
01.10.2021

OPEL Vivaro Пасажирський Фургон
Прайс-Лист на автомобіль 2021 року

CREW CAB

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ L2

Diesel 2.0 150к.с. Start/Stop AdBlue® МКПП-6 (виробництво до 30.09.2021р.) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 974 500 грн.

Diesel 2.0 145к.с. Start/Stop AdBlue® МКПП-6 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 997 300 грн.

RQ6 ●

BH4 ●

2,37м / 5,5 м³

6

●

FX3 ●

KL5 ●

K34 ●

UJO ●

●

AY0 ●

Центральний замок KTM ●

TY6 ●

Металевий захист двигуна HMG ●

NCH ●

DHG ●

●

●

NK5 ●

XA7 ●

AEF ●

5B0 ●

K07 ●

C60 ●

UD5 ●

UDQ ●

TAVT ●

A6M ●

Дзеркало заднього виду D31 ●

D26 ●

Розетка 12V у вантажному відділенні ●

T38 ●

YA6 ●

AKO ●

J1W ●

AGE ●

●

CR1 ●

●

iO5 ●

●

Протитуманні фари T3U ●

QQ5 ●

Q16 ●

G2о ●

Gхх 12690

● -  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;

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.opel.ua

ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА

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".

Колір кузова: емаль (БІЛА)
ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Колір кузова: металік: ПЛАТИНОВИЙ (G4o),  СРІБЛЯСТИЙ (G4i), ЧОРНИЙ (G7o).

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.10.2021 по 31.10.2021 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.

Сталеві колісні диски R16  з ½ ковпаком чорного кольору, шини 215/65 R16C

Тонування скла бокових вікон зсувних дверей (рівень непрозорості ≈70%)

Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°

Двомісне пасажирське сидіння, з відкидною спинкою та відсіком для зберігання під сидінням

Другий ряд сидінь: 3-х місний, з підйомним механізмом для збільшення вантажного відділення

Захисне протиковзке дерев'яне покриття підлоги вантажного відділення з захисними алюмінієвими планками по краях

МУЛЬТИМЕДІА

Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth, 4 динаміків

Мультимедійна система з 7" сенсорним екраном USB-роз'єм, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play)
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Передній, задній бампери, боковий захисний молдинг, ручки дверей та корпуси зовнішних дзеркал - чорного кольору

Повнорозмірне запасне колесо R16

Праві зсувні  засклені бокові двері

Електричні склопідйомники передніх дверей 

Зсувні механічні бокові вікна для 2-го ряду сидінь

Автоматичний післяпусковий  догрівач двигуна Webasto

Кондиціонер

Задній та передній датчики паркування

Система контролю "сліпих зон"
ПЕРЕГОРОДКИ, ДВЕРІ І ОБЛАДНАННЯ

Оздоблення салону: тканина "CURITIBA TRITON"

Сидіння водія з регулюванням по висоті, підлокітник

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та складанням

Освітлення багажного відділення

Обігрів форсунок омивачів лобового скла

Система моніторингу тиску в шинах

Фронтальна подушка безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Пакет "погані дороги", з захистом днища кузова

Механічне керування "дитячим замком"
КОМФОРТ

Сонцезахисні козирки водія та переднього пасажира

Електрогідропідсилювач керма

Бортовий комп'ютер

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Збільшене корисне навантаження до 1170 кг

Акумуляторна батарея з максимальною ємністю, максимальною потужності стартер та генератор

Корисна довжина / Об'єм вантажного відділення, м / м³

Кількість місць для сидіння
БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм, AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні, EBD - електронна система розподілу 

гальмівних зусиль

ESP - електронна система стабілізації

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

https://to.opel.ua/lcv-promo/?utm_source=pricelist&utm_medium=DIS-OTH&utm_campaign=ov_ua_pricelist-banner-202101_vn_vivarocombi_0_ebrochure_dis-oth_p_ld

