Grandland

LIVET ER
Stort.

Læn dig tilbage og tag en dyb indånding. Det føles godt
at være tilbage i førersædet, ikke? Glæd dig over din nyfundne
frihed ved at køre rundt i gaderne, som du plejede at gøre.
Uden nogen bestemt destination eller et bestemt tidspunkt,
du skal være hjemme på, men allervigtigst – med en lyst til
eventyr. Træd på speederen i din nye Grandland X, for tiden
er kommet til at tage det tilbage, der tilhører dig.

Du har
kontrollen.
Igen.
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5 GRUNDE TIL AT BLIVE BEGEJSTRET

Nogle illustrationer i denne brochure kan vise udstyr, der ikke er standardudstyr. Informationerne i denne brochure var korrekte på udgivelsestidspunktet (08/2018). 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. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige
fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl. Opel Danmark A/S, marketing. Kontakt din Opel forhandler for at få de seneste informationer.

Velkommen
tilbage.
Til din livsstil.
Du har altid været kendt for at være modig, hurtig
og smart – og hvorfor skulle det have ændret sig?
De innovative funktioner i Grandland X hjælper dig
i enhver situation.

IMPONERENDE 360° OVERBLIK1
Optimer dit udsyn til det maksimale:
Et kamera foran og et bagved overvåger
fodgængere og andre forhindringer.

En del af Park & Go-pakke 3 som er ekstraudstyr på Innovation.
Fås ikke på Essentia. 2 Ekstraudstyr med Navi 5.0-infotainmentsystem. 3 Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på
Essentia. 4 IntelliGrip er en del af Grip & Go-pakken og kan ikke
købes separat.

1

EFFEKTIVE LED-FORLYGTER3
Udforsk de innovative adaptive LEDforlygter med 30 % mere effektiv belysning
end konventionelle forlygter, hvilket
forbedrer udsynet.

FØRSTEKLASSES DENON® LYDsystem2
Et skræddersyet lydsystem, der forvandler
enhver vejbane til et lydspor.

Avanceret IntelliGrip4
Du har fuld kontrol – og IntelliGrip sørger for,
at du fortsat har det. Nyd køreturen, mens
Grandland X tilpasser sig til køreunderlaget.

INNOVATIONER
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Velkommen tilbage,
rejselyst.

Din tid er lige begyndt – og du har det bedste til gode:
Grandland X oser af eventyr fra alle vinkler med sine rene
linjer, muskuløse udseende og atletiske attitude. Se bare at
komme ud på vejene, og følg din egen næse, indtil natten
falder på, og du kan betragte stjernehimlen gennem
panoramasoltaget1.

1

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia.

UDVENDIGT DESIGN
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Velkommen tilbage,
attitude.

Alt er inden for rækkevidde: Instrumentpanelet
er ergonomisk optimeret, så du kan have fuldt
fokus på kørebanen.

Velkommen hjem: Førsteklasses materialer,
imponerende linjer og designet, som du nemt
kan tilpasse efter din egen smag, gør interiøret
i Grandland X til den ultimative DIG-zone.

Få overblik over dine omgivelser: Den høje siddeposition giver
dig et godt udsyn. De opvarmelige, ergonomiske AGR-forsæder1
(certificeret af AGR) giver dig støtte på dine lange køreture.
De kan justeres elektrisk i op til 16 indstillinger, så du får den
perfekte siddeposition – du skal blot trykke på knapperne
på siden af sædet (hvis du har valgt læderinteriør).

Ekstraudstyr til Enjoy og Innovation. Innovation har AGR-førersæde som standard. Fås ikke til Essentia. AGR-sæderne er
godkendt af AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Godkendelsen er et kvalitetsstempel fra en uafhængig tysk forening
med eksperter fra forskellige medicinske områder.

1 

INDVENDIGT DESIGN
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Automatisk fartpilot1. Overvåger
kørslen og holder en fastsat afstand
til forankørende ved hastigheder
op til 30 og 180 km/t. Den automatiske
acceleration og deceleration er
særdeles behagelig på lange ture.

Adaptive LED-forlygter2. Her kan du se innovation
i funktion: Se fremad for at få vist vejsving på
forhånd, og hav det lange lys aktiveret, uden at
det generer modkørende bilister. Lad forlygterne
lede dig gennem natten – de tilpasses automatisk
til forholdene.

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia. 2 Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation.
Fås ikke til Essentia. 3  Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation med Sikkerhedspakken.
Se bagsiden for vigtig information om systemfunktioner og begrænsninger. Føreren er stadig
ansvarlig for kørslen.

1

Velkommen tilbage,
INNOVATION.

Den automatisk nødbremse3 kan uafhængigt registrere
farlige situationer og advare føreren med en advarselslyd.
Hvis en anden bil eller en fodgænger kommer for tæt på,
nedsætter systemet bilens hastighed. Det kan endda bringe
køretøjet til fuld stop ved hastigheder på op til 30 km/t.

SIKKERHEDSFUNKTIONER
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Velkommen tilbage,
NYSGERRIGHED.
Overhal alle andre med disse enestående innovationer.

Nøglefri betjening2. Kom nemt ind i din Grandland X
uden at skulle tage nøglerne op af lommen.

Avanceret parkeringsassistance1. Fjern hænderne
fra rattet, og lad Grandland X styre selv.

360° Surround Vision-kamera3.
Uundværligt på begrænset plads.
Se, hvad der sker bagved og foran
bilen ud fra et top-perspektiv.

1
Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia. Opels førerassistancesystemer hjælper føreren inden
for systemets begrænsninger. Føreren er stadig ansvarlig for kørslen. 2 Standard på Innovation. Fås ikke til
Essentia og Enjoy. 3 En del af Park & Go-pakke 3 som er ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia.

INNOVATIONER
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Velkommen tilbage,
uafhængighed.

Nem smartphone-integration1. Tilslut
din smartphone via Apple CarPlay™ til
IntelliLink-infotainmentsystemet for at få
adgang til din telefon, musik og udvalgte
apps via touchskærmen.

Trådløs opladning3. Du skal blot placere
din telefon i holderen for at oplade den helt
uden problemer.

Førsteklasses Denon® lydsystem2.
Det avancerede lydsystem med
8 højttalere, subwoofer og en forstærker med et output på 240 W
sætter liv i musikken.

Navi 5.0 med 8˝ touchskærm4. Sikrer, at
du hurtigt kommer ud på dit næste eventyr. 
Og hurtigt kommer hjem igen.
Uanset om du allerede kender din næste
destination, eller du bare ønsker at følge
din intuition – de fantastiske funktioner
i Grandland X skal nok finde vej for dig.
Uanset, hvor du skal hen.

Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige afhængig af enhed og styresystemets version. Kontakt din Opel forhandler for at tjekke din
enheds kompatibilitet. Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc. i USA og andre lande. 2 Ekstraudstyr til Navi 5.0. 3 Ekstraudstyr på
Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia. Kun til PMA- eller Qi-aktiverede enheder. Kontakt din Opel forhandler for at tjekke din enheds
kompatibilitet. 4 En del af Park & Go-pakke 2 og 3, som er ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia.
1

TILSLUTNING
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Opvarmelig ThermaTec-forrude1. ThermaTecteknologien afiser hurtigt forruden og gør dine
isskrabninger om morgenen til fortid.

Opvarmeligt rat. Varmer
rattet op med et enkelt tryk
på en knap. Når du først
lægger hænderne på rattet,
vil du ikke slippe igen.

Sædevarme. Forsæder med varme i tre
trin er standard på Enjoy og Innovation.

lad blot
hænderne hvile
på rattet.

Slip vintersolen ind: De opvarmelige førsteklasses
funktioner og panoramasoltaget2 forvandler vinteren
til den mest vidunderlige årstid. Måske er det vinter
udenfor – men ikke inde i Grandland X.

1

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation.

2

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia.
KOMFORT
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Velkommen tilbage,
plads til dit liv.
Det her er bare en imponerende lastvolumen: Bagagerummet på 514 liter kan nemt udvides til 1.652 liter ved
at du nedfælder bagsæderne. Der har aldrig været et bedre
tidspunkt at starte en ny hobby på.

„Pass-through“-funktion til skiene2. Placering af
skiudstyr i en tagboks er normalt det mindst sjove,
når du skal på eventyr i sneen. Med „pass-through“funktionen kan ski og andre objekter placeres
sikkert inde i bilen.

El-betjent bagklap1. Hvor mange gange har
du ikke ønsket at have en tredje hånd, så du
kunne få fat i dine bilnøgler, når du kom hen til
bilen med lukket bagklap og begge hænder
fulde? Tag det roligt: Et lille vift med foden under
bagskærmen er nok til at åbne bagklappen
for fremtiden.
Ekstraudstyr på Innovation. Fås ikke til Essentia og Enjoy. 2 En del af Sæde- og bagagerumspakken,
der er ekstraudstyr på Enjoy og standard på Innovation. Pakken indeholder: Justerbar bagagerumsbund med rumdeler under gulvet til bagage (kan justeres i 2 positioner), bagsæde, 40/60-foldbart,
rygstøtte med udfoldelig armstøtte i midten bagest inkl. „pass-through“-funktion til ski og ekstern
dumplatch-funktion.

1

FlexFold2. Flere passagerer eller mere plads?
Du kan få FlexFold-sæderne til at forsvinde med
en enkelt håndbevægelse. Med de 40 / 60-foldbare sæder kan du skabe mere/mindre plads på
et øjeblik.

INDVENDIGE FUNKTIONER
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Hvem har sagt, at du ikke interesserer
dig for det indvendige design? Vores
modeller er fremstillet, så du kan føle
dig hjemme, når du er ude at køre.
Fuldend din stil, og gør indtryk på
dine passagerer.

Velkommen tilbage,
tillid.

ESSENTIA

Den spændende Essentia-model tilbyder:
• 16˝ stålfælge
• El-betjente og opvarmelige sidespejle
• LED-baglygter
• Ratbetjening af infotainmentsystemet
• Intelligent fartpilot med hastigheds
begrænser
• Manuelt betjent klimaanlæg
• ISOFIX-sædesystem
• Radio R 4.0

ENJOY

Standardudstyr ud over Essentia:
• 17˝ letmetalfælge
• To foldbare nøgler i sort
• Radio R 4.0 IntelliLink
• Lydsystem med 6 højttalere
• Opvarmeligt læderrat og forsæder
• Forskydeligt midterarmlæn, foran

INNOVATION

Standardudstyr ud over Enjoy:
• 18˝ letmetalfælge
• Regnsensor, lysfølsomt bakspejl samt
automatisk op- og nedblænding
• Forkromet designlinje over sideruder
• Parkeringsassistance for og bag
• Blindvinkelalarm
• To-zonet klimakontrol (ECC)
• Ergonomisk AGR-førersæde
• 40/60-foldbare bagsæder inkl.
„pass-through“-funktion til ski
• Flex Floor justerbar bagagerumsbund

MODELOVERSIGT
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Velkommen tilbage,
du skiller dig ud.
Gå „all in“! Innovation er lige så kompromisløs, som
du er, og oversigten over bilens funktioner ser ud
som en stor samling af dit favoritudstyr.

Standardudstyr på Innovation
• 18˝ letmetalfælge
• Regnsensor, lysfølsomt bakspejl samt automatisk
op- og nedblænding
• Tagfarve i sort
• Mørktonede bagsideruder og forkromet designlinje
over sideruder

•
•
•
•
•
•

Parkeringsassistance for og bag
Blindvinkelalarm
To-zonet klimakontrol (ECC)
Opvarmelige forsæder og læderrat
40/60-foldbare bagsæder inkl. „pass-through“-funktion til ski
Flex Floor justerbar bagagerumsbund

TOPMODELLEN INNOVATION
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1

1

3

2

2

3

Velkommen,
Komfort.
Værsgo at tage plads – det er komfortabelt: Sæderne i Essentia og Enjoy kan
justeres i forhold til din ryg på tolv forskellige måder. Og da det er vigtigt at
drage omsorg for vores ryg, har vi tilføjet ergonomiske forsæder1 – og læderet
giver dig endnu mere luksus! De har modtaget et kvalitetsstempel fra AGR – en
kampagne for sundere rygge – og de kan justeres på seksten forskellige måder.

4

1.	Essentia og Enjoy: Sæderne er i Berson Marvel Black-stof, detaljer
i Frosted Silver.
2.	Enjoy og Innovation: Sæderne er i Harlekin Marvel Black-stof med Morrocanasidestøtter2,3, detaljer i Frosted Silver (Enjoy) og Toba Grey (Innovation).
3. Innovation: Sædeindsatser i Harlekin Medium Atmosphere-stof med
Morrocana-sidestøtter4, detaljer i Sonora Gold (AGR-førersæde er standard).
4.	Enjoy og Innovation: Perforeret Marvel Black-læder med Morrocana-/
lædersidestøtter4,5, detaljer i Frosted Silver (Enjoy) og Toba Grey (Innovation).

4

AGR-førersæde er standard på Innovation og ekstraudstyr til Enjoy. Opels AGR-sæder er godkendt af AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Godkendelsen er et kvalitetsstempel fra AGR, en uafhængig
tysk forening med eksperter med forskellige medicinske specialer. 2 Harlekin er ekstraudstyr til Enjoy. 3 AGR-forsæder er ekstraudstyr. 4 AGR-forsæder leveres som standard. 5 Læder er ekstraudstyr
til Enjoy og Innovation.

1

INDVENDIGE MATERIALER
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pearl White (G1o)1
White Jade (G2o)
Jasper Grey (G3o)
Quartz Grey (G4i)1
Moonstone Grey (G4o)1
Diamond Black (G7o)1
Dark Ruby Red (GDU)1
Amethyst Purple (GFH)1
Topaz Blue (G8Z)1

3
2
1

Velkommen tilbage,
FARVER.
Skil dig ud fra flokken, og få de andre til at skamme sig med dit dristige farvevalg.

9
8
7
6
5
4

1

Ekstraudstyr.
INSPIRERENDE FARVER
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Velkommen tilbage,
FRIHED TIL AT VÆLGE.

Det brede udvalg af dæk gør det muligt for dig at udtrykke din kærlighed til design.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18˝ letmetalfælge, 8-eget design, Bright Silver1
18˝ letmetalfælge, multi-eget design, Bright Silver2
17˝ letmetalfælge, 5 x tvillingeeger, Bright Silver3
19˝ letmetalfælge, 5 x tvillingeeger, diamantslebet, to-farvet, High Gloss Black4
16˝ letmetalfælge, multi-eget design, Bright Silver5
18˝ letmetalfælge, 5-eget design, diamantslibning, High Gloss Black6
16˝ stålfælge, 7-eget design, Bright Silver7
18˝ letmetalfælge, 5-eget design, diamantslibning, Technical Grey8

5

3

6
2
1

4

Tilbehør, der gør din Grandland X
endnu bedre.

Beskyttelsesfolie. indstigningslister4. Beskyt
din Grandland X med beskyttelsesfolie, så du
undgår ridser, når du stiger ind og ud af bilen.
Hundegitter9. Sørg for, at din firbenede ven er
tryg – og dine bagsæder er beskyttet – ved at
adskille passagerkabinen fra bagagerummet.

7
Sportspedaler9. Optimer din kørestil med det
rigtige sæt pedaler.

Tagboks9. Få større lastvolumen, så du kan
tage på fantastiske eventyr.

8

Autostole9. Mindre roderi – større sikkerhed!
Skræddersyede autostole med ISOFIX-beslag
gør fastspænding mere sikker for både børn
og forældre.

Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia. 2 Standard på Innovation. Ekstraudstyr i Enjoy. Fås ikke på Essentia. 3 Standard på Enjoy. Fås ikke på Essentia og Innovation.
Fås som eftermonteret tilbehør. 5 Ekstraudstyr på Essentia og Enjoy. Fås ikke på Innovation. 6 Ekstraudstyr på Innovation. Fås ikke på Essentia og Enjoy. 7 Standard på Essentia. Fås ikke på
Enjoy og Innovation. 8 Ekstraudstyr på Innovation. Fås ikke på Essentia og Enjoy. 9 Tilbehør.

1
4

FÆLGE OG TILBEHØR
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Velkommen tilbage,
køreglæde.
Kast dig ud i dit nye liv! Enhver Grandland X
giver dig den optimale køreoplevelse, så du kan
nå frem til din destination. Sæt dig ind, og nyd
en dynamisk, men alligevel behagelig køretur.
• Optimalt vejgreb med den dynamiske undervogn, der giver ekstra vejgreb.
• Dynamisk køreperformance takket være den
lettere undervogn.

Sjov acceleration. Med Quickshift får du en
forbedret 8-trins automatisk gearkasse, der
skifter gear med uovertruffen lethed.

Påfyld brændstof med glæde. Grandland Xs
økonomiske brændstofforbrug får dig i godt
humør.

Manuelt gear. Du har det lige ved hånden.
Kør på din egen måde med 6-trins manuelt
gear.
KØREDYNAMIK
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Farvel,
høje omkostninger.

Vores sortiment af stærke motorer tilbyder stor ydelse til en lav pris.
Vælg en motor, der passer til din kørestil.
• 1.2 Direct Injection Turbo benzinmotor med 130 hk (96 kW)
• 1.6 dieselmotor med 120 hk (88 kW)
• Alle motorer fås med 6-trins automatisk eller manuel gearkasse

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE
Brændstofforbrug1

18,9–24,4 km/l

CO2 -udslip

106–119 g/km

1

Energiklasse

–

Informationen på denne side var korrekt på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten til uden varsel at ændre motorspecifikationer, hvilket kan påvirke de viste data. Alle nævnte data relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr. For den seneste information om tilgængelige motorer
og deres tekniske data, se venligst www.opel.dk eller kontakt din Opel forhandler. 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.
1 
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 udstyrsnveauer. 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 R (EC) 692/2008. Kontakt venligst din Opel forhandler for den seneste information om brændstofforbrug og CO 2 -udslip.

Dæk
DÆKSTØRRELSE

215/70
R 16

215/65
R 17

225/55
R 18

235/50
R 19

Rullemodstand

C

C

C

C

Dækkets vådgreb

B

A

C–A

B

Ekstern støj (dB)

71

69

71–69

72

Støjklasse

Alle dimensioner i mm.

*Med sidespejlene foldet ind.

Motorer og gearkasser
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4 grunde
til at blive begejstret.

Disse fem ekstra funktioner garanterer, at du får sommerfugle
i maven fra det øjeblik, du sætter dig ind og starter motoren.
1. 360° Surround Vision-kamera1. Fugleperspektivet er
både imponerende og nyttigt.
2. Adaptive LED-forlygter2. Se længere frem – eller
rundt i sving. LED-forlygterne forlænger dit udsyn til
det maksimale.
3. Pumpende Denon®-lyd3. Dine favoritnumre fortjener
det absolut bedste lydsystem.
4. Klar til eventyr med IntelliGrip4. Du har hele tiden
kontrollen – uanset vejforholdene.

En del af Park & Go-pakke 3, som er ekstraudstyr på Enjoy og Innovation. Fås ikke på Essentia. 2 Ekstraudstyr
på Enjoy og Innovation. Fås ikke til Essentia. 3 Ekstraudstyr på Navi 5.0. 4 IntelliGrip er en del af Grip &
Go-pakken og kan ikke købes separat.
1

4 grunde til at købe
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DK/MY19

The future is Everyone’s

Den automatiske nødbremse med fodgængerregistrering virker ved hastigheder over 5 km/t og under 140 km/t. Decellerationen for at reducere indgangshastigheden i en kollision er som følger: 0–40 km/t (1,0 g), 40–80 km/t (0,3 g). Ved hastigheder fra 30 til 140 km/t sænker systemet hastigheden ved 50 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 140 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.
Park & Go-pakke 1 omfatter: Parkeringsassistance for og bag, el-betjente og opvarmelige sidespejle (i karosserifarve, elektrisk foldbare).
Park & Go-pakke 2 omfatter: Avanceret parkeringsassistance, bakkamera, el-betjente og opvarmelige sidespejle (i karosserifarve, elektrisk foldbare), blindvinkelalarm. Introduceres i Danmark til februar.
Park & Go-pakke 3 omfatter: Navi 5.0 IntelliLink, 8˝ farve-touchskærm med optimeret HMI, AM/FM-radio, 2 USB-stik, iPod-interface, Bluetooth ® håndfrie funktioner og streamingfunktion, talegenkendelse, smartphone-projektion, navigation, ratknapper, hajfinneantenne, avanceret parkeringsassistance,
360° Surround Vision-kamera, el-betjente og opvarmelige sidespejle (i karosserifarve, elektrisk foldbare), blindvinkelalarm.
Sikkerhedspakken indeholder: Vognbaneskiftalarm (opgradering til LDW), Frontal kollisionsalarm, Automatisk nødbremse (integreret i radar) under 30 km/t, Kollisionsalarm – radar – over 30 km/t, Træthedsalarm, High Beam Assist til forlygterne – autostyring.
Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte, da den gik i trykken, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. 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.
Det viste ekstraudstyr kan købes separat. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland. Information om bæredygtigt design samt afleveringssteder for udtjente biler i programmet „Returnetværk for udtjente biler“ kan findes på www.opel.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk

Udgave 08/18

