Crossland

CROSSLAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

På denne oversigt kan du se de vigtigste ændringer på Crossland X i forhold til den resterende del af denne brochure, som det ikke har været muligt at opdatere.
Du kan i pris- og faktabladet se det komplette Crossland X-program.
SIDE

B-stolpe i sort ved tag og selve
bil i samme farve.
Farve: Quantum Grey
16˝ letmetalfælge i to-farvet
High Gloss Black

25

INNOVATION

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE

30
32

17,9–25,0 km/l

CO2-udslip1

105–127 g/km

Energiklasse

–

Informationerne var korrekte på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten
til at foretage ændringer i motorspecifikationerne, hvilket kan påvirke de viste data.
Alle viste data relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr.

ONSTAR

For mere information om tilgængelige motorer og data, se venligst opel.dk eller
kontakt din Opel forhandler.

OnStar er ikke længere standard på Enjoy og
Innovation. Alle OnStar-tjenester ophører d.
31. december 2020. Ingenabonnementer- og
services, inkl. nødopkaldstjenester er tilgængelige
efter denne dato.

1

LÆDERSÆDER

Nyt ekstraudstyr på Innovation.

Brændstofforbrug1

Øvrige ændringer:
• Tag i anden farve er ikke længere standard på Innovation
• Innovation har fremover 16˝ letmetalfælge i sølv
som standard
• Tågeforlygter er fremover ekstraudstyr på Innovation
• Nøglefri adgang (ekstraudstyr) betjenes fremover
udelukkende fra fordørene

De illustrerede data i tabellen angiver et interval fra det mindste brændstofforbrug
og CO 2 -udslip til det største brændstofforbrug og CO 2 -udslip på tværs af alle
udstyrsniveauer. De illustrerede brændstofforbrug og CO 2 -udslip er fastsat i overensstemmelse med Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP),
og de relevante data er tilbageregnet for at sikre sammenlignelighed med NEDC
i henhold til R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151. Kontakt venligst
din Opel forhandler for den seneste information om brændstofforbrug og CO2 -udslip.
Værdierne tager ikke højde for specifik kørestil, køreforhold, ekstraudstyr og tilbehør
og kan variere alt efter dækformat. For mere information om brændstofforbrug og
CO 2 -udslip kontakt venligst din Opel forhandler.

Alle dieselmotorer er udstyret med den seneste generation af NOx-kontrolteknologi,
hvilket inkluderer en 15 liters beholder til BlueInjection-systemet med det NOx-reducerende
super-additiv AdBlue®. Biler med BlueInjection-teknologi kræver regelmæssige
opfyldninger af AdBlue® – også i mellem de anbefalede serviceintervaller. En integreret
indikator i førerdisplayet advarer dig, når det er tid til genopfyldning. Se mere information
på www.opel.dk

Visse beskrivelser og nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os retten til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver
henseende forbehold for trykfejl. Det viste ekstraudstyr kan købes mod betaling. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland. Information om bæredygtigt design, vores returnetværk og genanvendelse af udtjente biler kan findes
på www.opel.dk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk
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IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIG

L I V E T E R S K Ø N T.
Arbejde, afslapning, vores tid, min tid … Crossland X gør det nemt at leve livet, som du vil.
Med det moderne SUV-design og de klasseførende innovationer, er den ideel til travle mennesker,
der sætter mennesker i centrum.
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Indhold.

D E N P E R F E K T E DA G
Livet er dejligt, når der er balance
i det. Nye ideer, kendte ansigter,
noget nyt, gamle favoritter – en
perfekt kombination af en fed dag.

30 % skarpere end halogen.

1

Crossland X
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Få vigtig information som f.eks. kollisionsalarm –
med øjnene fastholdt på vejen.

	Innovative
LED-forlygter

1

Se og bliv set! LED-forlygter er 30 % skarpere end halogen.

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia.
Se beskrivelse af OnStar på side 12–15.
Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige, afhængig af enhed og operativsystemets version.
Kontakt din Opel forhandler for at tjekke din enheds kompatibilitet.
Billederne kan vise ekstraudstyr. Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc. i USA og andre lande.

1
2

3 

180 GRADERS
BAKKAMERA

1

24/7 ONSTARSIKKERHED
2

Se, hvad der er rundt om hjørnet, når du bakker.

Automatisk respons ved kollision, 24-timers nødopkald,
vejhjælp2, assistance ved stjålet bil.

Nem smartphoneintegration
3

Nem integration af din smartphone via Apple CarPlay™.
Crossl and X højdepunkter

5

Skarpere
p å a lle m å de r .
Kør mere sikkert og afslappet i mørke med adaptive
forlygter1 og LED-baglygter2, der er 30 % skarpere
end halogen. Vejen er altid optimalt oplyst, hvilket
giver perfekt udsyn.
• S uperskarpt LED-kørelys er standard
• Forlygter, der selv blænder ned1
• Bedre udsyn i skarpe sving, eller når du parkerer1

De adaptive LED-forlygter er ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia. Kurvelys
aktiveres, når du aktiverer blinklyset eller hvis rattet holdes drejet til en bestemt vinkel.
Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.

1 

2

9.00. Koffeinfri kaffe to go. Stadig skarp!

3 0 % s k a r p e r e L E D - ly g t e r

Statisk kurvelys1. Bedre belysning
i skarpe sving og kurver (op til 40 km/t).

Automatisk op- og nedblænding1.
Lygterne har en automatisk funktion
til op- og nedblænding af langt lys.
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3 0 % s k a r p e r e L E D - lyg t e r
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A U T O M AT I S K N Ø D B R E M S E & S I K K E R H E D S I N N O VAT I O N E R

SER GODT UD. SER FRE M AD.
Takket være innovationer som automatisk nødbremse1 bliver det mere sikkert at begive sig
ud på vejene.
1
2

Ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Se bagsiden for vigtig information om systemfunktioner og begrænsninger. Føreren er stadig ansvarlig for kørslen.
Ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.
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Hvis du overser noget vigtigt, reagerer bilen:
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1.	Spækket med sikkerhed. Med vores head-up display2 kan du
tjekke hastighed og skilte med hastighedsbegrænsninger og
stadig fokusere på vejen.

r

1.

• A
 utomatisk nødbremse1 reagerer automatisk på farlige
situationer, bremser bilen og ved hastigheder under 30 km/t
bringer den bilen til stop
• Vejbaneskiftalarmen afgiver en advarsel, hvis føreren
utilsigtet begynder at skifte vejbane
• Blindvinkelalarmen2 afsøger blinde vinkler på bilens sider

Altid noget
nyt at se.

N ø d b r e m s e & s i k k e r h e d s i nn o v a t i o n e r
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13.00 Café med smuk udsigt ;)

B A K K A M E R A1

18 0 G R A D E R .
INGEN OVERR ASKELSER.
Med 180 graders bakkamera er det nemt at se
fodgængere, og det øger sikkerheden ved
parkering – med bedre overblik over blinde
vinkler både bagved og på siderne af bilen.

Avanceret parkeringsassistance1,2.
Parkér som en professionel. Perfekt
parkering hver gang med avanceret
parkeringsassistance.

1

Ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.
Bilen styrer automatisk, føreren betjener pedalerne. Opel førerassistancesystemer
er udviklet til at hjælpe føreren inden for systemets begrænsninger. Føreren er
stadig ansvarlig for kørslen.

2 

18 0 g r ad er s bakk a mer a
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DIN PERSONLIGE ONLINE
S E R V I C E A S S I S T E N T.
OnStar1 er en kvalitetsservice, der gør dig tryg
og holder dig forbundet i næsten hele Europa –
døgnet rundt, 365 dage om året. Du får adgang til
en række unikke tjenester som f.eks. 24-timers
nødopkald og din egen personlige serviceassistent.
Din køretur bliver ændret for altid.

OnStar kræver aktivering og en konto hos OnStar Europe Ltd., en GM-virksomhed. Betaling for denne tjeneste
er påkrævet efter den gratis prøveperiode. Alle tjenester er afhængig af netværksdækning og tilgængelighed.
OnStar-abonnementspakkerne kan variere fra de tjenester, der er inkluderet i den gratis prøveperiode.
Gå ind på www.opel.dk/onstar for mere information om tilgængelighed, dækning og priser. Vilkår og betingelser
gælder. Opel er ikke ansvarlig for leveringen af OnStar.
2 
OnStar fungerer som videreformidler til eksisterende redningstjenester.
3 
OnStar kan rekvirere vejhjælp til din bils position. Hvis din bil er dækket af Opel Assistance, forbinder OnStar dig
med Opel Assistance, der sender hjælp uden beregning, i henhold til betingelserne i Opel Assistance. Hvis din bil
ikke er omfattet af Opel Assistance, kan du blive opkrævet betaling for vejhjælp.
1 

F O R B I N D EL S E
Meget er muligt i en tilsluttet verden – og OnStar sørger for, at
du har alt udstyret.

TR Y G H E D
Det er bedre at forebygge end at helbrede! OnStars særligt
uddannede rådgivere står altid til rådighed for dig.
• Automatisk respons ved kollision1,2: Hvis du skulle være
så uheldig at blive involveret i en kollision, alarmerer bilens
indbyggede sensorer automatisk en OnStar-rådgiver, der
øjeblikkeligt kontakter dig. Rådgiveren vurderer situationen,
og tilkalder redningsmandskab til bilens præcise position,
hvis det er nødvendigt.
• 24-timers nødopkald1: Har du, en passager eller en
forbipasserende det ikke godt. Tryk på den røde SOS-knap,
så rekvirerer vores rådgivere hjælp med det samme.
• Vejhjælp1,3: Hvis du er punkteret, eller advarselslampen i bilen
begynder at blinke, kontakter du bare OnStar. En rådgiver kan
rekvirere vejhjælp til dig, hvis det er nødvendigt. Det giver
ekstra tryghed i områder, hvor mobildækningen ikke er så
god, eller hvis batteriet i din smartphone er løbet tør.
• Assistance ved stjålet bil1: Hvis din bil uheldigvis bliver stjålet,
kan du altid ringe til din OnStar-rådgiver og oplyse journalnummeret, du har modtaget fra politiet, da du meldte din bil
stjålet. Rådgiveren kontakter herefter politiet, og angiver din
bils placering. Desuden sørger rådgiveren for, at bilen ikke kan
startes, så den kan returneres til dig.

• Fjernbetjening1,4: Hvis du glemmer at låse bilen, kan du
fjernbetjent låse dørene på din bil og låse dem op igen.
• Lokaliser din bil1,4: Har du glemt, hvor du har parkeret? Find
bilens placering på myOpel app’en. Hvis du er tæt på, og
alligevel ikke kan se bilen, kan du aktivere forlygterne eller
hornet for at se, hvor du har parkeret.

S ER V I C E
Hvem kunne ikke tænke sig en personlig assistent? Med et tryk på
en knap, får du kontakt til en OnStar-rådgiver – 24 timer i døgnet,
365 dage om året.
• Hotelbestilling1,5: Har du ændret planer? Eller er du for træt til
at køre videre? Lad vores rådgivere sørge for hotelbestilling,
mens du kører, leveret af Booking.com. Bare tryk på den blå
serviceknap.
• Bildiagnose1,4: Hvis du er usikker på din bils tilstand, behøver
du ikke længe åbne motorhjelmen. Du spørger bare OnStar.

Visse tjenester i smartphone app’en, bildiagnose og download af destination kan være utilgængelige på forskellige modeller. Gå ind på
www.opel.dk/onstar for flere detaljer om tilgængelighed, dækning og priser for service.
En OnStar-rådgiver kan hjælpe dig med at booke hotelværelse via Booking.com, i henhold til betingelserne og databeskyttelsen på Booking.com,
som du finder på deres website, og hotellets gældende betingelser. OnStar hjælper dig med at booke hotel og er ikke ansvarlig for de serviceydelser,
Booking.com eller det pågældende hotel har. E-mailadresse og kreditkort er påkrævet.

4 

5 

O p e l O n S ta r
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O P E L O N S TA R

H VO R DA N FÅ R J EG
O N S TA R ?
OnStar er standard på Enjoy og Innovation. Fås ikke
på Essentia.
HVORDAN FÅR JEG ONSTAR?
1.	Anmod om OnStar, når du bestiller din
Opel Crossland X
2.	Vi sender en invitation via e-mail, så du
kan aktivere din konto
3.	Fuldfør din registrering og dine personlige
indstillinger
4.	OnStar er klar til brug!

De første 12 måneder er gratis, og herefter kan du vælge at forny
dine OnStar-tjenester mod betaling.
For mere information, besøg venligst opel.dk/onstar

M Y O P E L G Ø R DET NE M T
FOR D I G AT H AVE B I L .
myOpel er din genvej til vigtig information om din Opel –
fra brug af OnStar-tjenesterne og skræddersyede tilbud til
planlægning af din Opels næste serviceeftersyn. Alt er
tilpasset til dig og din Opels behov.
• A
 dministrer din Opel online, book service og få overblik
over din servicehistorik
• Adgang til OnStar-tjenesterne – modtag bildiagnose,
administrer dit abonnement og meget mere
• Skræddersyede tilbud – hold dig opdateret om særtilbud, seneste nyheder og aktuelle arrangementer
• Find forhandler – find den nærmeste Opel forhandler

Når du registrerer dig på OnStar, får du også automatisk adgang til myOpel. Er du ikke registreret,
kan du gøre det med nogle nemme trin:
1.	Når du bestiller din bil, gennemgår din Opel
forhandler en forhåndsregistrering med dig
2.	Vi sender en invitation via e-mail, så du kan
aktivere din konto
3.	Færdiggør registreringen
4.	myOpel er klar til brug!

DIT PRIVATLIV, DIN BESLUTNING. Der er kun én,
der bestemmer, hvad OnStar kan og ikke kan.
Dig! Kun i nødstilfælde kan OnStar ændre dette.
Få mere information på www.opel.dk

Billedet er kun et eksempel.

For nem adgang til myOpel via din smartphone kan du downloade app’en fra
Google Play Store eller iTunes.
H vo r da n få r j eg O n S ta r ?
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I N T E L L I G E N T I N F O TA I N M E N T

FÆ R R E S T I K .
M E R E S J OV.
Intelligent infotainment1. Hold dine øjne på
vejen og dine hænder på rattet. Perfekt tilslutning af dine mobile enheder2 via Bluetooth®,
Apple CarPlay™ – så du kan få adgang til
udvalgte funktioner på din smartphone2.

1.
1.	Din 7˝ touchskærm. R 4.0 IntelliLink er kompatibelt med
Apple CarPlayTM1, så du kan projektere udvalgte funktioner fra din
smartphone op på touch farveskærmen2 i instrumentpanelet,
afspille videoer via USB, få adgang til personlige fotos, tale og
oplade uden ledninger2,3.
2.	Opgradér til vores 8˝ topmodel4. Navi 5.0 IntelliLink har 3D
navigation, og viser trafikmeddelelser på den store farveskærm,
så du kommer frem til destinationen hurtigst muligt. Systemet
har mange funktioner fra R 4.0 IntelliLink, som f.eks. Bluetooth®-
tilslutning, musikstreaming eller afspilning via USB2.

2.

R4.0 IntelliLink er standard på Crossland X Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.
Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige, afhængig af enhed og operativsystemets version.
Kontakt din Opel forhandler for at tjekke din enheds kompatibilitet.
3
Trådløs opladning af din smartphone er ekstraudstyr.
4
Ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.
Billederne kan vise ekstraudstyr. Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc. i USA og andre lande.
1
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I N T E L L I G E N T I N F OTA I N M E N T
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1.

2.	Fleksibilitet til dig. Bagsæderyglænet kan lægges
ned separat. Den midterste del2 kan lægges delvist
ned og giver plads til lange genstande, som f.eks. ski.
Den kan også benyttes som en armstøtte.

16.00 Man kan aldrig få nok blomster!

d
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1.	Splitbagsæde. 60/40-splitbagsædet kan nedfældes og
skubbes1 frem eller tilbage. Lægger du splitbagsædet
helt ned får du en kapacitet på 1.255 liter.

MERE LI V SGL Æ DE ,
FÆ RRE GR Æ NSER .
Crossland X har altid ekstra plads. Bagagerummet er på 410 liter, og nedfælder
du splitbagsædet, stiger kapaciteten til
1.255 liter. Crossland X har plads til både
barnevogne, blomster og børn, så du altid
er forberedt på, hvad dagen bringer.

2.
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1.

FREMR AGENDE FLEKSIBILITET

Skubbefunktionen er ekstraudstyr.

1

2

Ekstraudstyr.

Fremragende fleksibilitet
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1 7. 1 0 . N y d l æ k k e r i e r n e .

S K A R P T O G R ÅT D E S I G N

P E R F E K T KO M B I N AT I O N
AF BY OG OUTDOOR.
Opel Crossland X er som skabt til at manøvrere
rundt i byen og har samtidig et skarpt og
råt SUV-look. Siden understreges af Opels
karakteristiske designmarkering, der løber fra
de dobbelt vingeformede forlygter, videre
langs det markante skulderparti til det
elegante design bagpå.
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L ækkert SUV-design
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Sen ere. Ny b l o m sterh a n d l er. Lig e m ig !

M A SS E R A F LU K S U S

D E T ER LY KKE N
A T VÆ RE P Å FAR T E N !
Udvid din horisont og tilfør hverdagen lidt
flere lækkerier i en indbydende og harmonisk
kabine. Instrumentpanelet er overskueligt, der
er masser af plads, og den ekstra siddehøjde
giver et perfekt udsyn. Detaljerne og mate
rialerne er i absolut topklasse.

M a sser af luk sus

23

DE 3 CROSSLAND X MODELLER

H V A D VÆ L G E R D U ?

E s s e n t i a1

E n jo y

HØJDEPUNKTER FOR CROSSLAND X BASISMODELLEN:

SAMME UDSTYR SOM ESSENTIA, PLUS:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LED-kørelys
Højdejusterbart førersæde
Vejbaneskiftalarm & hastighedsskilteassistent
Intelligent fartpilot
Opvarmelige sidespejle
Radio R 4.0 med Bluetooth®-streaming og håndfri telefoni

Essentia introduceres i efteråret 2018.

1

2

Se beskrivelse af OnStar på side 12–15.

3

Kræver kompatibel iOS™ enhed.

16˝ strukturfælge
OnStar2
R 4.0 IntelliLink med smartphone-integration via Apple CarPlay3
Opvarmeligt læderrat med ratknapper
Regnsensor, lysfølsomt bakspejl og lysautomatik

Billederne viser ekstraudstyr og farver, der kan tilkøbes.

I n n o vat i o n
SAMME UDSTYR SOM ENJOY, PLUS:

•
•
•
•
•

Tag og sidespejlle i anden farve
16˝ to-farvede letmetalfælge
Kombination af stof og imiteret Morrocana-læder
Tågeforlygter
To-zonet elektronisk klimakontrol

Innovation har to-farvede letmetalfælge som standard.

Crossland X modeller

25

C R O S S L A N D X I N N O VAT I O N

E N S TJ E R N E I T O FA R V E R .

1.	To-farvede letmetalfælge2. De 17˝ to-farvede letmetalfælge
passer perfekt til det kontrastfarvede tag. De fås i lækker Titan
Gloss eller Technical Grey.

1.

Kræver kompatibel iOS enhed.

1

2

Ekstraudstyr. Billederne kan vise ekstraudstyr.

19. 3 0 . To f a r ve r, u d s ø g t s m a g

Crossland X Innovation er et ultimativt must-see, med det
to-farvede tag og tagskinne i sølv, frække, to-farvede
17˝ letmetalfælge og skarpe LED-baglygter. Tonede ruder
beskytter dit lydsystem, som absolut er i luksusklassen, og
dit 8˝ navigationssystem mod nysgerrige blikke. Trådløs
opladning af din smartphone1 gør, at batteriet altid er
opladet, og avancerede sikkerhedsassi-stenter hjælper
med at passe på alle ude på vejene.
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C r o s s l a n d X I n n ovat i o n
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EKSTRA
INDVENDIGT DESIGN
Ankom afslappet med ergonomisk godkendte1 AGR-sæder, som er certificeret af det
tyske AGR, et videnscenter for ergonomi.
AGR-forsæderne er 16-vejs justerbare og er
med til at modvirke rygproblemer. Og det
bedste er, at de blot er et af de førsteklasses
højdepunkter, som gør Crossland X-interiøret
til det nye benchmark i klassen.

1.
1.	Innovationer for krop og sjæl. Crossland X har mulighed for avancerede, ergonomiske sæder1.
2.	Peanut & Jet Black2. Basissædet er designet til at give både en stilfuld og komfortabel køreoplevelse.

1
2

Ekstraudstyr. Opels AGR-sæder er godkendt af AGR. Godkendelsen er et kvalitetsstempel fra AGR, et videnscenter for ergonomi.
Standard til Crossland X Essentia og Enjoy. Essentia introduceres i begyndelsen af 2018.

ERGONOMISKE SÆDER

M A KSIM A L T V E LVÆR E .
Ergonomisk godkendte forsæder:
• C
 ertificeret til at modvirke rygsmerter af en
uafhængig komité bestående af eksperter fra
forskellige medicinske områder.1
• E lektrisk lændestøtte. Juster lændeområdet både
op/ned og frem/tilbage for perfekt tilpasning til
din ryg. Knappen sidder på siden af sædet.
• J usterbart hele vejen rundt. Fra sædehyndens
vippefunktion til længden på lårstøtten.

19.00 Næsten hjem me.

2.

Ergonomisk certificerede sæder
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LÆKKERT
UDVENDIGT DESIGN.
Taget, lygterne, de flydende linjer … Crossland X
får masser af opmærksomhed af mange
årsager, og de fantastiske farver understreger
det rå look. Her er to af vores bedste bud på en
mere kulørt tilværelse1. Hvad foretrækker du?

Mineral Black (GB9)1
og Summit White
(GAZ)2

S

k

a

Summit White (GAZ)2
og Quantum Grey
(GK3)3

b

d

i

n

e

Rioja Red (G0Y)3
top-til-bund

g

e

n

s

t

i

l

Flere farver
Summit White (GAZ)1

Amber Orange (GL6)3

Absolute Red (GG7)2

True Blue (GDS)3

Indigo Blue (G7i)
Satin Steel Grey (GF6)1

Darkmoon Blue (GDX)3

Sovereign Silver (GAN)3

Satin Steel Grey (GF6)3

Mineral Black (GB9)3
Mineral Black (GB9)1

1

To-farvet tag fås kun til Innovation.

2

Brilliant.

3

Metalfarve.

Farver
på tag
Fa rv er

31

DET KALDER VI
STYLING.
Ekstra frihøjde understreger din bils fælge.
Det samme gælder de elegante designdetaljer eller et sæt smarte letmetalfælge.

Tre fælge, tre udtryk. Fra top til bund:

• 1 6˝ letmetalfælge til Innovation1. Skil dig ud med frække fælge i multieget
design i Silver, High Gloss Black, High Gloss White eller Titan Gloss.
• 17˝ letmetalfælge med 4 x dobbelteger2. Crossland X bliver mere
udtryksfuld med sølvfarvede letmetalfælge.
• 17˝ letmetalfælge3. To-farvede fælge i lækker Titan Gloss eller Technical Grey.

2.	De skridsikre trin på siden giver ikke kun
Crossland X er virkeligt stilsikkert og robust
udseende, men de er også utroligt praktiske.
De er forsynet med en overflade af rustfrit
stål og skridsikre gummibaner, der gør det
nemt at få ting sikkert op på taget og ned igen,
og de giver samtidig nem adgang til køretøjet.

l
e
u
d
i
I

3.	Anhængertræk4. Solidt, aftageligt og uundværligt, hvis du har behov for at køre med trailer.

1.

2.

v

1.	FlexConnect iPad-holder4. Kan justeres, så du
kan se film og læse.

i

Crossland X har masser af plads! Med vores tilbehør
får du mange muligheder for attilpasse pladsen til
dit behov.

d

GØR C R O S S L A N D X TIL
D I N EGE N .

n

O R I G I N A LT O P E L T I L B E H Ø R

3.

4.

4.	Hundegitter . Transporter din bedste ven sikkert
og undgå snavsede poter på sæderne.
4

For flere alternativer, besøg www.opel.dk
Standard til Innovation. Fås ikke til Essentia og Enjoy.
Ekstraudstyr til Innovation. Fås ikke til Essentia og Enjoy.
Ekstraudstyr til Innovation. Fås ikke til Enjoy og Essentia.
4
Ekstraudstyr.
1
2
3

Fæ lg e & t i l b e h ø r
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TURBO, TURBO...

UDFORSK DIN INDRE
E V E N T Y R LY S T .

• K
 øreegenskaber, der passer perfekt
til en aktiv livsstil
• Dynamiske køreegenskaber
• Motorer til enhver kørestil

19. 30. Fyldt med power!

Hvis du bare må fylde din dag med flere
oplevelser, vil du elske den livlige og energiske
måde, som Crossland X får dig fra A til Z.
Hvorfor bliver du afhængig af din køretur?
Intelligent ingeniørkunst med kvalitet
i alle detaljer.

1.
2.
1.	
En ren smoothie. Den 6-trins automatiske gearkasse1
har så bløde gearskift, at du ikke bemærker det.
2.	Den nye økonomi. Glæd dig til en fremragende
brændstoføkonomi og en dynamisk kørsel.
3.	Power ombord. Førere af Crossland X har ikke brug
for en stor motor for at få en spændende køretur.

3.
Ekstraudstyr til 1.2 turbo benzinmotoren med 110 hk (81 kW). Brændstofforbrug i km/l ved blandet kørsel:
18,9 km/l; CO2 -udslip i g/km: 121.

1

T

u

r

b

o

,

t

u

r

b

o

.

.

.
Køreegenskaber
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Motorer & gearkasser

MOTORER OG GEARKASSER.

Motorer

1.2

ALLE ER VINDERE.

81 hk (60 kW)

Power, brændstofbesparelser eller en god blanding af
begge dele – det store udvalg af Crossland X motorer
giver hurtig respons til netop din kørestil.
Resultatet? Den ideelle balance af køreglæde og
økonomi er garanteret.

Gearkasse

MT-5

Emissionsstandard

Euro 6

Brændstof
Brændstofforbrug i km/l

Benzin
4

Blandet kørsel

• Lav vægt giver en sjovere køreoplevelse
• Superbesparende ECOTEC® teknologier1
• Effektive 130 hk (95 kW) på 1.2 Direct Injection Turbo2

CO2 udslip ved blandet kørsel g/km

19,2/19,6
4

116/115

MT-5/6 = 5/6-trins manuel gearkasse, AT-6 = 6-trins automatisk gearkasse

Alle Opel-dieselmotorer er udstyret med den nyeste
teknologi, der mindsker NOx-udslip. Dette inkluderer en
17 liters tank til BlueInjection-systemet, der kører på
det NOx-reducerende additiv AdBlue®.3

Dæk
DÆK

195/65
R 15

195/60
R 16

205/60
R 16

215/50
R 17

Brændstofforbrugsklasse

B

C–B

C

C

Vådgrebsklasse

B

B

B

B

Målværdi for udvendig rullestøj (dB)

71

72–71

71

71

Klasse for udvendig rullestøj
Fås sammen med udvalgte motorer.
Fås til Enjoy og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia.
Biler med BlueInjection skal påfyldes med almindelig AdBlue® mellem de anbefalede serviceeftersyn. En lampe i bilens instrumentpanel advarer
føreren, når Adblue-tanken er ved at være tom. Mere information på www.opel.dk/adblueinfo
4
Brændstofforbrug og CO2-emission data er baseret på direktiv EC 715/2007 EC og direktiv EC 692/2008 (og eventuelle opdateringer).
1
2

3 

Motorer og gearkasser
MOTORERr

1.2 ECOTEC®
Direct Injection Turbo
med Start/Stop
110 hk (81 kW)

1.2 Direct Injection Turbo

1.2 Direct Injection Turbo

1.6 ECOTEC® Diesel

1.6 Diesel

med Start/Stop
110 hk (81 kW)

med Start/Stop
130 hk (95 kW)

med Start/Stop
99 hk (73 kW)

med Start/Stop
120 hk (88 kW)

Gearkasse

MT-5

AT-6

MT-6

MT-5

MT-6

Emissionsstandard

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabellen viser brændstofforbrug og udslipsdata afhængig af modeller og dæktyper. Kontakt din Opel forhandler eller se i prislisten for specifik information.
Brændstof

Benzin

Benzin

Benzin

Diesel

Diesel

Brændstofforbrug i km/l4
Blandet kørsel

20,8

18,9

20,0

27,8

25,0

CO2 -udslip i g/km4

109

121

114

93

103

Informationerne på denne side var korrekte på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i design og udstyr, som kan påvirke de viste data. Kontakt din Opel forhandler for at få de seneste informationer. Alle nævnte tal relaterer til EU-basismodellen med standardudstyr.
Brændstofforbrug og CO2-udslipsdata er baseret på direktiv EC 715/2007 EC og direktiv EC 692/2008 (og eventuelle opdateringer), og tager hensyn til bilens vægt, når den er køreklar, som beskrevet i retningslinjen. Montering af ekstraudstyr kan resultere i, at de opgivne brændstof- og CO2 -værdier
bliver lidt højere. Tallene for brændstofforbrug og CO2 -udslip relaterer sig ikke til en specifik bil. De opgives kun som sammenligning mellem forskellige bilvarianter.Montering af ekstraudstyr kan resultere i en øgning af bilens vægt, og i nogle tilfælde køretøjets tilladte akselvægt og tilladte samlede
vægt og r educere den tilladte bugseringsvægt. Ekstraudstyr kan også resultere i lavere tophastighed samt forøgede accelerationstider. De viste værdier kan opnås, når bilen er tom (uden fører) plus en last på 200 kg.

Motorer, dæk & ge ark asser
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Kræver kompatibel iOS eller Android™ enhed.

F E M G R U N D E T I L AT
N Y D E D E T G O D E L I V.

Se beskrivelse af OnStar på side 12–15.

3

Hvis du har nydt Crossland X indtil videre, vil du elske
den, når du har prøvet den i det virkelige liv. Vi minder
dig lige om hvorfor:
1.	Lækkert SUV-design. Klar til bykørsel – det tofarvede
design vækker opsigt overalt.

4

1

Automatisk nødbremse med forgængerbeskyttelse kan bestilles nu, tilgængelig fra efteråret 2017.
For flere detaljer om de certificerede AGR-sæder, se venligst s. 28–29.

2

2.	Førende sikkerhedsinnovationer. Med automatisk
nødbremse1, 180 graders bakkamera og OnStar2.
3.	Intet slår gode forbindelser. Håndfri telefoni og
smartphone-integration3 på en 8˝ touchskærm.
4.	Ankom afslappet med ergonomiske AGR-forsæder4
med mulighed for justerbar lår- og lændestøtte.
5.	Fremragende bagageplads. En rummelig kabine
med split- og skub sædesystem til alle behov.

En hyggelig aften, hvor vi
planlægger den næste dag
i naturen.

S t ig i n d i C r o ssla n d X
Book en prøvetur i dag! Gå ind på www.opel.dk
F E M G R U N D E T I L AT E L S K E
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DK/MY18.5

The future is Everyone’s

Den automatiske nødbremse overvåger ikke kun andre biler men også fodgængere og virker ved hastigheder over 8 km/t og under 80 km/t. Decellerationen for at reducere indgangshastigheden i en kollision er som følger: 0–40 km/t (1,0g), 40–80 km/t (0,3g). Ved hastigheder fra 30 til 85 km/t sænker systemet
hastigheden ved 22 km/t. Nødbremsesystemet kan styres af føreren til enhver tid. Hastighedsintervallet i den automatiske nødbremse med fodgængerbeskyttelse afhænger af den registrerede forhindring (bevægelig forhindring: fra 5 til 85 km/t; fast forhindring: fra 5 til 80 km/t; forgænger fra 5 til 60 km/t).
Opel førerassistancesystemer hjælper føreren inden for systemets begrænsninger. Føreren er stadig ansvarlig for kørslen.
Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder vi os
ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Farverne i brochuren kan afvige fra de faktiske. Ekstraudstyr er tilgængeligt mod en merpris. Endelig tager vi en enhver henseende forbehold for trykfejl.
Informationer om retursteder for udtjente køretøjer og genbrug af disse finder du på www.opel.dk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, er du velkommen til at kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk
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