паркирање со полуавтоматско 
управување (за мануелни менувачи); Напредна помош за паркирање со 
полуавтоматско управување и сопирање (за автоматски менувачи); 3600 поглед 
од задна камера во птичја перспектива   !!! само со TSQ &TASK/SRY&UVX 

2EX - - 1.072 € 1.072 € 

 Пакет за помош на возачот 4: “Park&Go/Light”  
Сензор за предупредување за сообраќај одзади; Сензор за препознавање на 
странични препреки; Напредна помош за паркирање со полуавтоматско 
управување (за мануелни менувачи); Напредна помош за паркирање со 
полуавтоматско управување и сопирање (за автоматски менувачи); Камера за 
паркирање назад  !!! само со TSQ & UVX 

2ED - 804 € 804 € 804 € 

 Зимски пакет 1 
   Предно ветробранско стакло со електрично одмрзнување !!! за Edition/Dynamic: 

само со KA1 &UVD&CJ2&TSQ или KA1&UVD&ZQ2 
W7Z - 268 € 268 € 268 € 

 OPC Line - Надворешен пакет на изглед  (за 5 врати)  
Екстензија на преден и заден спојлер, Странични прагови, Заден спојлер (само за 
5 врати), Натпис “OPC – Line” (не со Exclusive)    !!! за Dynamic/Innovation: само 
со одредени мотори 

WBP - - 1.302 € 1.302 € 

 OPC Line - Внатрешен пакет на изглед  (за 5 врати) 
OPC Кожен волан со команди, Загревање на волан, Алуминиумски спортски 
педали, Внатрешна страна од кровот во црна боја  

XK0 - - 643 € 643 € 

Пакет на премиум изглед  (за 5 врати) 
Задни странич. прозори затемнети и соларна заштита, Хромирана кровна лајсна J2Z - 375 € - - 

Пакет за звучна изолација  
Ламинирани прозори 

BS1 - 54 € 54 € 54 € 

 Innovation пакет  (за 5 врати) 
Аларм, Индуктивен полнач за мобилни телефони, Head-up дисплеј, Камера за 
паркирање назад, 8” мултиколор дисплеј за возач (DIC) (само со IO6), Пакет за 
звучна изолација  !!! само со IO6 &CJ2, надградлив со камера UVH 

LPDW - - 1.125 € 1.125 € 
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 Пакет за навигација  
Радио RF900 Navi Intellilink, Bose Premium Audio систем  

LPDX - - 1.018 € 1.018 € 

 Пакет за возач 1 
 Премиум предно осветлување пакет, Помош за паркинг напред & назад                  

!!! само со TSQ 
LPDY - - 1.383 € 1.383 € 

 Пакет за возач 2 
 Премиум предно осветлување пакет, Пакет за помош на возачот 2: “Opel Eye” 

предна камера, Пакет за помош на возачот 3: “Park&Go”,  Сензор за препознавање 
на сообраќајни знаци  !!! само со TSQ&TASK/SRY; SRY само со кожен трим 

LPDZ - - 2.358 € 2.358 € 

 Пакет за возач 2 
 Премиум предно осветлување пакет, Пакет за помош на возачот 2: “Opel Eye” 

предна камера, Пакет за помош на возачот 3: “Park&Go”,  Сензор за препознавање 
на сообраќајни знаци !!! само со LPDW  !!! само со TSQ&TASK/SRY; SRY само 
со кожен трим 

LPDZ - - 2.036 € 2.036 € 

 Edition пакет 
Автоматска двозонска клима уред, Предни светла за магла, Паркинг сензори 

напред и назад, Sight & Light пакет, LED Осветлени штитници за сонце 
LPE1 - 847 € - - 

 Зимски пакет 2 
Зимски пакет 1, Греење на седишта напред, Греење на волан    LPE2 - 590 € 590 € 590 € 

 Зимски пакет 2 
Зимски пакет 1, Греење на седишта напред, Греење на волан   !!! (само со: 
TATV/TASK/TATW/TASN/TASP/TASQ)    

 

LPE2 - 456 € 456 € 456 € 

 
   ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕДИНЕЧНИ ОПЦИИ КОД INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

НАДВОРЕШНОСТ      
 Неметалик боја/ Royal Blue GEK 0 € 0 € 0 € 0 € 

 Брилијант боја  (GAZ/GG7) 9BR 193 € 193 € 193 € 193 € 

 Металик боја (GAN/GB9/GDX/GF6/GR5/ GOY) 9M2 514 € 514 € 514 € 514 € 

 Boutique  металик боја  (GP6/GWD/GDB/G6R) BBQ 675 € 675 € 675 € 675 € 

 Електричен транспарентен сончев кров   !!! за Enjoy SORP tbd  CF5 - 932 € 932 € 932 € 

 Брисач на задно стакло  C25 0 € 0 € 0 € 0 € 

 Камера за помош при паркирање, назад  UVC - 375 € 375 € 375 € 

 Помош за паркирање - напред & назад    UD5 - 557 € 557 € 557 € 

 Влечна кука – склоплива VK0 - 750 € 750 € 750 € 

 Предни светла за магла T3U - 198 € 198 € 198 € 

 Длабоко затемнети задни и странични прозори AKO - - S 193 € 

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА  INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

 Ентериер – текстил “Aida” Jet black TATR 0 € - - - 

 Ентериер – текстил “Aida” Jet black TATS - 0 € - - 

 Ентериер – текстил “Aida” Jet black, AGR седиште за возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на 
перниче за возачко седиште 

TATT 525 € 525 € - - 

 Ентериер – текстил “Monita” Jet black, AGR седиште за возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на 
перниче за возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред 

TASU - 632 € - - 

 Ентериер – текстил “Monita” Jet black, AGR седиште за возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на 
перниче за возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред 

TATU - - 0 € - 
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 Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за 
возач и со-возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, Мануелно извлекување на перниче за возачко седиште и со-возачко 
седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта 
напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40 

TATV - - 1.779 € - 

 Премиум кожен перфориран ентериер “Brownstone”,                         
AGR седиште за возач и со-возач 
Спортски предни седишта: 8-насочно подесување на возачко седиште, 6-насочно 
подесување на со-возачко седиште,4-насочно електрично лумбарно подесување 
на возачко и со-возачко седиште, Мануелно извлекување на перниче за возачко 
седиште и со-возачко седиште, Возачко седиште со масажа и меморија, 
Вентилација на возачко и со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за 
глава, напред, Греење на седишта напред и назад, Делива задна клупа во однос 
40/20/40, De-luxe патосници напред и назад !!! за Dynamic само со XK0&CJ2, за 
Innovation само со XK0 

TASK - - 4.169 € 4.587 € 

 Ентериер – текстил “Oxford” Jet black 
Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на 
со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред 

TASL - - - 0 € 

 Ентериер – текстил “Monita” Jet black, AGR седиште за возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 2-насочно подесување на 
со-возачко седиште,  мануелно извлекување на перниче за возачко седиште, 4-
насочни пасивни наслони за глава, напред 

TASM - - - 836 € 

 Кожен неперфориран ентериер “Siena II” Jet black 
Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на 
со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на 
седишта напред и назад 

TASN - - - 1.243 € 

 Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за 
возач и со-возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, Мануелно извлекување на перниче за возачко седиште и со-возачко 
седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта 
напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40 

TATW - - - 2.197 € 

 Ентериер – текстил “Oxford” Shale 
Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на 
со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред 

TASo - - - 107 € 

 Кожен неперфориран ентериер “Siena II” Shale 
Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно 
електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на 
со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на 
седишта напред и назад 

TASP - - - 1.243 € 

 Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за 
возач и со-возач 
Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко 
седиште, Мануелно извлекување на перниче за возачко седиште и со-возачко 
седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта 
напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40 

TASQ - - - 2.304 € 

 6-насочно подесување на со-возачко седиште (ман.продолжување 
на седиште, 4 насочно електрично лумбарно подесување)                  
!!! само со TATT/TASU/TATU/TASM 

A53 316 € 316 € 316 € 316 € 

 Делива задна клупа во однос 40/20/40, склопување во рамен под со 
ф-ја”one touch” !!! за Edition само со TASU, за Dynamic само со TATU, за 
Innovation само со TASL/TASM/TASN/TASo/TASP 
 

ARJ - 102 € 102 € 102 € 

 Ергономски спортски седишта за возач и со-возач пакет (AGR 
сертифицирани  
8 насочно електрично подесување на седиште за возач; Возачко седиште со 
масажа и меморија, Вентилација на возачко и со-возачко седиште  !!! за Dynamic 
само со CJ2&TATV;  за Innovation  само со TATW/TASQ 

SRY - - 590 € 590 € 

 Греење на предни седишта KA1 - 316 € 316 € 316 € 

 Гумени патосници BF6 32 € 32 € 32 € 32 € 

 De-luxe патосници, напред и назад, црни или беж B54 107 € 107 € 107 € 107 € 

 Алуминиумски спортски педали JF5 - - S 107 € 

 LED Осветлени штитници за сонце за возач и со-возач DD3 21 € 21 € S S 
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 Греење на волан   !!! само со N34 UVD - 289 € 289 € 289 € 

 Педали за менување брзина  на волан  !!! само со N55/XKO &авт. менувач WZI - - 54 € 54 € 

 Електронска двозонска клима уред, Сензор за влажност на воздухот, 
Полен филтер и филтер за мирис CJ2 - 268 € 268 € S 

 Quick Heat – Електричен систем за брзо загревање !!! (Не со K07) C32 279 € 279 € 279 € 279 € 

 Дополнителен грејач на моторот управуван со далечинска команда  K07 - 1.608 € 1.608 € 1.608 € 

АУДИО & НАВИГАЦИЈА  INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

 Радио “Navi RF 900 Intellilink” 
    (Европски состав на мапи, 7 премиум звучника, 4.2” подобрен колор DIC, 8” екран 

на допир во боја, Bluetooth, USB, Audio streaming, Антена “SharkFin”)    
iO6 531 € 531 € 531 € 531 € 

Индуктивен полнач за бежичен полнач на мобилен телефон K4C - 129 € 129 € 129 € 

 BOSE® Premium Sound system  !!! Само со IO6 UQA - 622 € 622 € 622 € 

 Интегриран Digital Audio system  (DAB, DAB+, DMB-R)  U2Q 118 € 118 € 118 € 118 € 

Графички унапреден приказ на информации за возачот на 8”дисплеј 
(мулти колор) (Само со: IO6) UHS - - 252 € 252 € 

Head-up дисплеј напред                                                                                
!!! за Dynamic само со CJ2&UHS&UHX, за Innovation само со UHS&UHX  UV6 - - 804 € 804 € 

Сензор за препознавање на сообраќајни знаци    !!! Само со ZQ2 UVX - 0 € 0 € 0 € 

БЕЗБЕДНОСТ             INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

  Воздушни перничиња (Фронтални  за возач & совозач  напред & назад, 
Завеси напред & назад)    AW7 - 322 € 322 € 322 € 

  Аларм  (Сензор за детектирање на движење во возилото, Сензор за 
навалување на возило) UTT 300 € 300 € 300 € 300 € 

  Flex Ride шасија променливо подесување на амортизацијата  
      !!! кај Edition само со 1.6d 100kw/ 2.0d 125kw, кај Dynamic/ Innovation само со 1.6d 

100kw/ 2.0d 125kw, 154 kw 
 

F45 - 911 € 911 € 911 € 

Шасија со зголемена висина  !!! за Insignia само со RSC, за Edition/ Innovation 
само со RD1/RQJ/ RSC/RCV/RCW/PZX, од Септември 2017 

ZQF 268 € 268 € - 268 € 

Сигурносни шрафови на тркалата  PB4 27 € 27 € 27 € 27 € 

    ПНЕВМАТИЦИ & БАНДАЖИ  INSIGNIA EDITION DYNAMIC INNOVAT. 

  Челични бандажи 16x6,5J, Гуми 215/60 R16                                                    
!!! само со 1.5i (104kw)/1.6d (81kw) или 1.6D (100kw) & 6MT RRY S 0 € - - 

  Алуминиумски бандажи 16x7J, 5 крак дупли краци, сребрен, Гуми 
215/60 R16   !!! само со 1.5i (104kw)/1.6d (81kw) или 1.6D (100kw) & 6MT RS1 590 € S 0 € 0 € 

 Структурални челични бандажи 17x7J, 5 дупли краци bi-color 
раткапна  Гуми 215/55 R17 или 225/55 R17    RS9 536 € 214 € - - 

 Структурални челични бандажи 17x7J, 5 дупли краци сребрена 
раткапна  17x7J,   Гуми 215/55 R17 или 225/55 R17,                                 
!!! за Insignia/Edition, стандард со 1.6d ecoTEC (100kw) или ecoTEC пакет    

RVE 322 € S - - 

  Алуминиумски бандажи 17 x 7.5, 5 дупли краци, сребрен , Гуми 
215/55 R17 или 225/55 R17 RSC 750 € 429 € 0 € 0 € 

  Алуминиумски бандажи 18 x 8, 5-краци, сребрен Гуми 245/45 R18 RCV - 750 € S 107 € 

  Алуминиумски бандажи 18 x 8, мулти крак, сребрен, Гуми 245/45 R18     RCW - 750 € 107 € S 

  Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, 5-дупли краци, дизајн  Diamond cut 
Гуми 245/45 R18 

 

PZX - 750 € 107 € 107 € 

  Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, мулти крак bi-color, дизајн  Diamond 
cut, Гуми 245/45 R18 

 

RD1 - 804 € 161 € 161 € 

  Алуминиумски бандажи 20 x 8.5, 5-дупли краци bi-color, висок сјај, 
Гуми 245/35 R20   !!! само со 2.0i (191kw), 2.0D (125kw) & (154kw) 

 

RQ9 - 1.822 € 1.072 € 1.072 € 

 Пневматици 225/55 R17 SL 97V AL3 (all season tires) QEK 225 € 225 € - - 

  Резервно челично тркало 17x4J, Гумa 125/70 R17 мала големина  RV9 64 € 64 € 64 € 64 € 
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ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ Grand Sport 

КАРОСЕРИЈА 5 ВРАТИ 
ДОЛЖИНА (mm)  4.897 

ВИСИНА (mm) 1.455 

МЕЃУОСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ (mm) 2.829 

ШИРИНА (СО/БЕЗ СТРАНИЧНИ РЕТРОВИЗОРИ) (mm) 2.093/ 1.863 

ШИРИНА НА ПАТЕКА (ПРЕДНИ/ЗАДНИ ТРКАЛА) (mm) 1.607/ 1.610 

РАДИУС НА ВРТЕЊЕ 5 ВРАТИ 

ОД ИВИЦА ДО ИВИЦА 11.74 

ВОЛУМЕН НА БАГАЖЕН ПРОСТОР ВО ЛИТРИ  

КАПАЦИТЕТ НА БАГАЖЕН ПРОСТОР 490-1.450 
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6 БРЗИНСКИ МАНУЕЛЕН МЕНУВАЧ 

1.5i Turbo (104 kW / 140 ks) Start/Stop  210 9,9 10,6 7.5 4.9 5.9 133 

1.5i Turbo ecoTEC®  (104 kW / 140 ks) Start/Stop 213 9,9 10,4 7.3 4.7 5.7 129 

1.5i Turbo (122 kW / 165 ks) Start/Stop 222 8,9 9,6 7.3 5,2 6.0 136 

1.5i Turbo ecoTEC® (122 kW / 165 ks) Start/Stop 225 8,9 - 7.0 4,9 5.7 130 

1.6 CDTi (81 kW / 110 ks)  Start/Stop                 205 11,6 10,5 4.6 3.6 4.0 105 

1.6 CDTi ecoTEC®  (81 kW / 110 ks)  Start/Stop                205 11,6 - 4.6 3.6 4.0 105 

1.6 CDTi  (100 kW/136 ks)  Start/Stop                211 10,5 8,9 5.1 3.9 4.3 114 

1.6 CDTi ecoTEC® (100 kW/136 ks)  Start/Stop               211 10,5 - 5.1 3.9 4.3 114 

2.0 CDTi (125 kW/170 ks)  Start/Stop           226 8,7 7,3 6.7 4.3 5.2 136 

6 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ  МЕНУВАЧ со погон на сите тркала AWD 

2.0 CDTi (125 kW/170 ks)  Start/Stop           223 9,7 7.3 8.1 5.1 6.2 163 

6 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ  МЕНУВАЧ 

1.5i Turbo (104 kW / 140 ks) Start/Stop 218 9,4 - 7.5 5.3 6.1 138 

1.6 CDTi (100 kW/136 ks)   Start/Stop               203 10,9 - 6.1 4.5 5.1 134 

8 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ  МЕНУВАЧ 

2.0 CDTi (125 kW/170 ks)  Start/Stop           223 8,9 - 7.4 4.5 5.5 145 
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8 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ  МЕНУВАЧ  со погон на сите тркала AWD 

2.0 CDTi (125 kW/170 ks)  Start/Stop           250 7,3 - 11.2 7,1 8,6 197 

БЕНЗИНСКИ МОТОРИ 
1.5 TURBO 
Start/Stop         

(104 kW / 140 ks) 

1.5 TURBO 
Start/Stop          

(122 kW / 165 ks) 

2.0 Turbo  
Start/Stop  AWD     
(191 kW / 260 ks) 

Норма на издувни гасови ЕУРО 6 ЕУРО 6 ЕУРО 6 

Гориво БЕНЗИН БЕНЗИН БЕНЗИН 
Број на цилиндри   4 4 4 

Пречник во (mm) 74 74 86 

Од во (mm) 81 81 96 

Зафатнина (ccm)                 1490 1490 1998 

Максимална сила (kw/ks)                 104/140 122/165 191/260 

Максимална сила при број на вртежи                5.600 5.600 5.300 

Максимален вртежен момент  (Nm)          250 250 400 

Максимален вртежен момент при број на вртежи           2.000-4.100 2.000-4.500 2.500-4.000 

ДИЗЕЛ МОТОРИ 
1.6 CDTi   

Start/Stop       
(81 kW / 110 ks)                

1.6 CDTi   
Start/Stop               

(100 kW/136 ks)   

2.0 CDTi    
Start/Stop               

(125 kW/170 ks)   

2.0 CDTi  
Start/Stop  AWD  
(154 kW/210 ks)   

Норма на издувни гасови ЕУРО 6 ЕУРО 6 ЕУРО 6 ЕУРО 6 

Гориво ДИЗЕЛ ДИЗЕЛ ДИЗЕЛ ДИЗЕЛ 
Број на цилиндри   4 4 4 4 

Пречник во (mm) 79,7 79,7 83 79,7 
Од во (mm) 88,7 88,7 90 80,1 

Зафатнина (ccm)                 1598 1598 1956 1598 

Максимална сила (kw/ks)                 81/110 100/136 125/170 118/160 

Макс. сила при број на вртежи                4.000 3.500-4.000 3.750 4.000 

Макс. вртежен момент  (Nm)          300 320 400 350 

Макс. вртежен момент при број на вртежи           2.000 2.000-2.250 1.750-2.500 1.500-2,250 


