
17.09.2019

OPEL ASTRA SEDAN Прайс-Лист на автомобілі 2019 року

ENJOY ENJOY PLUS

4 дверей 4 дверей

1.4  Turbo 140 к.с. MКПП-6 ЄВРО-6 БЕНЗИН 395 200 грн. 426 500 грн.

1.4 Turbo 140 к.с. AКПП-6 ЄВРО-6 БЕНЗИН 435 200 грн. 461 000 грн.

● ●

FX3 ● ●

K33 ● ●

 ---/●  ---/●

● ●

● ●

● ●

С99 ● ●

● ●

KTM ● ●

UJM ● ●

● ●

● ●

● ●

UVD ---- ●

DWE ● ----

DWF ---- ●

C67 ● ----

CJ2 ---- ●

AH3 ● ●

AG5 ● ●

● ●

● ●

KA1 ● ●

KCL ● ●

UD7 ---- ●

N34 ● ●

TAJI ● ●

UYB ● ●

T79 ● ●

T3U ● ●

TSQ ---- ●

● ●

N79 ● ●

PWM ●/---  ---

RRZ ●/--- ●

● ●

GAZ ● ●

Фарба емаль ЧЕРВОНА (Pull Me Over Red GG7) GG7 5340 5230

Gxx 10680 10470

● -  базове обладнання автомобіля

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

МКПП/АКПП - механічна/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

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Шкіряне оздоблення керма

Підігрів передніх сидінь

ПАКЕТ "ОГЛЯДОВІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало заднього виду з 

електрохромним покриттям

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 40/60

3 підголівника заднього ряду сидінь

Вентиляційні канали 2-го ряду

Оздоблення салону: тканина Silvanus (сидіння) та Atlantis (бокові елементи), колір  Jet Black

Протитуманні ліхтарі передні та задні

МУЛЬТИМЕДІА

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

КОМФОРТ

Фарба металік: СРІБЛЯСТИЙ (Magnetic Silver GWD), СВІТЛО-СІРИЙ (Sovereign Silver GAN),  ЧОРНИЙ (Black Meet Kettle GB9), 

СМАРАГДОВИЙ (Emerald Green G6R), ТЕМНО-СІРИЙ (You Drive Me Crazy GR5) 

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для 

інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії 

ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 17.09.2019 по 30.09.2019 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в 

Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є 

рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

Сидіння переднього пасажира з механічним регулюванням у 2-х напрямках

Задній датчик паркування

Радіоприймач CD300, 4 динаміка, Aux-вхід, управління на кермі

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього виду, бампер - у колір кузова

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла

Сидіння водія з механічним регулюванням у 4-х напрямках

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі (базове обладнання з АКПП-6)

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на сидіннях 2-го ряду

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ESP - електронна система стабілізації

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Підсилювач керма з електроприводом

Система моніторингу тиску в шинах

Центральний замок  + 2 ключа PLIP

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з можливістю деактивації) + Бокові подушки безпеки водія 

та переднього пасажира

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей

Імобілайзер

Підігрів керма 

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом та автоскладанням

Клімат - контроль + Система автоматичного включення фар

Кондиціонер

Бортовий комп'ютер

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

Телескопічна рульова колонка з регулюванням по висоті

Повнорозмірне запасне колесо

Фарба емаль БІЛА (Summit White GAZ) 

Лобове скло та вікна усіх дверей тоновані

Сталеві колісні диски R16x6,5, шини 205/60 R16 (стандартно з МКПП-6)

Алюмінієві колісні диски R16x6,5, шини 205/60 R16 (стандартно з АКПП-6)


