
01.10.2021

OPEL Combo Life Прайс-Лист на автомобіль 2021 року

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ L1 L2 L1 L2

Diesel 1.6 92 к.с. MКПП-5 (виробництво до 30.06.2021р.) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 531 500 грн. 559 300 грн. --- 638 000 грн.

Diesel 1.6 92 к.с. MКПП-5 (виробництво з 01.07.2021р. до 30.09.2021р.) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 531 500 грн. 565 300 грн. --- ---

Diesel 1.6 92 к.с. MКПП-5 ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 542 000 грн. 575 600 грн. 616 000 грн. 649 600 грн.

Diesel 1.5 130 к.с. Start/Stop AdBlue® АКПП-8 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ ---- ---- 764 700 грн. 800 300 грн.

FX3 ● ● ● ●

KL9 ---- ---- ----/● ----/●

K33 ● ● ● ●

AK5 ● ● ● ●

AJ7 ----/● ----/● ● ●

UHG ● ● ● ●

UH5 ---- ---- ● ●

● ● ● ●

KTM ● ● ● ●

AVJ ---- ---- ---- ●/----

NCG ---- ---- ● ●

J71 ---- ---- ●/---- ●/----

EQ9 ● ● ● ●

● ● ● ●

N54 ● ● ● ●

C60 ● ● ---- ●/----

CJ2 ---- ---- ● ●

Обігрів нижньої частини лобового скла CMO ---- ---- ● ●

A66 ● ● ---- ----

AXG ---- ---- ● ●

AER ---- ---- ● ●

DXK ● ● ---- ----

DXL ---- ---- ● ●

UD7 ---- ---- ● ●

UVP ---- ---- ● ●

CVD+CVE ● ● ● ●

J1X ● ● ---- ----

J1U ---- ---- ● ●

J20 ---- ---- ● ●

KA1 ●/--- ●/--- ● ●

A2V+AM1 ● ● ● ●

AQR+D6K ---- ---- ● ●

DCF+Е91 ---- ---- ● ●

TAUI ● ● ---- ----

TAUG ---- ---- ● ●

E21 ---- ---- ● ●

AMG ● ● ● ●

D42 ● ● ● ●

IO7+UW6 ● ● ---- ----

IO1+UW4 ● ● ---- ----

UC3 ● ● ● ●

IO5+UW6 ---- ---- ● ●

T4A ● ● ● ●

T7E ---- ---- ● ●

T83 ● ● ● ●

T3U ---- ---- ● ●

DD8 ---- ---- ● ●

CWX ---- ---- ----/● ----/●

CE1 ---- ---- ----/● ----/●

TQ5 ---- ---- ----/● ----/●

QP9 ● ● ---- ----

RRY+XCU ● ● ----/● ----/●

RRZ+XCU ---- ---- ●/--- ●/---

RU9 ● ● ● ●

AKO ---- ---- ● ●

D72+DPK ● ● ---- ----

VH6+VJG ● ● ---- ----

B87 ● ● ● ●

D75 ---- ---- ● ●

DP6 ---- ---- ● ●

DZT ---- ---- ● ●

VU8+VN5 ---- ---- ● ●

G2o ● ● ● ●

ZP7 ---- 30970 ---- 32380

Gхх 11750 11750 12280 12280

Gхх ---- ---- 12280 12280

● -  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

Сенсорний екран 5", RCE радіоприймач, 4 динаміки, USB-роз'єм, Bluetooth (з виробництва 01.10.2021р.)

Корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - кольору кузова (виробництво до 30.09.2021р.)

Корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - чорного глянцю кольору (з виробництва 01.10.2021р.)

EDITION ELEGANCE

БЕЗПЕКА

ESС - електронна система стабілізації, ASR - антибуксувальна система, Hill Assist - система допомоги при 

рушанні на підйомі

ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА

Електронне керування "дитячим замком"

Сигналізатори про непристібнуті ремені безпеки водія, переднього та задніх пасажирів
Сигналізатори про непристібнуті ремені безпеки водія

Електричне стоянкове гальмо (--- недоступно для АКПП-8)

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна (● для АКПП-8)
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Оздоблення салону:  тканина "Base Gray"

Бокові подушки безпеки переднього ряду  (● - з виробництва 01.10.2021р., несумісно з опцією ZP7 для 

EDITION)

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на другому ряді сидінь
Центральний замок

КОМФОРТ

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

Захист двигуна

Електропідсилювач керма

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Електричні склопідйомники передніх дверей

Електричні склопідйомники бокових зсувних дверей

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом, функцією автоскладання
Задній датчики паркування
Камера заднього виду з кутом огляду на 180°

Електричні склопідйомники передніх дверей, імпульсний з боку водія. 

Праві та ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються

Ручки дверей, корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - чорного кольору

Передній та задній бампери - чорного кольору

Колір кузова: емаль (БІЛА)
ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Колір кузова: металік СИНІЙ (GBT), ПІСОЧНИЙ (GAC), КОРИЧНЕВИЙ (10K).

Третій  ряд сидінь: встановленні на рейках 2-а індивідуальні сидіння, які мають поздовжнє регулювання, 

можливість знімання та складанням спинки (виключає базове обладнання AJ7 та A2V+AM1)
Колір кузова: металік ЧОРНИЙ (G7O),  ПЛАТИНОВИЙ (G4O),  СРІБЛЯСТИЙ (G4i).

Ручки дверей  - кольору кузова

Боковий молдинг - чорного кольору

Передній та задній бампери - кольору кузова

Кондиціонер (виробництво до 30.06.2021р. для ELEGANCE)

Задні відкидні засклені двері з обігрівом та склоочисником
Скло дверей багажника, що відчиняється окремо
Підігрів передніх сидінь (--- недоступне з виробництва 01.10.2021р. для EDITION)

Відкидні столики та кишені на спинках передніх сидінь

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.

Двозонний клімат - контроль (виробництво з 01.07.2021р.)

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access (виробництво до 30.06.2021р.)

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.

Повнорозмірне сталеве запасне колесо

Передні галогенові фари головного світла з інтегрованими денними ходовими LED вогнями

Система автоматичного включення фар

Протитуманні фари

Пакет "Оглядовість": (● для АКПП-8)

Електрохромне дзеркало заднього виду

  - Система автоматичного включення склоочищувачів (● для АКПП-8)

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Задні двостулкові засклені двері

Хромоване оздоблення ручек передніх дверей

Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою 

(несумісно з опцією ZP7)

Оздоблення салону:  тканина "Mistral Gray"

Другий  ряд сидінь: спинки складаються у співвідношенні1/3 - 2/3

Повнорозмірні колісні ковпаки

Легкосплавні колісні диски R16"  шини 205/60 R16 (виробництво до 30.09.2021р.)

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом

Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth, 6 динаміків (виробництво до 30.09.2021р.)

  - Асистент дальнього світла "High Beam assist" (● для АКПП-8)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві колісні диски R16" шини 205/60 R16 (виробництво з 01.10.2021р. для ELEGANCE) 

Полиця в багажному відділенні
МУЛЬТИМЕДІА

Управління радіо на кермі

Мультимедійна система з 8" сенсорним екраном, радіоприймач, 6 динаміків, USB, Bluetooth, (Android Auto, 

Apple Car Play) 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Передні галогенові фари головного світла

Сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту з відкидною спинкою та підлокітником

https://to.opel.ua/testDrive/?utm_source=pricelist&utm_medium=DIS-OTH&utm_campaign=ov_ua_pricelist-banner-202101_vn_combolife_0_ebrochure_dis-oth_p_ld


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".


