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LIVET ER
herlig

Len deg tilbake og trekk pusten dypt. Det føles godt å være
tilbake, ikke sant? Feir din nyvunne frihet ved å cruise rundt
i gatene slik du pleide før. Uten noen bestemt destinasjon
eller forventet tid å være hjemme, og viktigst: med en tørst
etter eventyr. Tråkk på gassen i din nye Grandland X, tiden
er kommet for å ta tilbake det som er ditt.

Du sitter
i førersetet
– igjen
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Enkelte bilder og beskrivelser i denne brosjyren kan inkludere noe tilleggsutstyr. Opplysningene i denne katalogen var korrekte på tidspunktet for trykking (10/2017). Vi forbeholder oss retten til å endre
spesifikasjonene og utstyret når som helst. Kontakt Opel-forhandleren din for å få den aller nyeste informasjonen.

Velkommen
tilbake
hjerteslag
Du har alltid vært kjent for å være dristig, smidig og listig
– og hvorfor skulle det ha endret seg?
De innovative egenskapene til Grandland X passer på
deg i enhver situasjon.

IMPONERENDE 360° SIKT1
Få maksimalt god sikt: et kamera foran
og et bak holder utkikk etter fotgjengere,
humper og andre hindringer.

Tilleggsutstyr med Park & Go-pakke. Ikke tilgjengelig for
Innovation. 2 Se OnStar-beskrivelse på side 14–17. 3 Tilleggsutstyr for Premium. 4 Tilleggsutstyr for Innovation. Standard for
Premium.
1

Overlegen tilkobling med OPEL ONSTAR2
OnStar – en personlig online- og serviceassistent –
er problemløseren din som fungerer 24 timer i døgnet,
365 dager i året. Enten det handler om å bestille
hotell eller ringe etter ambulanse: OnStar er der for
å redde dagen.

LED-AFL HOVEDLYS4
Oppdag de innovative adaptive LEDfrontlyktene som er 30 % lysere enn tradisjonelle frontlykter, og sikrer optimalt
opplyste veier under alle kjøreforhold.

FØRSTEKLASSES DENON®
-LYDsystem3
Det skreddersydde lydsystemet gjør
hver vei til et lydspor.

Avansert IntelliGrip
Du har kontrollen – og IntelliGrip sørger for at
det fortsetter slik. Nyt turen mens Grandland
X tilpasser akselerasjonen til underlaget.

VIKTIGE INNOVASJONER: HØYDEPUNKTENE
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Velkommen tilbake
reiselyst

Tiden din har nettopp begynt – og vi har enda ikke
kommet til det beste:
Grandland X oser eventyr fra alle vinkler med sine skarpe
linjer, sitt muskuløse utseende og sin atletiske holdning. Bare
kom deg ut når natten faller på, så kan du se på stjernene
gjennom panoramataket ditt1.

1

Tilleggsutstyr.

KARAKTERISTISK EKSTERIØRDESIGN
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Velkommen tilbake
holdning

Alt innen rekkevidde: Kontrollpanelene er ergonomisk optimalisert for å holde oppmerksomheten
din på veien.

Velkommen hjem: Førsteklasses materialer,
uttrykksfulle former og en svært tilpassbar design
gjør interiøret i Grandland X til det ultimate sted
å tilbringe mange mil.

Få oversikt over territoriet ditt: Den avslappende høye
sitteposisjonen gir deg et komfortabelt utkikkspunkt. Oppvarmede og ventilerte ergonomiske AGR-forseter1 (sertifisert
av AGR – kampanje for friske rygger) støtter deg på lange
turer. De justerer seg elektrisk for at du skal få en perfekt
sittestilling – bare trykk på knappene på siden av setet.

AGR-seter er standard. AGR-skinnseter med elektrisk justering er tilleggsutstyr. Opels AGR-forseter er godkjente av AGR
(kampanje for friske rygger), et senter for utmerket ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig
testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.

1 

DISTINKT INNVENDIG DESIGN
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Automatisk cruise control1. Ser
fremover og opprettholder en sikker
avstand fra kjøretøyet foran ved
hastigheter mellom 30 og 180 km/t.
Den automatiske akselerasjonen og
bremsen er ekstremt behagelig på
lange turer.

Adaptive LED-frontlys2. Her ser du forbedringene
i praksis: se forbi kurver og hold fjernlyset aktivert
uten å påvirke motgående kjøretøy. La frontlysene
lede deg gjennom natten – de tilpasser seg automatisk til forholdene.

Tilleggsutstyr med automatgir. 2 Tilleggsutstyr for Innovation. Standard for Premium.
Standardutst yr. Se baksiden for viktig informasjon om systemets funksjoner og
begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen.
1

3  

Velkommen tilbake
OPPFINNSOMHET

Automatisk bremsing i nødsituasjoner3 kan kjenne
igjen farlige situasjoner lengre fremme på egenhånd og
advare føreren med et lydsignal. Hvis en annen bil eller
en fotgjenger kommer for nær, reduserer systemet
farten til bilen din. Den stopper helt opp dersom hastigheten er lavere enn 30 km/t.

SIKKERHETSINNOVASJONER
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Velkommen tilbake
NYSGJERRIGHET
Hold deg i teten med disse fremragende innovasjonene.

Keyless åpning og start2. Du kan lett komme inn
i Grandland X uten å ta nøklene ut av lommen.

Avansert parkeringshjelp1. Slipp rattet og la
Grandland X styre for deg.

360-graders kamera3. Uunnværlig
der det er lite plass. Se hva som skjer
bak eller foran bilen fra et fugleperspektiv.

Tilleggsutstyr med Park & Go-pakke. Opels førerassisteringssystemer er ment å støtte føreren innenfor
systemets iboende begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen. 2 Leveres som standard
for Premium. Ikke tilgjengelig for Innovation. 3 Tilleggsutstyr med Park & Go-pakke.

1

FØRSTEKLASSES INNOVASJONER
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Din personlige
rådgiver på veien

Opel OnStar1 er en førsteklasses tjeneste som gjør at du føler
deg tilkoblet, trygg og ivaretatt, praktisk talt overalt i Europa
og hele døgnet, hver dag, hele året: nyt godt av førsteklasses
funksjoner som 24-timers telefon for øyeblikkelig hjelp og din
egen personlige assistent. Velkommen til servicens overklasse.

OnStar-tjenester krever aktivering og en konto hos OnStar Europe Ltd. Kostnader vil påløpe etter gjeldende prøveperiode.
Alle tjenestene er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet. Innholdet i OnStar-abonnementspakkene
kan være forskjellig fra tjenestene i den gratis prøvepakken. Se http://www.opel.no/onstar/ for mer informasjon om
tilgjengelighet, dekning og gebyrer. Betingelser gjelder. 2 Noen elementer av App til smarttelefon er kanskje ikke
tilgjengelig for alle biler/utstyrsnivåer. Se http://www.opel.no/onstar/ for tjenestebegrensninger og kostnader.

1

Trygg
Bedre føre var enn etter snar! OnStars spesielt opplærte rådgivere er der
for deg når som helst og hvor som helst.

TILKOBLET
I en tilkoblet verden er det så mye som er mulig –
og Opel sørger for at du er utstyrt.
• Fjernkontroll1,2: Hvis du glemte å låse bilen, kan
du bruke smarttelefonen til å låse eller låse den
opp eksternt, selv på lang avstand, takket være
myOpel App til smarttelefon.
• Finne bilen1,2: Glemt hvor du har parkert? Finn den
nøyaktige plasseringen til bilen på appen. Hvis du
er nærme og fortsatt ikke ser den, kan du bare
blinke med frontlysene eller tute med hornet for
å se hvor du har parkert.

• Automatisk ulykkesvarsling1: Hvis du krasjer, kobler våre rådgivere seg
automatisk til bilen din. Hvis det er nødvendig, orienterer de umiddelbart
nødetatene om passasjerinformasjon og nøkkelinformasjon
om bilen, og kan sende dem til din nøyaktige posisjon.
• 24-timers-telefon for øyeblikkelig hjelp1: Føler du, en passasjer eller
en forbipasserende seg ikke vel? Trykk på den røde SOS-knappen,
så sender våre rådgivere hjelp med én gang.
• Veihjelp1,3: Hvis du har et punktert dekk eller en varsellampe på dashbordet tennes, kan du bare ta kontakt med våre rådgivere, så sender
de veihjelp til din posisjon, om nødvendig. Dette er enda mer verdifullt
i områder med dårlig mobildekning eller hvis smarttelefonen har gått tom
for batteri.
• Assistanse ved stjålet bil1: Hvis bilen blir stjålet, blokkerer OnStar
tenningen slik at bilen ikke kan startes på nytt igjen, og gir politiet
GPS-data for å bidra til å finne igjen bilen.

Tatt vare på
Hvem skulle ikke ønske de hadde en personlig assistent? Ved å trykke på
en knapp, kobles du til en rådgiver som står til tjeneste hele døgnet, hver
dag, hele året.

OnStar vil sende en profesjonell bilberger til din plassering. Hvis bilen din er innenfor dekningsperioden
for Opels veihjelp for nybil Opel Assistanse, vil OnStar ta kontakt med Opel Assistanse, som vil sende
hjelp gratis, i henhold til vilkårene i Opel Assistanse. Hvis bilen din er utenfor dekningsperioden for
Opel Assistanse, kan leverandøren av bilbergingstjenesten ta seg betalt for tjenestene som ytes.
4
En OnStar-rådgiver kan hjelpe deg å bestille et hotellrom gjennom Booking.com, underlagt Booking.
com sine brukervilkår og personvernerklæring, som du kan lese på Booking.com sin nettside, og de
gjeldende vilkår og betingelser for hotellet. OnStar hjelper deg med å gjøre en bestilling, og er ikke
ansvarlig for tjenester levert av Booking.com eller det aktuelle hotellet. E-postadresse og kredittkort
er obligatorisk. 5 Kun tilgjengelig for parkeringsplasser som er oppført på Parkopedia.com. Tilgjengelighet gjelder kun for øyeblikket når du er i kontakt med OnStar.
3

• Hotellbestilling1,4: Har planene endret seg? Eller er du for trøtt til å
kjøre videre? La våre rådgivere ta seg av hotellbestillingen underveis,
drevet av Booking.com. Bare trykk på den blå Service-knappen.
• Parkeringsservice1,5: Du trenger aldri lete etter parkeringsplass igjen!
Via Parkopedia.com finner OnStar deg og leder deg til nærmeste ledige
parkeringsplass. På denne måten vet du allerede hvor mange plasser
som er ledige og hvor mye du må betale før du kommer dit.
OPEL ONSTAR
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HVORDAN KAN
JEG FÅ ONSTAR?
OnStar er standard for alle nye Opel Grandland X utstyrsnivå.
Slik får du det:
1. Vi sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan aktivere kontoen din.
2. Fullfør registreringen på nett og angi innstillingene dine.
3. OnStar er klar til bruk!
Etter den gratis prøveperioden på 12 måneder1, kan du velge å fortsette
med OnStar-tjenestene. Dette vil være underlagt en avgift.
For å lese mer kan du besøke www.opel.no/onstar/

Ditt privatliv, din samtale. Du har kontroll over hvilken informasjon du
vil dele med oss. OnStar kan bare overstyre dette i nødstilfeller.
Mer informasjon påwww.opel.no/onstar/

Hvordan myOpel-tjenestene
gjør mer for deg
myOpel er det eneste du trenger for å administrere alt som
har å gjøre med din Opel – fra OnStar-kontoen din til å
organisere bilens neste service til priser og eksklusive tilbud.
Alt er rettet mot deg og Opelen du kjører.
• Administrer din Opel – ta vare på din Opel på Internett,
bestill service og spor servicehistorikk.
• Tilgang til dine OnStar-tjenester – få diagnostikkrapporter, administrer abonnementet ditt og mer.
• Eksklusive tilbud – hold deg oppdatert på spesialtilbud,
de siste nyhetene og aktuelle hendelser.
• Finn forhandler-funksjon – finn din nærmeste Opelforhandler.
Hvis du enkelt vil gå inn på myOpel fra smarttelefonen, trenger
du bare å laste ned appen fra Google Play Store eller iTunes.

Hvis du allerede er Opel OnStar-kunde, kan du få tilgang til alle
myOpel-tjenestene. Ellers kan du registrere deg for myOpel ved
å følge disse enkle trinnene:

Bildeeksempel.
En gratis prøveperiode begynner med det som kommer først av første registrering eller levering fra Opelforhandleren, uavhengig av kundeaktivering.

1 

1. Når du bestiller bilen, gjennomgår forhandleren en enkel
forhåndsregistrering med deg.
2. Vi sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan aktivere
kontoen din.
3. Fullfør registreringen på nett.
4. myOpel er klar til bruk!
OPEL ONSTAR
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Velkommen tilbake
velvære

Sømløs smarttelefonintegrering1. Koble til
smarttelefonen din via Apple CarPlay™ eller
Android Auto™ med IntelliLink-infotainmentsystemet for å få tilgang til telefonen, musikk
og viktige apper via berøringsskjermen.

Trådløs ladestasjon3. Bare plasser telefonen
i den angitte holderen for problemfri lading.

Førsteklasses Denon®
-lydsystem2. Det avanserte Hi-Fisystemet med 8 høyttalere,
subwoofer og en forsterker med
240 watts ytelse hjelper deg
med å leve det gode liv.
Navigasjonssystem med 8˝ berøringsskjerm4.
Sørger for at du kommer frem til ditt neste
eventyr, raskt. Eller hjem.
Uansett om du allerede vet din neste destinasjon
eller bare følger intuisjonen, vil Grandland X og
dens fantastiske egenskaper sørge for at du
kommer frem. Uansett hvor det måtte være.

Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet. For å sjekke kompatibiliteten til enheten tar du kontakt med Opel-forhandleren. Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og
andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc. 2 Tilleggsutstyr med Navi 5.0 infotainmentsystem. 3 Tilleggsutstyr.
Kun for PMA- eller Qi-aktiverte enheter. 4 Standard for Premium. Tilleggsutstyr til Innovation.
1

SØMLØS TILKOBLING
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Oppvarmet frontrute1.
ThermaTec-teknologien tiner raskt frontruten,
slik at isskrapingen om morgenen kan høre
fortiden til.

Oppvarmet ratt2. Varmer
opp gripeflaten ved å trykke
på en knapp. Når du først har
lagt hendene på rattet, vil du
aldri slippe det igjen.

Varme i setene2. Oppvarmede forseter
med tre innstillinger er standard. Varme
i de ytre plasser i baksetet er standard
for utstyrsnivå Premium.

du kan
beholde
grepet

Slipp vintersola inn! Oppvarmingsfunksjonene
og panoramataket3 vil bidra til å gjøre vinteren
til den koseligste sesongen. Det er kanskje vinter
ute – men ikke inne i Grandland X.

1

Tilleggsutstyr for Innovation. Standard for Premium.

2

Standard for alle Grandland X i Norge.

3

Oppvarmet baksete ikke tilgjengelig for Innovation.
FØRSTEKLASSES KOMFORT
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Velkommen tilbake
egentid
Lastevolumet er imponerende: det 514 liter store bagasjerommet utvider seg lett til 1 652 liter ved å legge ned baksetene.
Det har aldri vært en mer riktig tid for å begynne med en ny
hobby.

Gjennomlastingsluke2. Å feste skiutstyret på
taket er generelt den minst morsomme delen av en
skitur. Gjennomlastingsluken gjør at ski og lignende
gjenstander trygt kan fraktes inne i bilen.

Elektrisk bakluke1. Hvor mange ganger har du
ønsket deg en tredje hånd til å få tak i nøklene
når du nærmer deg den lukkede bakluken med
begge hender fulle? Ikke fortvil: i fremtiden er
det nok med et lite spark under støtfangeren.

Leveres som standard for Premium. Ikke tilgjengelig for Innovation. 2 Standard med baksetepakken
for alle modeller. Baksetepakken inneholder: justerbart gulv i bagasjerom med skillelist for last
under gulv (justerbar for 2 stillinger), baksete 40/60 nedleggbart, ryggstøtte med utfoldbart armlene
i midten bak, inkl. gjennomløp for ski og fjernstyringsfunksjon for nedfelling av bakseterygg.

1

FlexFold2. Flere passasjerer eller mer plass? Du
kan få FlexFold-setene til å forsvinne med en
håndbevegelse. Delingsforholdet 40/60 gjør at
du kan tilpasse deg situasjonen på kort tid.

INNVENDIG FUNKSJONALITET
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Hvem sa at du ikke bryr deg om interiørdesign? Våre utstyrsnivåer er laget for
å få deg til å føle deg hjemme på veien,
fullføre stilen din og imponere passasjerene dine.

Velkommen tilbake
selvtillit

INNOVATION

Et utvalg av standardutstyret:
• 17˝ lettmetallfelger
• AGR-seter i sort stoff/kunstskinn
• Radio R 4.0 IntelliLink med DAB
• Opel OnStar1
• Skiluke og justerbart bagasjeromsgulv
• Oppvarmet skinnratt
• Automatisk fjernlys og tåkelys
• LED-kjørelys
• Sikkerhetspakke inkl. autonødbrems med
fotgjengeroppdagelse, og aktiv filholderass
• Cruise control med hastighetsbegrenser
• Trafikkskiltgjenkjenning
• Elektrisk håndbrekk
• 6 kollisjonsputer
1

PREMIUM

Et utvalg av tillegg til Innovation:
• 18˝ lettmetallfelger
• Full LED adaptivt frontlyssystem AFL
• To-soners elektronisk klimaanlegg
• Krom-lister og mørke ruter bak
• Beskyttelseplater foran og bak
• Parkeringssensor foran og bak
• Keyless åpning og start, inkludert
handsfree bakluke
• Navi 5.0 IntelliLink med DAB
• Oppvarmede ytre seter bak
• Oppvarmet frontrute
• El. innfellbare sidespeil med „sølelys“
• Interiørbelysning midtkonsoll/fordører
• Strømuttak 230 V for baksetepassasjerer

Se OnStar-beskrivelse på side 14–17.
OVERSIKT OVER UTSTYRSNIVÅER
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Velkommen tilbake
egenart
Gi alt! Listen over alt Grandland X kan tilby er som
å lese en liste over dine favorittalternativer.

Et utvalg av tilgjengelig ekstrautstyr til Grandland X:
• 19˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket design, Diamond Cut
• Full-LED-frontlykter med AFL, inkludert automatisk
fjernlys og karakteristiske kjørelys (standard for Premium)
• Tak i 2 fargetoner (kun svart)
• Sportspedaler i lettmetall
• Ergonomiske AGR-sportsseter i skinn1
• Trådløs ladestasjon for mobile enheter2

• Park & Go-pakke (inkl. kamera med 360° sikt
og avansert parkeringssensor)
• Panorama soltak
• Denon® Premium Sound System lydanlegg

Opels AGR-forseter er godkjente av AGR (kampanje for friske rygger), et senter for utmerket ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter
fra ulike medisinske disipliner. 2 Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet. For å sjekke kompatibiliteten til enheten tar du
kontakt med Opel-forhandleren.

1

Tilvalg til Grandland X
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Velkommen
tilbake
rygg
Sett deg godt til rette – det er behagelig:
våre fantastiske AGR-seter er standard.1
Legg til helskinn for enda mer luksus!
Da får du ventilasjon i setene på kjøpet.

Innovation og Premium: Harlekin Marvel Black
stoffseter med seteinnsatser i Morrocana,
dekorlister i Frosted Silver (Innovation) og
Toba Grey (Premium).

Premium: perforert Marvel Black skinn med
seteinnsatser i Morrocana/skinn2, dekorlister
i Toba Grey.

1
AGR-seter er standard. Opels AGR-forseter er godkjente av AGR (kampanje for friske rygger), et senter for utmerket ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående
av eksperter fra ulike medisinske disipliner. 2 Skinn er tilleggsutstyr for Premium. Sete nr 1. 2. og 3 sett fra venstre i det store bildet viser interiør som ikke tilbys i Norge.

INTERIØRMATERIALE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

White Jade
Pearl White
Quartz Grey
Moonstone Grey1
Jasper Grey
Diamond Black1
Golden Sunstone1
Dark Ruby Red1
Amethyst Purple1
Topaz Blue1

3
2
1

Velkommen tilbake
FARGE
Skill deg ut i mengden og gjør resten til skamme med ditt dristige fargevalg.

10
9
8
7
6
5
4

1

Tilleggsutstyr.
INSPIRERENDE FARGER
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Velkommen tilbake
VALGFRIHET

Det brede utvalget av felger lar deg uttrykke din kjærlighet til design.
1.
2.
3.
4.

18˝ lettmetallfelger, 5-eiket design, Diamond Cut1
18˝ lettmetallfelger, flereiket design, Silver2
17˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket design, Silver3
19˝ lettmetallfelger, 5-dobbelteiket design, Diamond Cut, tofarget,
High Gloss Black4
5. 18˝ lettmetallfelger, 5-eiket design, Diamond Cut, High Gloss Black5
6. 18˝ lettmetallfelger, 5-eiket design, Diamond Cut, Technical Grey6

3

5
2
1

4

Tilbehør som gjør Grandland X
enda bedre.

Hundegitter7. Hold din firbente venn trygg –
i tillegg til setetrekkene i baksetet – ved å skille
kupeen fra bagasjerommet.

Sportspedalsett7. Match kjørestilen din med
riktige pedaler.

Opel takboks7. Øk lastevolumet for store
eventyr.
Barneseter7. Mindre rot, mer sikkerhet!
Skreddersydde barneseter med et ISOFIXhengsel gjør det mindre stressende for barn
og deres foreldre å feste sikkerhetsbeltet.

6
1
Kun tilgjengelig med IntelliGrip. 2 Standard for Premium. Tilleggsutstyr for Innovation.
tilgjengelig for Innovation. 7 Tilleggsutstyr.

3

Standard for Innovation. Ikke tilgjengelig for Premium.

4

Tilleggsutstyr for Premium. Ikke tilgjengelig for Innovation.

5

Tilleggsutstyr for Premium. Ikke tilgjengelig for Innovation.

6

Tilleggsutstyr for Premium. Ikke

FELGER OG TILBEHØR
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Velkommen tilbake
KURVER
Kast deg inn i et nytt liv! Hver Grandland X tilbyr
et optimalt nivå av trøkk for å få deg dit du skal.
Sett deg inn og nyt den dynamiske, men
behagelige turen.
• Optimalt grep på grunn av det tunede
chassiset – limer bilen til asfalten
• Dynamisk kjøreytelse takket være lett
konstruksjon

Smidig og rask. Quickshift-teknologi gjør det
mulig for den forbedrede 6-trinns automatiske
girkassen å gire mer smidig enn noensinne.

Fyll drivstoff med glede. Det økonomiske
drivstofforbruket til Grandland X vil garantert
få deg til å smile.

Manuell girkasse. Du har den i hånden: kjør
slik du vil med 6-trinns manuell girkasse.
KJØREDYNAMIKK
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Farvel
høye vedlikeholdskostnader

Vårt utvalg av effektive motorer gir stor kraft til en lav pris.
Velg en motor som passer din kjørestil.
• Bensin 1.2 l, Direct Injection turbo, 130 hk/230 Nm
• Diesel 1.6 l, 120 hk/300 Nm
• Alle tilgjengelige med automatisk eller manuell 6-trinns girkasse

Dekkmerking
Felger

215/65 R 17

225/55 R 18

Drivstoffeffektivitetsklasse

C

C

C

Klasse for veigrep under våte forhold

A

C–A

B

Målt verdi for ekstern dekkstøy (dB)

69

71–69

72

Klasse for ekstern dekkstøy

235/50 R 19

FORBRUK OG UTSLIPP
Motorer

1.2 Direct Injection Turbo
med start/stopp-system (96 kW/130 hk)

1.6 Diesel
med start/stopp-system (88 kW/120 hk)

Girkasse

MT-6

MT-6

Utslippsklasse

Euro 6

AT-6

AT-6

Euro 6

Tabellen viser skalering av forbruk og utslippsdata avhengig av dekk. Ta kontakt med din Opel-forhandler eller se prislisten for spesifikk
informasjon.
Drivstoff
Bensin
Diesel
Drivstofforbruk i l/100 km1
Bykjøring

6,4–6,0

6,4–6,3

4,9–4,7

5,1–4,9

Landeveiskjøring

4,9–4,5

4,9–4,7

3,9–3,5

4,2–4,0

Kombinert kjøring

5,4–5,1

5,5–5,2

4,3–4,0

4,6–4,3

CO2 -utslipp kombinert kjøring i g/km1

124–117

127–120

111–104

118–112

MT-6 = 6-trinns manuell girkasse, AT-6 = 6-trinns automatisk girkasse. Noen motorer er ikke tilgjengelige i alle land.

Alle mål er oppgitt i mm

*Med innfelte speil.

1
I henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 og R (EF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjoner).
All informasjon var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Selskapet forbeholder seg retten til å endre motorspesifikasjonene til enhver tid. Dette kan påvirke innholdet i de oppgitte dataene. Kontakt Opel-forhandleren for å få oppdatert informasjon. Alle tall viser til den europeiske basismodellen
med standardutstyr. Informasjon om drivstofforbruk og CO 2 -utslipp er utarbeidet i samsvar med direktivene R (EF) 715/2007 og R (EF) 692/2008 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt i kjørbar stand som spesifisert i direktivene. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe
høyere resultater enn de oppgitte tallene for forbruk og CO 2 -utslipp. Tallene for drivstofforbruk og CO 2 -utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene
for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

Motorer og girkasser
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5 grunner
til å bli begeistret

Disse fem valgfrie funksjonene garanterer gåsehud fra det
øyeblikket du kommer inn i bilen og starter motoren.
1. Kamera som gir 360° sikt1. Fugleperspektivet er både
imponerende og nyttig.
2. Adaptive LED-hovedlys2. Se videre fremover – eller
rundt hjørnet. LED-frontlyktene strekker utsikten din så
langt det går.
3. Denon® -lyd3. Favorittlåtene dine fortjener bare det
beste lydsystemet.
4. IntelliGrip. Du beholder kontrollen –
uavhengig av veiforholdene.
5. Opel OnStar4. Din personlige rådgiver på veien.

1
Tilleggsutstyr med Park & Go-pakke. Ikke tilgjengelig for Innovation. 2 Tilleggsutstyr for Innovation. Standard
for Premium. 3 Tilleggsutstyr med Navi 5.0 infotainmentsystem. 4 Se OnStar-beskrivelse på side 14–17.

5 grunner til å kjøpe
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N/MY18.5
Automatisk bremsing i nødsituasjoner med fotgjengersensor fungerer automatisk over 5 km/t og under 140 km/t. Fra 5 til 30 km/t er nedbremsingsmålestokken for å redusere sammenstøtshastigheten til kollisjonen 0,9 g. Fra 30 til 140 km/t reduserer systemet hastigheten med maksimalt 50 km/t. Over denne
grensen må sjåføren bremse selv for å redusere hastigheten ytterligere. Hastighetsområdet for Automatisk bremsing i nødsituasjoner med fotgjengersensor avhenger av den registrerte hindringen (mobil hindring: fra 5 til 140 km/t, fast hindring: fra 5 til 80 km/t, fotgjenger: fra 5 til 60 km/t). Opels fører
assisteringssystemer er ment å støtte føreren innenfor systemets iboende begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen.
Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon og utstyr. Fargene som er trykt
i brosjyren, er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land.
Resirkulering: informasjon om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, vårt nettverk for tilbakelevering av kasserte kjøretøyer og resirkulering når bilens levetid er over, finner du på www.opel.com

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.no/grandlandx
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