
Opel FlexCare
Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с 
неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължeна 
гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на 
удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили 

Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

OPEL Cascada
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Двигатели Предавателна кутия
1.6 Turbo Start/Stop
100 кВт/136 к.с.
1.6 Turbo
100 кВт/136 к.с.
1.6 Turbo Start/Stop
125 кВт/170 к.с.
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Innovation

6-степенна механична 53 350

Opel Cascada

2 врати

6-степенна механична 50 280

54 2906-степенна автоматична
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Пакет "Светлини и видимост 1" 
Сензор за дъжд, Самозатъмняващо се вътрешно огледало, Автоматично включване на светлините с откриване на 
тунели, Автоматични дълги светлини 

Пакет предни светлини Premium
Автоматично изравняване на фаровете, Умиватели на фаровете, Адаптивни предни светлини, Би-ксенонови предни 
светлини, Дневни светлини, LED, Пакет "Светлини и видимост 1" 

Пакет ергономична седалка за шофьора и пътника 
Отопляеми предни седалки, Електрическа опора за кръста за пътника, Електрическа опора за кръста на водача, Активни 
предни подглавници (4 посоки), Удължаване на седалката до шофьора ръчно, Удължаване на шофьорската седалка 
ръчно, Регулиране на седалката на пътника в 6 посоки, Ръчно регулируема по височина шофьорска седалка с 6 настройки 

Технологичен пакет Парктроник и подгряване на огледалата 
Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми огледала, Известяване за опасност в сляпата зона, Усъвършенстван 
паркинг асистент 

Пакет асистент при шофиране
Интелигенти светлини, Система за разпознаване на пътните знаци, Датчик за спазване на дистанция, Предупреждение при 
излизане от пътната лента и при опасност от челен сблъсък, Пакет "Светлини и видимост 1"

Пакет предни седалки с ел. Настройки 1.
Електрически многопосочни настройки на пътническата седалка, Многопосочни електрически настройки на седалката на 
водача 

Пакет предни седалки с ел. настройки 2. 
Вентилиране на предните седалки, Електрически многопосочни настройки на пътническата седалка, Многопосочни 
електрически настройки на седалката на водача 

Спортен пакет
Лети джанти 19 x 8.0, J, design 3, Облицован с кожа волан с 3 спици, спортен и ергономичен дизайн, Спортни алуминиеви 
педали

Пакет Cascada Supreme
Отоплеие на волана, Лети джанти 20 x 8.5, алуминий, 5 спици, Сгъваем покрив, звуково изолиран

Основни цветове BAS

Боя металик 9M2

Цвят брилянт (Предлага се само с: Pi3) 9BR

Бутикови цветове BBQ

Спортно окачване, по-ниско XJ2

Поглъщащо топлината стъкло AKP

Тонирано предно стъкло AKW

Отопляеми електрорегулируеми странични огледала в цвета на купето, ръчно сгъваеми DWE

Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми огледала DWF

Цвят на сгъваемия покрив, Black 19T

Цвят на сгъваемия покрив, Malbec
Сгъваем покрив, звуково изолиран

Сгъваем покрив, звуково изолиран
(Предлага се само с: Цвят на сгъваемия покрив, Black)

Дневни светлини T3Z

Предни фарове за мъгла T3U

Светодиодни задни светлини UGE

Емблема "ecoFLEX" W5T

Халогенни фарове T4A

Електрически прозорци

"Фанфарен" тон на клаксона U07

Тапицерия текстил / винил, Lumio
Облегалка за глава на предната седалка, подвижна (2-посочна), Централен панел в черен пиано лак, Предни спортни 
седалки

Кожена тапицерия, Siena, перфорирана, черно
Пакет ергономична седалка за шофьора и пътника, Централен панел Black Magic, Отопляеми предни седалки, Електрическа 
опора за кръста за пътника, Електрическа опора за кръста на водача, Активни предни подглавници (4 посоки), Удължаване 
на седалката до шофьора ръчно, Удължаване на шофьорската седалка ръчно, Предни спортни седалки, Централен панел 
Black Magic

Кожена тапицерия, Siena, перфорирана, черно c Pi3 TAAV

Тапицерия кожа, Siena, перфорирана, бежово
Електрическа опора за кръста за пътника, Електрическа опора за кръста на водача, Централен панел в черен пиано лак, 
Отопляеми предни седалки, Активни предни подглавници (4 посоки), Удължаване на седалката до шофьора ръчно, 
Удължаване на шофьорската седалка ръчно, Пакет ергономична седалка за шофьора и пътника, Предни спортни седалки, 
Централен панел в черен пиано лак

Тапицерия кожа, Nappa Jet Black / Brandy
Облицован с кожа волан с 3 спици, спортен и ергономичен дизайн, Пакет предни седалки с ел. настройки 2., Пакет 
ергономична седалка за шофьора и пътника, Централен панел в черен пиано лак, Текстилни стелки отпред и отзад, 
Отопляеми предни седалки, Електрическа опора за кръста за пътника, Електрическа опора за кръста на водача, Активни 
предни подглавници (4 посоки), Удължаване на седалката до шофьора ръчно, Удължаване на шофьорската седалка ръчно, 
Предни спортни седалки, Облицован с кожа волан с 3 спици, спортен и ергономичен дизайн

Оборудване

Стандартни пакети
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Предни спортни седалки AE4

Отопляеми предни седалки KA1

Сгъваема задна седалка 50:50 с електрическо управление от бутон в багажника

Подготовка на облегалката за поставяне на детско столче (Isofix задна седалка) AHN

Осветление на огледалата в сенниците D6I

Спортни алуминиеви педали JF5

Кормилна колона - накланяща се, телескопична N37

Дефлектор за въздушния поток на предните седалки
Дефлектор за въздушния поток на предните седалки

Пакет за пушачи (запалка и пепелник) DT4

Централен панел Black Magic VOU

Oблицован с кожа волан с 3 спици N34

Облицован с кожа волан с 3 спици, спортен и ергономичен дизайн N55

Електрическа ръчна спирачка, Асистенция при потегляне по наклон J71

Автоматичен двузонов климатик с електронно управление на климатичната инсталация CJ2

Радиатор за подгряване, антифриз, таймер K07

Дистанционно централно заключване ATG

Предни лампи за четене C95

Отоплеие на волана
(Предлага се само с: Отопляеми предни седалки)

Система за нивелиране на фаровете, ръчно TR6

Управление на аудиосистемата от волана UC3

Радио CD 600
Извод AUX-in (LINE IN), 7-инчов цветен дисплей, WVGA, 7 високоговорителя "premium", Радио CD, Информационно-
развлекателна система IntelliLink

Аудио система Navi 950 с технология Intellilink
Приемник за позиционираща система, 7 високоговорителя "premium", Информационно-развлекателна система IntelliLink, 
Аудио система Navi 650, 7-инчов цветен дисплей, WVGA, Извод AUX-in (LINE IN)

Дисплей в приборното табло (едноцветен графичен) UDC

Антена US3

Камера за обратно виждане UVC

Цифрово радио, мултимедиа U4D

Комуникационна система на автомобила, OnStar* UE1

Бордкомпютър U68

Електронна стабилизираща програма (ESP) FX3

Асистенция при потегляне по наклон KB5

Система за следене на налягането в гумите (TPSM) UJM

Предни и странични въздушни възглавници за предните две места AJG

Изключване на въздушната възглавница за пътника до шофьора (с ключ) C99

Блокировка на вратите AF8

Алармена инсталация
Сензор за движение във вътрешността на автомобила, Сензор за накланяне на автомобила, Автономно захранвана 
алармена сирена, Защита от проникване с взлом, Блокировка на вратите

Круиз контрол K33

Два сгъваеми ключа KTF

Фарове за мъгла, задни T79

Парк пилот със сензори отзад UD7

Помощник при паркиране преден и заден UD5

Лети джанти 18 x 7.5, стил Sport RQJ

Лети джанти 19 x 8.0, J, design 3 RVB

Алуминиеви джанти 20 x 8.5, J, Design 3 RTH

Алуминиеви джанти 20 x 8.5, J, Design 3 с ST3 RTH

Лети джанти 20 x 8.5, алуминий, 10 спици RQ9

Лети джанти 20 x 8.5, алуминий, 10 спици с ST3 RQ9

Лети джанти 20 x 8.5, алуминий, стил GSI RQA

Лети джанти 20 x 8.5, алуминий, стил GSI с ST3 RQA

Без резервна гума
Ремонтен комплект за гуми

Малоразмерна резервна гума 17" RUA
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*Всички OnStar услуги ще спрат да бъдат достъпни от 31 декември 2020. Никакви пробни или платени услуги, включително и системите за аварийно повикване няма 
да са достъпни след този период.
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РАЗМЕРИ 2 врати

Височина (мм) 1443
Дължина (мм) 4696
Междуосие (мм) 2695
Следа (предна) (мм) 1587
Широчина (със/без страничните огледала) (мм) 2020 / 1839

Радиус на завой в метри 2 врати

От стена до стена 12,2

Обем на багажното отделение (ECIE/GM) в литри 2 врати

Обем на товарния отсек (m3) 280-530 / 350-630
Капацитет на резервоара (л) 56

Технически данни

Общи спецификации
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ДВИГАТЕЛИ
1.6 Turbo Start/Stop

(100 кВт/136 к.с.)
1.6 Turbo

(100 кВт/136 к.с.)

Норма на емисии EURO6.2 EURO6.2
Гориво бензин бензин
Брой цилиндри 4 4
Диаметър на цилиндъра в мм 79,0 79,0
Ход на буталото в мм 81,5 81,5

Работен обем (см3) 1598 1598
Максимална мощност (кВт/к.с.) 100 / 136 100 / 136
Максимална мощност при об./мин 4000-6000 4000-6000
Максимален въртящ момент (Нм) 240 240
Максимален въртящ момент при об./мин 1650-3500 1650-3500

Собствено тегло на автомобила, вкл. Водача 1733 1733
Максимално допустимо брутно тегло на автомобила 2150 2170
Полезен товар 417 437
Максимално тегло за теглене без спирачка 750 750
Максимално тегло за теглене със спирачка (12% стъпка) 1300 1300

Трансмисия 6-степенна механична 6-степенна автоматична

градски 9,0 10,0
извънградски 6,1 6,2
комбиниран цикъл 7,2 7,6
емисия на СО2 (гр/км) 164 174
Максимална скорост (км/ч) 205 200
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 11,4 11,9

EURO6.2

Тегло в кг

Технически данни

Бензинови двигатели

1.6 Turbo Start/Stop
(125 кВт/170 к.с.)

1598
81,5
79,0

4
бензин

1733

1650-4500
280

4750-6000
125 / 170

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява 
паневропейска удължeна гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на 
стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

1300
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2150

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 юли 2018. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си 
запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в 
български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за 
поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на  www.opel.bg . 
Opel Southeast Europe Kft., юли 2018.

Разход на гориво (л/100 км)

9,9
220
164
7,2
5,9
9,3

6-степенна механична


