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AZ ÉLET NAGYSZERŰ.
MIRE VÁR MÉG?
Nagyon régóta nem hallgatott már az ösztöneire. Ne hagyja, hogy a sors döntse el, 
merre haladjon, vegye kézbe a kormányt saját maga. Ünnepelje meg újonnan 
felfedezett szabadságát, járja úgy az utcákat, mint régen és élje át újra a kaland ízét – 
a Grandland X modellel és plug-in hibrid változatával.

ÉLJE ÁT A HIBRID NYÚJTOTTA RUGALMASSÁGOT!
Fedezze fel a német precizitást, amely a plug-in 
hibrid motort a SUV előnyeivel ötvözi. Két különböző 
energiaforrásával a Grandland X Hybrid4 maximális 
rugalmasságot nyújt. A teljesen elektromos járművekhez 
hasonlóan tölthető autó kellő távolságot képes megtenni 
kizárólag elektromos motorral is, így nullára csökkentve 
a károsanyag-kibocsátást.
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A SOKOLDALÚSÁGOT!
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Ismerje meg a SUV-ot, amely biztosítja 
Önnek a mindennapi utazásához 
szükséges szabadságot. A lenyűgöző 
jellemzőktől az egyedülálló menet-
dinamikán, kivételes megjelenésen 
és érzeten át egészen az igényeinek 
megfelelő motorokig – hozza ki belőle 
a legtöbbet.

A prospektusban szereplő egyes képek és leírások 
külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. 
A jelen katalógus tartalma a nyomdába küldés 
időpontjában (2019. július) pontos volt. 
A specifikációk és a felszereltség változtatásának 
jogát fenntartjuk. A legfrissebb adatokért forduljon 
Opel márkakereskedőjéhez.
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Önt mindig merésznek, ötletesnek és 
gyors észjárásúnak ismerték – miért 
lenne most másként? A Grandland X 
innovatív jellemzői minden helyzetben 
segítséget nyújtanak.

ÉLJE ÁT ÚJRA SZÍVE 
DOBBANÁSÁT!
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1 Külön rendelhető, konkrét 18˝ könnyűfém keréktárcsát igényel.

LENYŰGÖZŐ 360 FOKOS PANORÁMA KAMERA
Teljes körkilátás: elöl és hátul is kamerák figyelik 
a gyalogosokat, a bukkanókat és egyéb 
akadályokat.

ADAPTÍV LED FÉNYSZÓRÓK
Fedezze fel adaptív LED fényszóróinkat, 
amelyek 30%-kal jobb látási viszonyokat 
biztosítanak hagyományos társaiknál.

DENON® PRÉMIUM HANGRENDSZER
A testre szabott hangrendszer minden utat 
élménnyé tesz.

FEJLETT INTELLIGRIP1 TAPADÁSOPTIMALIZÁLÁS
Az Ön kezében van az irányítás – és az IntelliGrip tesz 
róla, hogy ez így is maradjon. Élvezze a vezetést, 
miközben a Grandland X a tapadási viszonyokhoz 
alkalmazkodva állítja be a vonóerőt.
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ELJÖTT AZ ÖN IDEJE – SŐT, A LEGJOBB 
RÉSZ MÉG ÖNRE VÁR:
éles metszésű vonalaival, izmos és atletikus 
megjelenésével a Grandland X minden apró 
részlete kalandot sugároz. Csak induljon 
neki és barangoljon, amíg az éj leszáll, 
majd gyönyörködjön a csillagos égboltban 
a panoráma napfénytetőn keresztül.

ÉLJE ÁT ÚJRA A 
KALANDVÁGYAT!
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A MERÉSZ KIÁLLÁST!
MINDENT LÁTHAT:
a magas, pihentető üléspozíció kényelmes kilátást biztosít. Fűthető és 
szellőztethető ergonomikus Active első ülések1 kényeztetik Önt a hosszú 
utakon. Az ülések akár 16 irányban1 elektromosan állíthatók a tökéletes 
pozícióhoz – csak használja az ülés oldalán lévő gombokat.

1 Az elektromosan állítható ülések külön rendelhetők. Az Opel ergonomikus Active első üléseket 
az AGR (Egészséges Hát Munkacsoport, különböző egészségügyi szakterületek szakértőiből álló 
független vizsgálóbizottság) ergonómiai kiválósági központ tanúsítja.

ÜDVÖZÖLJÜK ITTHON:
prémium anyagok, kifejező formák 
és az elegáns kialakítás teszi 
a Grandland X belsejét valóban 
az Ön vadászterületévé.

MINDEN ELÉRHETŐ HELYEN VAN:
a vezérlőpanelek ergonómiailag 
optimálisan helyezkednek el, hogy Ön 
az útra figyelhessen.
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ÉLJE ÁT A PLUG-IN HIBRID 
TECHNOLÓGIÁJÁT!
ERŐTELJES FORMÁK, HIBRID MÓDRA.
A belsőégésű és az elektromos motor erőteljes kombinációjától a testreszabott belső térig és a külső 
megjelenéséig ennek a SUV-nak minden porcikája jó érzéssel tölt el. Elsőre a 19 colos, két színű, 
gyémántvágott, könnyűfém keréktárcsák tűnnek fel – kifejezetten a Grandland X Hybrid4 számára 
készültek, hangsúlyozva atletikus megjelenését. Ezen felül számos további kimagasló részlete van, 
vegye szemügyre közelebbről is!

KÉNYEZTETŐ BELSŐ
Belső tere meggyőző benyomást tesz az elektronikus vezérlőrendszerként 
funkcionáló nyolcfokozatú automata sebességváltóval és a bőrborítású, 
sebességváltó fülekkel felszerelt lapos aljú sportkormánnyal. Az alap-
felszereltség részét képezi a nyolccolos színes érintőképernyő navigációs 
rendszerrel és Hybrid4 specifikus oldalakkal.

MERÉSZ KÜLSŐ
A Grandland X Hybrid4 merész benyomást tesz 
éles metszésű vonalaival, izmos és atletikus 
megjelenésével és fekete tetővel kombinált 
külön rendelhető fekete motorháztetejével. 
A Hybrid4 embléma az önkifejezés eszköze.

FEDEZZEN FEL ÚJ ERŐFORRÁSOKAT!
A választás szabadsága: a teljesen elektromos 
járművekhez hasonlóan tölthető Grandland X 
Hybrid4 meglehetős távolságot képes megtenni 
kizárólag elektromos motorral is. 
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A töltési opcióktól a távirányítási funkciókig: az elektromos járművekhez elérhető Opel szolgáltatások zökkenőmentessé teszik az elektromos autózásra való átállást. További információ: www.opel.hu

http://www.opel.hu
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A LELEMÉNYESSÉGET!
AZ AUTOMATIKUS VÉSZFÉKEZÉS1

felismeri a jármű előtt kialakuló veszélyes 
helyzeteket, és hangjelzéssel figyelmezteti 
a vezetőt. Ha túl közel kerül egy másik autó 
vagy gyalogos, a rendszer azonnal fékez, 
sőt, 30 km/h alatti sebességnél akár teljesen 
meg is állítja az autót.

1 Az automatikus vészfékező gyalogosfelismeréssel automatikusan működik az 5–140 km/óra sebességtartományban. 5–30 km/között az ütközési sebességet csökkentő lassulás mértéke 0,9 g. 30–140 km/h között maximum 
50 km/órával csökkenti a sebességet. Efölött a vezetőnek kell fékezni a sebesség további csökkentéséhez. A gyalogosfelismerő automatikus vészfék működési sebességtartománya az észlelt akadálytól függ 
(mozgó akadály: 5–140 km/h; fix akadály: 5–80 km/h; gyalogos: 5–60 km/h). Az Opel vezetőtámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is a járművezető feladata marad.

2 Külön rendelhető automata sebességváltóval.

ADAPTÍV LED FÉNYSZÓRÓK
Lássa be a kanyarokat és tartsa bekapcsolva 
a távolsági fényt anélkül, hogy ez zavarná 
a szembe jövő járműveket. Az éjszakában 
vezessék Önt is adaptív fényszóróink –  
automatikusan alkalmazkodnak a körülmé- 
nyekhez.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ2.
Előre lát és biztonságos távolságot tart az elöl haladó 
járműtől a 30-180 km/h sebességtartományban. 
Az automatikus gyorsítás és fékezés rendkívül kényelmes 
hosszú utaknál.

LED FÉNYSZÓRÓK
A fejlett, gazdaságos 
világítástechnika energiát 
takarít meg, így csökkenti 
az üzemanyag-fogyasztást is.
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A KÍVÁNCSISÁGOT!
Előzze meg a többieket kimagasló újításainkkal.

1 Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer 
korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés 
továbbra is a járművezető feladata marad.

KULCS NÉLKÜLI NYITÁS ÉS 
INDÍTÁS
Szálljon be könnyedén Grandland X 
autójába anélkül, hogy ki kellene 
vennie a kulcsokat a zsebéből.

360 FOKOS PANORÁMA KAMERA
Nélkülözhetetlen a szűk helyeken. 
Segítségével mindent láthat, ami 
az autó körül történik.

PARKOLÓASSZISZTENS1

Vegye le a kezét a kormánykerékről, 
és engedje, hogy a Grandland X 
önállóan kormányozzon.
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A FÜGGETLENSÉGET!
Nem számít, ismeri-e már úti célját, vagy 
az ösztöneit követi – a Grandland X 
lenyűgöző funkciói célba juttatják. 
Bárhol is legyen az.

1 Külön rendelhető a Park & Go 2 csomaggal. Külön rendelhető Navi 5.0 infotainment rendszerrel.
2 Külön rendelhető Navi 5.0 infotainment rendszerrel.
3 A kompatibilitás és bizonyos funkciók a készülék típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérők lehetnek. Készülékei kompatibilitásának ellenőrzéséhez vegye fel 

a kapcsolatot Opel márkakereskedőjével. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve. Az Android a Google Inc. védjegye.
4 Csak PMA- vagy Qi-képes eszközökkel használható; készüléke kompatibilitását a gyártó weboldalán ellenőrizheti.
5 Az OpelConnect szolgáltatásai várhatóan 2019 őszétől lesznek elérhetők. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások igénybevétele előfizetéshez/díjfizetéshez kötött, használatukhoz pedig 

mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. Az OpelConnect szolgáltatások elérhetősége országonként eltérhet. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.

DENON® PRÉMIUM HANGRENDSZER2

A fejlett hifi rendszer nyolc 
hangszórójával, mélysugárzójával és 
240 wattos erősítőjével részletgazdag, 
élettel teli hangzásra képes.

ZÖKKENŐMENTES OKOSTELEFON-INTEGRÁCIÓ3

Csatlakoztassa okostelefonját Apple CarPlayTM vagy 
Android AutoTM útján IntelliLink infotainment rendszeréhez, 
hogy az érintőképernyőn keresztül egyszerűen hozzáférjen 
telefonjához, zenéihez és legfontosabb alkalmazásaihoz.

VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ4

Csak helyezze telefonját az erre a célra 
szolgáló tartóba, és töltse fel vezeték 
nélkül.

NAVIGÁCIÓS RENDSZER 8˝ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL1

Segítségével gyorsan eljut a következő kalandig. 
Vagy haza.

OPELCONNECT5

Okosautó-szolgáltatások széles köre nyújt nagyobb 
biztonságot, és segít kapcsolatban maradni útközben – 
elektromos autózás közben is.

• Nyugalom: vészhelyzeti hívás, műszaki hiba hívás és 
a jármű státuszát és egyéb tényezőket jelző információk.

• Kényelem: távoli funkciók (pl. ajtózárak bezárása/
kinyitása). Elektromos járművek esetén az akku 
töltöttségi szintjéhez, a légkondicionáló beállításához 
és a töltés állapotához is hozzáférhet.

• Okos vezetés: élvezze a nyugodt autózást a valós 
idejű navigációnak és az utazások kezelésének 
köszönhetően.
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A KÉNYELMET!
ENGEDJE BE A TÉLI NAPFÉNYT!
A prémium fűtési jellemzők és a panoráma 
napfénytető a legkellemesebb évszakká 
varázsolják a telet. Lehet, hogy kint tél 
van, de a Grandland X-ben ilyenkor is 
kellemes.

1 Külön rendelhető Téli csomag 1-gyel vagy Téli csomag 2-vel.

FŰTHETŐ ÜLÉSEK1

A Téli csomag 1 három fokozatban fűthető első 
üléseket tartalmaz. A Téli csomag 2 a hátsó 
üléseket is felmelegíti.

FŰTHETŐ SZÉLVÉDŐ
A reggeli jégkapargatás már a múlté! 
A fűthető szélvédővel csak egy 
gombnyomás, és a jég pillanatok 
alatt leolvad.

FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK1

Gombnyomásra felfűti a kormánykerék felületét. 
Amint ráteszi a kezét, soha többé nem akarja 
majd levenni.
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
AZ ÖNMAGÁRA SZÁNT IDŐT.
A CSOMAGTÉR IGAZÁN LENYŰGÖZŐ MÉRETŰ:
az alapállásban 514 literes űrtartalom a hátsó 
ülések lehajtásával könnyedén 1652 literesre 
bővíthető. Sohasem volt ennél megfelelőbb 
időpont új hobbiba kezdeni.

ELEKTROMOS CSOMAGTÉRAJTÓ
Hányszor kívánta már, bárcsak lenne egy harmadik 
keze, hogy elővehesse a kulcsot, miközben mindkét 
kezében csomagokkal közeledett a lezárt csomagtartó 
felé? Ne essen kétségbe: a jövőben elég ehhez egy 
láblendítés az autó hátulja alatt.

SÍLÉCALAGÚT
A téli felszerelés tetőn való szállítása általában a havas 
kalandok legkevésbé élvezetes része. A sílécalagúttal 
biztonságosan az autó belsejében szállíthatja síléceit 
és hasonló tárgyait.

FLEXFOLD ÜLÉSEK
Több utast kell szállítania vagy 
nagyobb helyre van szüksége? 
A FlexFold üléseket egyetlen 
kézmozdulattal eltüntetheti. 
A 40:60 arányú osztással 
pillanatok alatt az adott 
helyzetnek megfelelően 
alakíthatja az üléseket.
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ÉLJE ÁT ÚJRA A 
FELHŐTLEN KÉNYELMET!
Foglaljon helyet kényelmesen! Mivel egészsége fontos számunkra, 
ergonomikus Active első ülésekkel1 láttuk el autóját – a még nagyobb 
luxusért kérje őket bőr változatban! Az ülések akár tizenhat irányban 
állíthatók, és az AGR független német ergonómiai kiválósági központ 
tanúsítványával rendelkeznek.

1 Az Opel ergonomikus Active első üléseket az AGR (Aktien Gesunder Rücke, különböző 
egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független vizsgálóbizottság) tanúsítja.

2 Az AGR első ülések külön rendelhetők.
3 Az AGR első ülések az alapfelszerelés részei.

Berson szövetkárpit Marvel fekete színben, Frosted ezüst 
dekorelemekkel.

Harlekin szövetkárpit Marvel fekete színben, bőrhatású 
ülésoldalakkal2, Frosted ezüst és Toba szürke dekorelemekkel.

Perforált bőrülések Marvel fekete színben, bőr és bőrhatású 
ülésoldalakkal3, Frosted ezüst és Toba szürke dekorelemekkel.
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Tűnjön ki a többiek közül merész 
színválasztásával.

Jade fehér1

Pearl fehér1

Quartz ezüst1

Moonstone szürke1

Diamond fekete1

Dark Ruby piros

Topaz kék1

1 Külön rendelhető.

ÉLJE ÁT ÚJRA A 
PEZSDÍTŐ SZÍNEKET!
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ÉLJE ÁT ÚJRA  
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGÁT!
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TARTOZÉKOK, MELYEK MÉG NAGYSZERŰBBÉ 
TESZIK AZ ÖN GRANDLAND X AUTÓJÁT.

Keréktárcsáink SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL 
még inkább kifejezheti a kimagasló 
formatervezés iránti rajongását.

18˝ könnyűfém keréktárcsák, ötküllős, 
fényes ezüst1

18˝ könnyűfém keréktárcsák, húszküllős, 
fényes ezüst1

17˝ könnyűfém keréktárcsák, öt ikerküllős, 
fényes ezüst1

19˝ könnyűfém keréktárcsák, tízküllős, 
gyémántvágott, két színű1

18˝ könnyűfém keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, Technical szürke1

18˝ könnyűfém keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, csillogó fekete1

16˝ acél keréktárcsák, hétküllős, ezüst1

19˝ könnyűfém keréktárcsák, tízküllős, 
fényes ezüst1

BIZTONSÁGI RÁCS1

Tudja biztonságban négylábú barátait – 
a hátsó üléshuzatokkal együtt –, és 
különítse el egymástól az utasteret 
és a csomagteret.

OPEL TETŐDOBOZ1

Növelje meg a rakteret 
a nagy kalandokhoz.

VÉDŐFÓLIA, KÜSZÖBBORÍTÁSOK1

Gondoskodjon a küszöbborítások kifogástalan 
állapotáról az általunk biztosított, pontosan 
a küszöbborításra illeszkedő védőfóliával.

SPORTPEDÁL SZETT11

Válassza ki a vezetési stílusának megfelelő 
pedálokat.

GYERMEKÜLÉSEK1

Kevesebb gabalyodás, nagyobb biztonság! 
Az ISOFIX rögzítéssel rendelkező testre szabott 
gyermekülések megkönnyítik a biztonsági övek 
becsatolását a gyermekek és szüleik számára.1 Külön rendelhető.
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NÉGY OK  
AZ IZGALOMRA.

1 Külön rendelhető a Park & Go csomag 3 részeként.
2 Külön rendelhető Navi 5.0 infotainment rendszerrel.
3 Az IntelliGrip tapadásoptimalizálás csak a Négyévszakos 

tapadás csomag részeként rendelhető.

Az alábbi négy választható funkció garantálja a bizsergő érzést már 
attól a pillanattól, hogy Ön beszáll és elindítja a motort.

1. Látványos, 360 fokos panoráma kamera1. A felülnézet nemcsak lenyűgöző, 
de hasznos is.

2. Karakteres LED fényszórók. Lásson még messzebbre – a kanyarokban is. 
A LED fényszórók a legjobb látási viszonyokat garantálják.

3. Kristálytiszta Denon® hangzás2. Kedvenc dalai a legjobb minőségű 
hangrendszert érdemlik.

4. Kalandra kész IntelliGrip3 tapadásoptimalizálás. Utazzon bármilyen 
útviszonyok közt, az irányítás az Ön kezében marad.
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A JÖVŐ MINDENKIÉ

A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. 
Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink 
elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.
Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában 
a pontos tájékoztatás érdekében kérjük érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.
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