
OPEL INSIGNIA
ENJOY PACK INNOVATION

Direct Injection Turbo 1.5 165 к.с. АКПП-6 ЄВРО-6 БЕНЗИН ●  ----

Diesel 2.0 170 к.с. Start/Stop AdBlue® АКПП-8 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ  ----- ●

Diesel 2.0 210 к.с. Start/Stop AdBlue® АКПП-8 4Х4 повний привід (починаючи з виробництва серпня 2019) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ  ----- ●

● ●

● ●

● ●

● ●

K33 ●  ----

KSA  ---- ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

UVX  ---- ●

ZQ2 ●  ----

ZQ3  ---- ●

2Fi  ---- ●

YW9  ---- ●

● ●

N37 ● ●

N34 ● ●

N35  ---- ●

UVD ● ●

J71 ● ●

CJ2 ● ●

C59 ● ●

C32 ---- ●

● ●

BTM ● ●

ATH ● ●

DWE ● ●

DD8 ● ●

UD5 ● ●

2Fi  ---- ●

9A7 ●/ - 

PS0  ---- ●/ - 

DD3 ● ●

TAUN ● ----

TAU6 ---- ●/ - 

Пакет Innovation 2:  сенсорний екран 8" + Head-Up display + Пакет допомоги водію 3 "Opel Eye" (ZQ3) - встановлено 

тільки на версію Innovation 2.0 210 к.с. Start/Stop AdBlue® АКПП-8 4Х4
Бездротова зарядка + Роз'єм для зарядки USB (2 USB позаду) - встановлено тільки на версію Innovation 2.0 210 к.с. 

Start/Stop AdBlue® АКПП-8 4Х4

Дзеркала в сонцезахисних козирках з LED підсвіткою

Оздоблення салону: темна тканина "Milano"
  - спортивні передні крісла

  - підігрів передніх сидінь

  - ергономічне (AGR) сидіння водія, що регулюється механічно у 6 напрямках, з регулюванням поперекової підтримки в 4-х 

напрямках, регулювання подушки сидіння водія 

  - регулювання крісла переднього пасажира  у  2-х напрямах

  - регулювання передніх підголівників у 4-х напрямках

Оздоблення салону: коричнева пефорована шкіра "Siena Umber" (не доступно з TATW)

  - спортивні передні крісла AGR 

  - вентиляція передніх сидінь

  - підігрів переднього та заднього ряду сидінь

  - сидіння водія з функцією масажу, пам'яттю налаштування сидіння та дзеркала, електричним регулюванням у 8 напрямках та 

електричним регулюванням бокової підтримки, електричним регулюванням поперекової підтримки в 4-х напрямках та механічним 

регулюванням подушки сидіння 

  - механічне регулювання сидіння переднього пасажира у 6 напрямках; регулювання передніх підголівників у 4-х напрямах  та 

механічним регулюванням подушки сидіння

  - задній ряд сидінь складається у пропорції  40/20/40 

  - килимки Deluxe передні та задні

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо

Двозонний клімат - контроль

Вентиляційні канали другого ряду сидінь

Додатковий обігрів салону (тільки з дизельними двигунами)

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей

Система безключового запуску двигуна

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Зовнішні дзеркала заднього виду електрорегульовані, з підігрівом та LED підсвіткою 

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Задній та передній датчики паркування 

Пакет допомоги водію 3 "Park & Go": Система допомоги при паркуванні (автоматичне кермування), камера 360° "Birds 

Eye", сенсор руху позаду, сенсор виявлення перешкод в "сліпих зонах", камера 360° "Birds Eye" (з системою зчитування 

дорожних знаків UVX)

Бокові подушки та шторки безпеки водія та переднього пасажира

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Підігрів керма 

Система моніторингу тиску в шинах

Система розпізнавання дорожних знаків

Пакет допомоги водію 1 "Opel Eye": Асистент утримання смуги руху "Lane Keeping Assist" + датчик дистанції до 

автомобіля, що попереду з виводом LED сигналу про можливе зіткнення на лобове скло + система розпізнавання 

пішоходів

Пакет допомоги водію 3 "Opel Eye": Адаптивний круїз-контроль (з АКПП з функцією Stop/Go), система уникнення 

зіткнення з функцією інтелектуального гальмування, асистент утримання смуги руху "Lane Keeping Assist" + датчик 

дистанції до автомобіля, що попереду з виводом LED сигналу про можливе зіткнення на лобове скло + система 

розпізнавання пішоходів

Система моніторингу "сліпих зон" (Пакет допомоги водію 3 "Park & Go" 2Fi)

Пакет ексклюзив: Навігаційна система Navi Pro, 7 динаміків преміум-класу, 8.0" кольоровий інформаційний екран водія, 

шкіряне кермо OPC Line з підігрівом , кнопками управління радіо та круїз-контролем, бейдж "EXCLUSIVE" з підсвіткою, 

коврики Deluxe передні та задні

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Рульова колонка телескопічна

Мультифункціональне кермо з шкіряним оздобленням

Мультифункціональне кермо OPC Line з шкіряним оздобленням та підігрівом

Імобілайзер

БЕЗПЕКА

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Адаптивний Круїз-контроль з функцією повної зупинки stop/go ( в пакеті допомоги водію 3 "Opel Eye")

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з можливістю відключення)

ESP Plus - електронна система динамічної стабілізації нового покоління

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

ABS - антиблокувальна система гальм 

TCP Plus - антибуксувальна система

AEB - система допомоги при екстреному гальмуванні

https://opelukraine.com.ua/request-a-test-drive
https://opelukraine.com.ua/request-a-test-drive




ENJOY PACK INNOVATION

TATW ---- ●/ - 

iOB ● ----

iOU ---- ●

К4С ---- ●

TSQ ● ●

A8Z ● ●

T3U ● ●

RSC ● ●

RD1 ---- ●

SJF ● ----

5A7 ---- ●

AKP ● ●

0 0

● ●

● ●

● ●

● -  базове обладнання автомобіля

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

Start/Stop - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма

АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.opel.ua

Лобове скло та вікна усіх дверей з ефектом поглинання сонячніх променів

Бездротова зарядка для мобільних телефонів 
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Пакет Освітлення та Оглядовість: система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало заднього виду з 

електрохромним покриттям +  система автоматичного перемикання фар (в версії Enjoy Pack тільки з пакетом ZQ2)

Пакет Освітлення та Оглядовість преміум: Матричні фари головного освітлення Full LED з адаптивним дальнім 

світлом (AFL), системами автоматичного контролю кута нахилу та висоти променя фар, без відблисків (в версії Enjoy 

Pack тільки з пакетами TSQ і ZQ2)

Передні протитуманні фари

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Легкосплавні колісні диски R17" срібного кольору з 5-ю здвоєними спицями та шинами 225/55R17

Легкосплавні колісні диски R18" двокольорові з Multi-Spokes Design, шинами 245/45R18 (стандартно з опцією ПАКЕТ 

ЕКСКЛЮЗИВ)

Компактне запасное колесо на cтальному диску R16" Design 2 з шинами 125/80/R16 (тільки з двигуном  1.5 XFL 165 АКПП-

6)

Фарба лак: СИНІЙ (Indigo Blue G7i)

Фарба лак: БІЛИЙ (Summit White GAZ), ЧЕРВОНИЙ (Absolute Red GG7 )

Фарба металік: ТЕМНИЙ СІРИЙ (Cosmic Grey/You Drive Me Grazy GR5), СИНІЙ (Darkmoon Blue GDX), ЧОРНИЙ (Mineral 

Black/Black Meet Kettle GB9),  ТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ (Rioja Red/Rouge Brown G0Y), СТАЛЕВИЙ (Satin Steel Grey GF6), СРІБЛЯСТИЙ 

(Sovereign Silver GAN).

Фарба перламутр БІЛИЙ (Abalone White GP6)

Комплект для ремонту шин (Diesel 2.0 170 к.с.)

МУЛЬТИМЕДІА

Multimedia Navi: сенсорний екран 7", навігація, радіоприймач, 7 динаміків преміум-класу, 3.5" кольоровий інформаційний 

дисплей панелі приладів, 2 USB входа, Aux.

Multimedia Navi Pro: сенсорний екран 8", навігація, радіоприймач, 7 динаміків преміум-класу, 8.0" кольоровий дисплей 

панелі приладів, 2 USB входа, Aux, сумісна з Android Auto, Apple Car Play.

Оздоблення салону: чорна пефорована шкіра "Siena II"  (не доступно з TAU6)

  - спортивні передні крісла AGR 

  - вентиляція передніх сидінь

  - підігрів переднього та заднього ряду сидінь

  - сидіння водія з функцією масажу, пам'яттю налаштування сидіння та дзеркал, електричним регулюванням у 8 напрямках, 

електричним регулюванням бокової підтримки, електричним регулюванням поперекової підтримки в 4-х напрямках та механічним 

регулюванням подушки сидіння 

  - механічне регулювання сидіння переднього пасажира у 6 напрямках, електричним регулюванням поперекової підтримки в 4-х 

напрямках та механічним регулюванням подушки сидіння 

  - регулювання передніх підголівників у 4-х напрямах 

  - задній ряд сидінь складається у пропорції  40/20/40 

  - підігрів лобового скла

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ


