OPEL INSIGNIA

CO2 , g/km

Halvårlig ejerafgift, kr.

18,5

141

2.460

339.890

18,1

144

2.460

339.890

Model

HK Forbrug, km/l

Coupé Business Ultimate 2.0D AUT8

174

Stationcar Business Ultimate 2.0D AUT8

174

Beskatningsgrundlag, kr.*

*Beskatningsgrundlaget er før genberegning
Merpris for metallak 10.000 kr.

Udvalgt Business Ultimate udstyr

Udvalgt Business Ultimate udstyr

• 18" aluminiumsfælge
• 8" touchskærm
• Intelligente Matrix LED lygter
• Aftageligt anhængertræk
• AGR massage sæder
• Digitalt bakkamera
• Navigation Pro
• Nøglefri start & adgang (el-bagklap for ST)
• 7 højtalere surround sound
• Lændestøtte forsæder
• Opvarmelige forsæder og el-sidespejle
• Ambiente belysning
• Tonede ruder bag
• Regnsensor & automatiske viskere
• Hill assist
• Trafikskilte genkendelse

• Adaptiv fartpilot
• Head-up display
• Advanced active safety brake
• Trådløs mobilopladning
• Læderrat med varme
• P-sensor for og bag
• Opvarmelig el-forrude
• Automatisk klimaanlæg, 2-zonet
• LED baglygter
• Tågeforlygter
• Automatisk lygtetænding
• Anti-blænd bakspejl
• Luftdyser på bagsædet
• Vejbaneskiftalarm
• Fodgængeralarm

Tekniske specifikationer
Motortype

Coupé

Stationcar

Type

2.0 Diesel

2.0 Diesel

Cylindervolumen

1.955 cm3
380 / 1.500

1.955 cm3
380 / 1.500

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.
EuroNCAP
Tophastighed
Vægte & bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser / u. bremser)
Bagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde)

5

5

225 km/t

225 km/t

1.650 / 750 kg

1.625 / 750 kg

1.450 L

1.665 L

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men eksl. ejerafgift,
miljøtillæg og brændstofforbrug. Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler. Bilen er vist med ekstraudstyr. Peugeot forholder sig retten til - uden forudgående varsel - at
ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden
forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Opgivne ekstraudstyrspriser er inkl. moms og afgift.
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