
AZ ÚJ
OPEL CROSSLAND 



 MODERN
NÉMET
Hisszük, hogy a minőség jog, nem privilégi-
um. Küldetésünk, hogy mindenkihez eljus-
sanak az áttörő új technológiák, amelyeket 
folyamatosan fejlesztünk. Az Opelnél min-
denki számára elérhetők azok az újítások, 
amelyek korábban csak keveseknek álltak  
a rendelkezésére. Az attitűd, amellyel 
megkér dőjelezzük a kiváltságokat, mélyen  
a márkánk DNS-ében gyökerezik.





AZ ÚJ
CROSSLAND 
Az új Crossland pompás német mérnöki 
munka eredménye, összetéveszthetet-
len jelenség a letisztult, progresszív  
dizájn terén.



FŐ TEREPE
A VALÓDI ÉLET 

A Crossland új dizájnja nemcsak 
friss, hanem a valódi igényekre is 
összpontosít. Funkcionalitása épp-
oly tökéletes, mint a megjelenése, 
így biztos lehet abban, hogy min-
den rendelkezésre áll benne, amire 
Önnek és családjának szüksége van. 



A SUV,
AMI UTÁN MEG-
FORDULNAK  
AZ EMBEREK 
Stílus, amely felhívja magára a figyelmet. 
Sokoldalúság, amely mindenre kész.  
A merész, és egyedi Vizortól a letisztult, 
praktikus belső térig a Crossland az a SUV, 
amely ötvözi a szép dizájnt és a minden-
napokban szükséges rugalmasságot.







ERŐS ÉS
HATÉKONY 

A Crossland hatékony motorjai újradefi-
niálják, hogy a SUV-ok milyen dinami-
kusan kezelhetők.  Az 1.2 literes ben-
zinmotor teljesítménye 83 LE  
(61 kW), míg az 1.2-es közvetlen 
befecskendezésű turbó 110 LE (81 kW),  
a még dinamikusabb változat pedig 
130 LE (96 kW) teljesítményű. A kor-
szerű 1.5-ös, kézi sebességváltós 
dízelmotor 110 LE (81 kW) teljesít-
ményű, az automata váltós teljesít-
ménye pedig 120 LE (88 kW).1

1   Üzemanyag-fogyasztás vegyes használatban 4,5-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes használatban 118-143 g/km (a felszereltségtől függően). Az üzemanyag-fogyasztási és 
CO2-kibocsátási adatok megfelelnek a WLTP szabványnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusbizonyítványt kapnak. A WLTP szabvány az Európában koráb-
ban alkalmazott NEDC mérési eljárást váltja fel. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szabvány szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 
sok esetben magasabb az NEDC alapján mért adatoknál. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok a tényleges használati körülményektől és számos tényezőtől, 
például a különleges felszereltségtől, opcióktól és a gumiabroncsoktól függően változóak lehetnek. További információért forduljon márkakereskedőjéhez! További információ: 
opel.hu/wltp



NAPFÉNYES
UTAZÁS 
Élvezze a napfényes vezetés tökéletes élményét, amelyet  
a Crossland panorámatetője nyújt!1 A kéttónusú tető Diamond 
fekete vagy Jade fehér színben kapható, amitől a Crossland  
külseje még izgalmasabb lesz. Arra tervezték, hogy derűsebbé 
varázsolja a mindennapokat.

1 Opcióként rendelhető a karosszéria színétől és a felszereltségi szinttől függően.



VEZETÉSTÁMOGATÓ 
RENDSZEREK

TOLATÓKAMERA 
Az intelligens, 180 fokos panorámakamera a műszerfalon jelen-
íti meg a kristálytiszta, extra széles látószögű képet, amelynek 
segítségével beláthatja a holttereket, észlelheti az akadályo-
kat, és elkerülheti a tolatás során felmerülő veszélyeket, így  
az érkezése is éppolyan nyugodt lesz, mint az utazása.



LEGYEN FELSZERELT
ÉRKEZZEN  
NYUGODTAN 
Élvezze a tágas, praktikus utastér és megemelt ülés-
pozíció kényelmét, és a vezetéstámogató rendsze-
reknek köszönhető nyugalmat! Többek között az 
IntelliGrip tapadásoptimalizálás és a sávelhagyásjelző 
gondoskodnak arról, hogy minden utazása nyugodt 
és biztonságos legyen.



1   A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye
2   Az Apple CarPlay™ és az Apple Siri™ az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
3   Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
4   A kompatibilitás és az egyes funkciók az eszköz típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.  

A készüléke kompatibilitásának ellenőrzéséhez látogasson el a www.apple.com vagy www.android.com weboldalra, 
vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez!

A VILÁG
KÉZNÉL VAN 

Maradjon kapcsolatban és legyen mindig ura a helyzetnek a Multimedia 
Navi Pro infotainment rendszer, a Bluetooth® streaming1, az Apple  
CarPlay™2 vagy az Android Auto™3,4 applikációkon keresztül történő csat-
lakoztatás segítségével! Beszélgessen, küldjön üzeneteket, érezze jól  
magát a vezető figyelmének elterelése nélkül!





SZEMMAGASSÁGÚ KIJELZŐ
VEZESSEN  

BIZTONSÁGOSABBAN 
ÉS OKOSABBAN! 

A szemmagasságú kijelző a fontos információkat, pél-
dául a sebességet, a műszerfalon megjelenő figyelmez-
tető jelzéseket illetve a közlekedési táblákat a vezető 
látóterében jeleníti meg – így Ön minimális figyelemel-
terelés mellett az útra koncentrálhat.



A TÉR
AMIBEN ÉLHET 
Azonkívül, hogy a Crossland jól néz ki, jól is fogja benne érezni magát min-
denki. Az utastérben az ülések sokoldalúan alakíthatók – az üléspozíció 
megemelt, a belső tér tágassága első a kategóriában, a hátsó ülések pedig 
csúsztatható kivitelben is elérhetők. Az ergonomikus Active ülések gon-
doskodnak az egészséges testtartásról minden utazás során.1



1   Az Egészségesebb Hátakért (AGR) munkacsoport egy független németországi szövetség, amelyet orvosok és terapeuták támogatnak. Az AGR 1995 óta folytat átfogó kutatáso-
kat a hátsérülések megelőzése és a széles rétegeket sújtó hátfájdalmak kezelése terén. Az AGR címke igazolja, hogy az új Crossland ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező AGR 
ülései a legmagasabb német szabványoknak is megfelelnek, és garantálja, hogy a járművezetők és az utasok háta jó kezekben van.



AZ ÖN STÍLUSA
AZ ÖN ÚTJA 
A Crossland megjelenése maga-
biztosan várja a mindennapi ka lan-
dokat, és ezen felül még a saját 
ízlésére is szabhatja. A széles körű 
testreszabási lehetőségek bizto-
sítják, hogy bármilyen stílust is ked-
vel a visszafogottan elegánstól  
a provokatívan szembetűnőig, a 
Crosslandből ki tudja hozni az 
Önhöz legjobban illőt.





ZAJLIK
AZ ÉLET 
Amint az új Crosslanddel elindul, az Opel 
technológia olyan magabiztosságot nyújt, 
hogy bármerre is viszi az útja, jól fogja venni 
az akadályokat.



A SZÉPSÉG
NEM IJED MEG  
AZ ÉLETTŐL 

Az új Crosslanddel a mindennapok kalandjaira 
is készen áll. Bármivel áll is elő a család,  
a Crossland ellenállhatatlanul szép marad. Szó-
val egyszerűen csak élvezze az életet!



 KEZDŐDJÖN
A KALAND!
Sokoldalú, fényűzően kényelmes és kiválóan 
alkalmas a mindennapi életre. Az új Opel  
Crossland magabiztos jelenlétével össze-
téveszthetetlen az utakon. Most Önön a sor, 
hogy a saját útjára lépjen, és megtudja, milyen 
szépen illik az új Crossland az Ön életstílusá-
hoz. Kezdje utazását azzal, hogy online fedezi 
fel az Opel Crosslandet!



KEZDŐKÉPERNYŐ

TESZTVEZETÉS

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

MÁRKAKERESKEDŐ KERESÉSE

ÚJ CROSSLAND KONFIGURÁTOR

https://www.opel.hu/autok/crossland/konfigurator.html?utm_source=EBCFCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_HU_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovhu=HashedMail#/model
https://www.opel.hu/tools/opel-locate-dealer.html?utm_source=EBLDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_HU_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_ovhu=HashedMail
https://www.opel.hu/tools/opel-request-quote.html?utm_source=EBRQCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_HU_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovhu=HashedMail
https://www.opel.hu/tools/opel-request-test-drive.html?utm_source=EBTDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_HU_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovhu=HashedMail
https://www.instagram.com/opelhu/
https://www.linkedin.com/company/opelautomobile
https://twitter.com/opel
https://www.facebook.com/opelHU
https://www.youtube.com/channel/UC5N0t9KV4YkPHyOtJEYXaHw





