
06.02.2021

OPEL GRANDLAND X Прайс-Лист на автомобілі 2021 року
ENJOY INNOVATION

Diesel 1.5 130 к.с. Start/Stop AdBlue® МКПП-6 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 693 700 грн. ----

Diesel 1.5 130 к.с. Start/Stop AdBlue® АКПП-8 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 748 100 грн. 839 900 грн.

● ●

● ●

● ●

UF01 ● ●

UFL ● ●

UVX ● ●

UDQ ---- ●

K33 ● ●

AJG ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Ujo ● ●

● ●

● ●

2EB ● ----

2EC ---- ●

KA1 ● ●
KA6 ---- ●
UVD ● ●
N34 ● ●
UC3 ● ●

CJ2 ● ●

● ●

ATH ---- ●

TC2 ---- ●

DXK ● ----

DXJ ---- ●

C50 ---- ●

UD7 ● ----

UVC 9290 ●

● ●

TAT3 ● ----

A51 ● ----
AH3 ● ----
AG5 ● ----

TATo ---- ●

AE4 ---- ●
AH4 ---- ●
AG6 ---- ●
AVK ---- ●

ioA ● ●

T4L ● ----

T95 ---- ●

T3U ● ●

CWX

DD8 ● ●
CE1 ● ●
T83 ● ●
TQ5 ● ●

RSB ● ----

RQK ---- ●

RUP ● ●

Ako ---- ●

VGA ---- ●

Gxo ● ●

41T ---- 7830

Gxx 13150 13150

Gxx 18150 18150

● -  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

МКПП - механічна коробка перемикання передач; 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

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".

Дах автомомобіля чорного кольору (несумісний з чорною фарбою G7o)

Фарба металік (СРІБЛЯСТИЙ G4i, ПЛАТИНОВИЙ G4o, ЧОРНИЙ G7o, БЛАКИТНИЙ G8Z)
Фарба перламутр (БІЛИЙ G1o, ЧЕРВОНИЙ GDU)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 06.02.2021 по 28.02.2021 на обмежену кількість автомобілів 2021 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.

Фарба емаль (СІРА G3o, БІЛА G2o)

Пакет "Оглядовість"
  - Електрохромне дзеркало заднього виду

  - Датчик дощу 

  - Cистема автоматичного включення фар

  - Асистент дальнього світла "High Beam assist"

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Легкосплавні колісні диски R17" 5-Twin-Spokes 215/65

Малорозмірне запасне колесо

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Рейлінги сріблястого кольору

Легкосплавні колісні диски R18" 5-Spokes 225/55 (без Grip Control - до виробництва квітня 2021) 

Протитуманні фари

   - Налаштування переднього пасажира механічні у 2 напрямках

Оздоблення салону: темна тканина з елементами темної шкіри (AE4, AH4, AG6, AVK)
   - Спортивні передні сидіння з сертифікацією AGR

   - Налаштування водія механічні у 6 напрямках, з механічним регулюванням довжини подушки

   - Налаштування переднього пасажира механічні у 4 напрямках

   - Електричне налаштування поперекової підтримки водія у 4 напрямках

МУЛЬТИМЕДІА

Radio R 4.0 IntelliLink - сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, USB, Bluetooth, (Android Auto, Apple Car Play)
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Передні рефлекторні світлодіодні фари головного світла eco LED з інтегрованими денними ходовими LED вогнями

Адаптивні передні світлодіодні фари головного світла Full LED з інтегрованими денними ходовими LED вогнями

   - Налаштування водія механічні у 4 напрямках

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access + (TC2)
   - Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкриванням під заднім бампером автомобіля

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом, функцією автоскладання, підсвіткою зони посадки

Електричний обігрів поверхні лобового скла

Задній датчик паркування

Передній та задній датчики паркування + Камера заднього виду
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Центральний передній підлокітник 

Оздоблення салону: темна тканина (A51, AH3, AG5)
   - Комфортні передні сидіння

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Пакет "Зима 1" (KA1, N34, UC3, UVD)

Пакет "Зима 2" (KA1, KA6, N34, PS1, UC3, UVD)
   - Підігрів передніх сидінь

   - Підігрів задніх сидінь

   - Підігрів керма

   - Кермо з оздобленням шкірою

   - Мультифункціональне кермо

Двозонний клімат - контроль

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо

Система попередження про вихід зі смуги руху

Система розпізнавання дорожніх знаків

Система моніторингу сліпих зон

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Центральний замок  + пульт PLIP

Імобілайзер

Система моніторингу тиску в шинах

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ASR - антибуксувальна система

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

ESP - електронна система стабілізації

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

https://to.opel.ua/testDrive/?utm_source=pricelist&utm_medium=DIS-OTH&utm_campaign=ov_ua_pricelist-banner-202101_vn_grandlandx_0_ebrochure_dis-oth_p_ld

