
НОВИЙ
OPEL CROSSLAND 



 СУЧАСНИЙ
НІМЕЦЬ
Ми вважаємо, що якість — це право, а не 
привілей. Наша місія — довести, що новітні 
технології потрібні кожному. Opel кидає 
виклик ексклюзивності та робить раніше 
недоступні технології доступними для 
всіх. Це наше ставлення, це наша позиція, 
і вона міцно вкорінена у нашу ДНК.



Новий Opel Crossland, спроєктований 
у Німеччині, голосно заявляє про свій 
прогресивний дизайн. 

НОВИЙ
OPEL CROSSLAND 

Новий дизайн Opel Crossland  
не тільки виглядає сучасно, 
а й є надзвичайно функціональ-
ним. Його форма відповідає 
призначенню, тому будьте певні: 
усі функції, потрібні Вам і Вашій  
родині, продумані у Opel Crossland.

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ 
РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ 



КРОСОВЕР, ЩО  
ЛОВИТЬ  
ПОГЛЯДИ 
Стиль, що привертає увагу. Універ-
сальність, яка готова на все. Opel 
Crossland — кросовер із щоденною 
гнучкістю та стильним дизайном 
для повсякденного життя. Тут про- 
думано все: від фірмової стилістики 
Vizor до практичного інтер’єру.



ПОТУЖНИЙ ТА 
ЕФЕКТИВНИЙ 
Високоефективні двигуни Opel Crossland 
показують, наскільки динамічно працює 
кросовер. Бензиновий двигун об’ємом 
1,2 л та потужністю 61 кВт (82 к.с.); 
турбо-двигун Direct Injection Turbo 
об’ємом 1,2 л та потужністю 81 кВт (110 
к.с.). Удосконалений дизельний двигун 
об’ємом 1,5 л та потужністю 88 кВт (120 
к.с.) з автоматичною коробкою передач.1

1 Витрати пального в змішаному циклі 6,4-4,5 л/100 км, викиди CO2 (змішаного типу) 143-118 г/км (залежно від опцій). Вказані витрати пального та об’єм викидів 
CO2 розраховані на основі стандарту сертифікованих випробувань WLTP. З 1 вересня 2018 року всі нові автомобілі підлягають сертифікації згідно з Всесвітньою 
гармонізованою методикою випробувань для легкових автомобілів (WLTP); нова методика є більш реалістичною і дозволяє виміряти витрати пального, об’єм 
викидів CO2. Протокол WLTP повністю замінює процедуру випробувань за Новим європейським їздовим циклом (NEDC), яка застосовувалась раніше. Оскільки умови 
проведення тесту WLTP є більш наближеними до реальності, розраховані згідно з протоколом WLTP витрати пального і об’єм викидів CO2 здебільшого перевищують 
показники NEDC. Витрати пального і викиди CO2 можуть змінюватися в залежності від спеціального обладнання, опцій і встановлених автомобільних шин. Отримати 
додаткову інформацію можна безпосередньо у місці продажу. Більш детальна інформація на сайті



КАМЕРА 
ЗАДНЬОГО ВИДУ 

Ця «розумна» панорамна камера на 180° забезпечує 
кришталево чистий, надзвичайно широкий кут огляду  
та проєктується на панелі приладів. Завдяки цьому 
Ви можете бачити «сліпі зони», перевіряти перешкоди  
та уникати небезпек під час руху заднім ходом. Тож 
почувайтесь максимально розслаблено на дорозі. 



1 Bluetooth® — товарний знак компанії Bluetooth SIG Inc.
2 Apple CarPlay™ і Apple Siri™ — товарний знак компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах. 
3 Android Auto — товарний знак компанії Google Inc.
4 Сумісність і деякі функції можуть відрізнятися залежно від типу пристрою та версії операційної системи. Щоб 
перевірити сумісність Вашого пристрою, перейдіть на www.apple.com або www.android.com, або зверніться до 
Вашого дилера Opel.

НА ЗВ’ЯЗКУ 
ЗІ СВІТОМ 

Залишайтеся на зв’язку та тримайте на контролі всі свої справи всюди,  
куди б Ви не вирушили. Спілкуйтесь, обмінюйтесь повідомленнями 
та насолоджуйтесь улюбленими додатками за допомогою інформаційно- 
розважальної програми Multimedia Navi Pro та з’єднання через Bluetooth®1,  
Apple CarPlay™2 або Android Auto™3,4.

ПОВНІСТЮ ОБЛАДНАНИЙ 
ПОВНІСТЮ РОЗСЛАБЛЕНІ 
Насолоджуйтесь преміум-комфортом у просторому, практичному  
салоні Вашого кросовера. Зручно вмощуйтесь у водійське  
сидіння та просто розслабтесь: система тяги Grip Control 
та асистент, що попереджає про виїзд зі смуги руху, подбають 
про те, щоб Ваші поїздки були комфортними та безпечними.



ЗАТИШНО, 
НІБИ ВДОМА 
Крім того, що Opel Crossland виглядає вражаюче, у його салоні 
надзвичайно комфортно. Оцініть зручні інтер’єрні рішення: 
розсувні задні сидіння, високе положення сидіння та найкращу  
в класі просторість. Ергономічні адаптивні сидіння добре  
тримають спину.1 

1 Кампанія за здоров’я спини (AGR) — це незалежна асоціація в Німеччині, яку підтримують лікарі та терапевти. З 1995 року AGR проводить дослідження з профілактики 
травм спини та боротьби з поширеним видами болю в спині. Етикетка AGR підтверджує, що ергономічно сертифіковані сидіння AGR нового Opel Crossland відповідають 
найвищим німецьким стандартам, гарантуючи, що спини водіїв та пасажирів у надійних руках.



КРОСОВЕР
У ВАШОМУ СТИЛІ 
Opel Crossland готовий до повсякденних 
пригод. Просто довершіть його на власний  
смак. Широкі можливості налаштування  
дозволяють підкреслити саме Ваш стиль —  
від елегантного до зухвалого. Адже Ваш 
Opel Crossland — це Ви.



КРАСИВИЙ ТА ДУЖЕ 
ПОТУЖНИЙ 

Будьте готові до щоденних пригод разом з Opel 
Crossland. Яку б авантюру не придумала Ваша 
сім’я, цей кросовер усе витримає. Тож просто 
насолоджуйтесь життям!

ЖИВІТЬ
НА ПОВНУ 
З першої ж поїздки на Opel Crossland 
Ви відчуєте неабияку впевненість. 
Завдяки сучасним технологіям Ви 
будете готові на все!



ПОЧНІТЬ СВОЮ 
ПОДОРОЖ
Універсальний, надзвичайно зручний та 
ретельно продуманий для повсякденного 
життя. Новий Opel Crossland готовий показати  
себе на дорозі. Тепер Вам потрібно переконатися, 
чи новий Opel Crossland відповідає Вашому 
стилю життя. Почніть свою подорож, дізнавшись  
більше про Opel Crossland.

ПОВЕРНУТИСЯ НАЗАД

ОТРИМАТИ ПРОПОЗИЦІЮ

НАЙБЛИЖЧИЙ ДИЛЕР

http://www.opel.ua?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_newcrossland-sos-march-2021_vn_CrosslandMCM_1GME_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=catalogue
http://www.opel.ua/tools/request-quote.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_newcrossland-sos-march-2021_vn_CrosslandMCM_1GME_Launch_DPR-DPR_A_LD&utm_content=catalogue
http://www.opel.ua/tools/opel-locate-dealer.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_newcrossland-sos-march-2021_vn_CrosslandMCM_1GME_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=catalogue

