
Pro informace volejte 602 124 462 / 620 725 421 nebo pište na blitz@renocar.cz

INSIGNIA

Klíčové standardní prvky:

• klimatizace

• Rádio s CD přehrávačem a třífunkčním informačním displejem

• automatické řízení světel

• sedadlo řidiče elektricky výškově nastavitelné

• elektricky ovládaná okna vpředu

• vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

• dálkově ovládané centrální zamykání

• čtecí lampičky vpředu a vzadu

• palubní počítač

• chromované rámečky přístrojů

• loketní opěrka vpředu

• zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40

• dojezdové rezervní kolo

• příprava pro dětskou sedačku ISOFIX na zadních sedadlech

• úložný prostor pro řidiče

• zadní středová opěrka hlavy

• ESP®Plus

• ABS

• přední, boční a hlavové airbagy u řidiče a spolujezdce

• upozornění při nezapnutém bezpečnostním pásu vpředu

• dálkové ovládání dveří zavazadlového prostoru (4-dv.)

• 16˝ ocelové ráfky, 5 paprsků, kryty kol, pneumatiky 215/60 R 16

• přední mlhová světla



Cena od:

BENZÍN:

549.900,- Kč za 4-dv. 1,6 XER 115 k

559.900,- Kč za 5-dv. 1,6 XER 115 k

DIESEL:

619.900,- Kč za 4-dv. 2,0 DTC 110 k

629.900,- Kč za 5-dv. 2,0 DTC 110 k

Navíc k výbavě Insignia:
INSIGNIA EDITION

• jednozónová elektronická klimatizace
• tempomat
• 17˝ strukturované ráfky 
• volant potažený kůží s ovládáním audiosystému
• elektrické ovládání oken předních a zadních dveří
• prahové lišty
• chromované lišty kolem bočních oken
• zadní kapsy na předních sedadlech
• interiérová sada osvětlení
• dělená palubní schránka
• 4-polohová bederní opěrka na předních sedadlech
• sklopné sedadlo řidiče

BENZÍN:
639.900 Kč za 4-dv. 1,8 XER 140 hp
649.900 Kč za 5-dv. 1,8 XER 140 hp

DIESEL:
664.900 Kč za 4-dv. 2,0 DTC 110 hp
674.900 Kč za 5-dv. 2,0 DTC 110 hp

Navíc k výbavě Edition:
INSIGNIA COSMO

• termoreflexní čelní sklo
• automatické řízení světel s detekcí tunelů
• dešťový senzor
• palubní počítač s kontrolním systémem
• elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• sportovní výfuk
• 18˝ dynamické ráfky z lehkých slitin 

• loketní opěrka v opěradle zadních sedadel s možností prostrčení dlouhého nákladu, s držákem nápojů a úložným prostorem

• dvouzónová elektronická klimatizace s čidlem vlhkosti



BENZÍN:
679.900 Kč za 4-dv. 1,8 XER 140 hp
689.900 Kč za 5-dv. 1,8 XER 140 hp

DIESEL:
729.900 Kč za 4-dv. 2,0 DTJ 130 hp
739.900 Kč za 5-dv. 2,0 DTJ 130 hp

Navíc k výbavě Edition:
INSIGNIA SPORT

• FlexRide (adaptivní stabilizační technologie)
• snížený podvozek
• sportovní volant potažený kůží
• řízení citlivé na rychlost
• pedály z lehkých slitin
• palubní počítač s kontrolním systémem
• sportovní výfuk
• 18˝ sportovní ráfky z lehkých slitin 

BENZÍN:
734.900 Kč za 4-dv. 1,6 LET 180 hp
744.900 Kč za 5-dv. 1,6 LET 180 hp

DIESEL:
734.900 Kč za 4-dv. 2,0 DTJ 130 hp
744.900 Kč za 5-dv. 2,0 DTJ 130 hp

RENOCAR, a.s., Řipská 5,627 00 Brno-Slatina, CZ00487121, tel: +420 548 141 584, fax: +420 548 141 129, blitz@renocar.cz, www.renocar.com

• ergonomická sportovní sedadla s prodlužitelným sedákem 




