
CENNÍKOVÉ A AKČNÉ CENY

VÝBAVA MOTOR PALIVO PREVODOVKA
CENNÍKOVÁ 

CENA BONUS
AKČNÁ 
CENA

Country Tourer

1.5 TURBO (103kW/140k) Start/Stop benzín 6st. manuálna 27.190 3.500 23.690

1.5 TURBO (122kW/165k) Start/Stop benzín 6st. manuálna 27.990 3.500 24.490

1.5 TURBO (122kW/165k) Start/Stop benzín 6st. automatická 29.390 3.500 25.890

2.0 TURBO (191kW/260k) Start/Stop AT8 4x4 benzín 8st. automatická 35.590 3.500 32.090

2.0 CDTI (125kW/170k) Start/Stop nafta 6st. manuálna 32.540 3.500 29.040

2.0 CDTI (125kW/170k) Start/Stop 4x4 nafta 6st. manuálna 34.340 3.500 30.840

2.0 CDTI (125kW/170k) Start/Stop AT8 nafta 8st. automatická 34.040 3.500 30.540

2.0 CDTI BiTurbo (154kW/210k) Start/Stop AT8 4x4 nafta 8st. automatická 37.340 3.500 33.840

Cenník platí od 1. 10. 2017

NOVÁ INSIGNIA COUNTRY TOURER – už za 23.690 €



ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód Názov Popis Country Tourer

ZQ3 Sada Driver Assistance 2 automatický tempomat (pre automatickú prevodovku s funkciou Stop&Go) 1.000

2EX Sada Driver Assistance 3
automatický parkovací asistent, radar pre sledovanie slepého uhla a proti kolízii pri parkovaní, 360° parko-
vacia kamera s pohľadom z vtáčej perspektívy, elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné 
zrkadlá – iba s TASK/SRY a UVX

1.500

2ED Sada Driver Assistance 4 automatický parkovací asistent, radar pre sledovanie slepého uhla a proti kolízii pri parkovaní, zadná parko-
vacia kamera, elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá – iba s UVX 1.000

A8Z
Prémiová sada pre predné 
svetlá adaptívne LED Matrix svetlomety s technológiou AFL 1.400

LPDY Sada Jednoduché riadenie 1 adaptívne LED Matrix svetlomety s technológiou AFL, parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu) 1.450

LPDZ Sada Jednoduché riadenie 2 adaptívne LED Matrix svetlomety s technológiou AFL, sada driver assistance 2, sada driver assistance 3, 
rozpoznávanie dopravných značiek – iba s TASK/SRY

3.000

LPDW Sada Inovácie bezdotykové otváranie piatych dverí, alarm s rozšírenými funkciami, bezdrôtová indukčná nabíjačka, head up 
displej, digitálna 8" LCD prístrojová doska, zadná parkovacia kamera, odhlučňovacia sada – iba s IO6

1.700

LPDX Sada Navigácia navigačný systém Navi RF900 IntelliLink, prémiový sound system BOSE 800

LPE2 Zimná sada vyhrievanie čelného skla, vyhrievanie volantu, vyhrievanie predných sedadiel 650

BS1 Odhlučňovacia sada laminované sklá 50

XK0 OPC interiérová sada OPC Line volant potiahnutý kožou, vyhrievanie volantu, čierne čalúnenie stropu, športové pedále z ľahkých 
zliatin, prípravy na bezpečnostné siete za predné aj zadné sedadlá

670

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Country Tourer

Zvýšený podvozok
Adaptívny podvozok FlexRide (iba s 2.0 TURBO a 2.0 CDTI)

Systém OnStar
Elektronický stabilizačný systém ESP

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
Asistent pre rozjazd do kopca
Systém uvoľnenia pedálov PRS

Čelné, bočné a hlavové airbagy
Deaktivácia airbagu spolujazdca

Signalizácia nezapnutých predných bezpečnostných pásov
Bezkľúčové otváranie a štartovanie PEPS

Indikácia vzdialenosti
Varovanie pred čelnou kolíziou

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu
Protikolízne brzdenie LSCMB

Detekcia chodcov pred vozidlom a aktívna kapota
Bi-Halogénové predné svetlomety

LED denné svietenie
LED zadné svetlá

Predné hmlové svetlomety
Automatické prepínanie svetiel s detekciou tunela

Automatické diaľkové svetlá
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Termoreflexné čelné sklo

Dažďový senzor
Elektrické ovládanie predných i zadných okien

Elektrická parkovacia brzda 
Palubný počítač

Grafický informačný displej

Automatická dvojzónová klimatizácia
Výduchy klimatizácie pre zadný rad sedadiel

7“ dotykový audiosystém 4.0 IntelliLink
Bluetooth handsfree

7 prémiových reproduktorov
USB konektor

2x USB konektor v zadnej konzole
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Ovládanie audiosystému a tempomatu na volante
Volant potiahnutý kožou

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Ambientné osvetlenie interiéru

Slnečné clony s osvetlenými zrkadielkami
Čalúnenie kombinácia koža/látka

Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Zadná lakťová opierka
Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách

Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40
Čierne velúrové koberčeky 

Elektrická zásuvka 12V v batožinovom priestore
Dvojitá podlaha batožinového priestoru

Ozdobné lišty nástupných prahov s nápisom OPEL
Kľučky dverí vo farbe karosérie s chrómovaným prúžkom

Chrómované lišty okolo bočných okien
Strieborné strešné ližiny

18“ disky z ľahkých zliatin
Sada na opravu pneumatík

Popis ( • štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné, F fleet)



VÝBAVA NA PRIANIE
Kód EXTERIÉR Country Tourer

W7Z Vyhrievanie čelného skla 250

C3U Panoramatické strešné okno 1.410

AKO Zatmavené bočné a zadné okná 200

TC2 Bezdotykové otváranie piatych dverí 490

VK0 Sklopné ťažné zariadenie 910

GEK Základná farba Modrá Royal 0

9BR Žiarivá farba 240

9M2 Metalická farba 650

BBQ Exkluzívna farba 890

Kód INTERIÉR Country Tourer

TASK
Kožené perforované čalúnenie Brownstone, hnedé Brown, s ergonomickými prednými sedadlami AGR, ventilácia predných sedadiel, vyhrieva-
nie predných i zadných sedadiel, sedadlo vodiča s pamäťou a masážnou funkciou, čierne velúrové koberčeky, elektricky ovládané, vyhrievané 
a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá

3.400

TASO Čalúnenie kombinácia koža/látka Oxford, béžové Shale 100

TASM Čalúnenie kombinácia koža/látka Monita, čierne Jet Black, s ergonomickým sedadlom vodiča AGR 400

TASN Kožené čalúnenie Siena, čierne Jet Black, vyhrievanie predných sedadiel 1.300

TASP Kožené čalúnenie Siena, béžové Shale, vyhrievanie predných sedadiel 1.300

TATW Kožené perforované čalúnenie Siena, čierne Jet Black, s ergonomickými prednými sedadlami AGR, vyhrievanie predných i zadných sedadiel 2.000

TASQ Kožené čalúnenie Siena, perforované, béžové Shale, s ergonomickými prednými sedadlami AGR, vyhrievanie predných i zadných sedadiel 2.100

A53 Ergonomické sedadlo spolujazdca AGR nastaviteľné v 6 smeroch s manuálnym predĺžením sedáka a elektrickou bedernou opierkou – pre TASM 300

SRY
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 8 smeroch s pamäťou, masážnou funkciou a nastaviteľnými bočnými výstuhami, ventilácia predných 
sedadiel, elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá – pre TATW/TASQ

600

KA1 Vyhrievanie predných sedadiel 300

UVD Vyhrievanie volantu 350

WZI Radenie prevodových stupňov pod volantom pre automatickú prevodovku – iba s XK0 150

C32 Elektrické kúrenie QuickHeat – štandardne s 2.0 CDTI 300

K07 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1.400

ANY Systém FlexOrganizer do batožinového priestoru 125

AP9 Bezpečnostné siete za predné aj zadné sedadlá vrátane príprav 240

Kód INFOZÁBAVA Country Tourer

IO6 Navigačný systém RF900 IntelliLink (mapové podklady, farebný informačný displej, strešná anténa v tvare plutvy) – štandardne s 2.0 TURBO 560

UQA Prémiový sound system BOSE – iba s IO6, štandardne s 2.0 TURBO 590

U2Q Digitálny tuner DAB/DAB+/DMB-R 80

K4C Bezdrôtová indukčná nabíjačka 110

UV6 Head Up displej – iba s UHS 900

UHS Digitálna 8" LCD prístrojová doska – iba s IO6 230

UVX Rozpoznávanie dopravných značiek 0

Kód PNEUMATIKY A DISKY (dostupnosť pre konkrétnu motorizáciu Vám oznámi Váš predajca) Country Tourer

RV9 Dojazdové rezervné koleso 50

RV1 18" x 8,0J dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi 400

Kód BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE Country Tourer

AW7 Bočné airbagy pre zadné sedadlá a signalizácia nezapnutých zadných bezpečnostných pásov 290

UD5 Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu) 590

UVC Zadná parkovacia kamera 380

UTT Alarm s rozšírenými funkciami 380

Popis ( • štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné, F fleet)



Informácie aktuálne k 1. 10. 2017.     

Akčný cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne 
autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a Opel SE za ne nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny 
a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH a platia od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Opel Southeast Europe LLC. 

Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel. 

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk 

Kombinovaná spotreba 4,0–8,7 l/100 km; emisie CO2 105–199 g/km.     

Váš predajca

 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA – podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/150 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) ZADARMO

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) 1.622

OPEL FINANCE

Financovanie na štvrtinky – rozdeľte si cenu auta na štyri ročné splátky!
Leasing 50:50 – na kúpu vozidla vám stačí polovica, druhú platíte až o rok!
O podmienkach zvýhodnených produktov Opel Finance sa informujte u vášho predajcu Opel.


