nový
Grandland

ŽIVOT JE
Grand.

Usaďte se a zhluboka se nadechněte. Je skvělé být zpátky,
nebo ne? Oslavte nabytou svobodu jízdou po ulicích jako
dříve. Bez stanoveného cíle, bez nutnosti se vrátit v určitý čas.
Zato s chutí na dobrodružství. Sešlápněte plynový pedál
nového vozu Grandland X a čas bude jen a jen váš.

JSTE NA ŘADĚ.
Znovu.
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MOTORY A PŘEVODOVKY
5 DŮVODŮ PRO KOUPI

Některé fotografie a popisy v tomto katalogu mohou obsahovat prvky volitelné výbavy za příplatek. Obsah tohoto katalogu byl přesný v době, kdy byl předán k tisku (09/2017). Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit
specifikace a výbavu vozu. Obraťte se na prodejce Opel, který vám poskytne nejnovější informace.

Přivítejte zpět
tlukot srdce.
Jste známí svou odvahou, hbitostí a rychlostí – proč by se
to nyní mělo změnit? Inovativní prvky vozu Grandland X
vám jistí záda za každé situace.

SKVĚLÝ 360° POHLED1
Maximalizujte svůj rozhled: přední a zadní
kamery odhalí všechny překážky nebo
kolemjdoucí chodce.

1
Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation se Sadou Park & Go 3.
Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection. 2 Více
informací o službách OnStar najdete na stranách 14–17. 3 Na přání s infozábavním systémem Navi 5.0 v Innovation. Standardně
pro výbavu Ultimate. 4 Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation.
Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection. 5 IntelliGrip
je součástí Sady All-Season Traction a nelze jej pořídit samostatně.

Perfektní konektivita díky OPEL ONSTAR2
OnStar – osobní a servisní asistent – vyřeší váš
problém 24/7, 365 dní v roce. Potřebujete zamluvit
hotelový pokoj nebo zavolat pomoc: OnStar je
zde pro vás. Umožní vám a vašim spolucestujícím
připojení k Wi-Fi Hotspotu.

LED SVĚTLOMETY4
Objevte inovativní adaptivní LED
světlomety, které vozovku osvětlují až
o 30 % jasněji než klasické světlomety.

PRÉMIOVÝ SOUND SYSTEM DENON®3
Prvotřídní sound system vylepší každou
cestu.

Pokročilý systém IntelliGrip5
Vy máte vše pod kontrolou – a IntelliGrip
vás jistí. Užijte si jízdu, zatímco Grandland X
upravuje zrychlení dle aktuálního povrchu
a přilnavosti.
KLÍČOVÉ INOVACE: HLAVNÍ PRVKY
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Přivítejte zpět
chuť cestovat.

Váš čas právě začal – a to nejlepší teprve přijde:
Grandland X vyzařuje dobrodružství z každého úhlu díky
svým ostrým liniím, svalnatému postoji a atletické duši.
Nastupte a vydejte se na cestu dokud nepřijde noc. A užijte
si ji díky panoramatické prosklené střeše1.

1

Na přání pro Ultimate, Enjoy a Innovation. Nelze pro Selection.

DESIGN EXTERIÉRU
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Přivítejte zpět
svůj postoj.

Vše v dosahu: ovládací prvky jsou ergonomicky
umístěné pro snadné ovládání a soustředění se na
cestu.

Vítejte doma: prémiové materiály, expresivní
tvary a design, který si lze přizpůsobit. Interiér
Grandlandu X je vaše osobní zóna.

Prozkoumejte své teritorium: pohodlná pozice pro sezení
vám umožní skvělý rozhled. Vyhřívaná a odvětrávaná
ergonomická přední sedadla AGR1 zajistí podporu vašich zad
na dlouhých cestách. Lze je elektricky nastavit v 16 různých
směrech pro perfektní pozici. Stačí jen stisknout tlačítka na
straně sedadla.

Standardně pro výbavu Ultimate. Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Nelze pro Selection. Sedadla AGR jsou
certifikována německou asociací AGR (Kampaň pro zdravá záda), centrem pro ergonomii. Certifikace AGR je známkou
kvality, kterou uděluje nezávislá organizace expertů různých lékařských oborů.

1 

DESIGN INTERIÉRU
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Automatický tempomat1. Vidí
dopředu a udržuje bezpečnou
vzdálenost od vozidla před vámi
mezi rychlostmi 30 a 180 km/h.
Automaticky zrychluje a zpomaluje,
což oceníte především při dlouhých
cestách.

Adaptivní přední LED světlomety2. Vylepšení
viditelné v praxi: sledujte světelný kužel směřující
do zatáček, ponechte zapnutá dálková světla,
která automaticky rozpoznají ostatní vozy a ztlumí
se. Nechte, aby vás světlomety provedly nocí –
automaticky se přizpůsobí okolním podmínkám.

Na přání s automatickou převodovkou pro výbavy Ultimate, Enjoy a Innovation. Nelze pro
Selection. 2 Na přání. Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection. 3 Standardně
pro výbavu Ultimate. Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation se Sadou Bezpečnost. Prosíme,
projděte si zadní obálku pro informace o omezeních a limitech systému. Za řízení je vždy
zodpovědný řidič.

1

Přivítejte zpět
DŮMYSLNOST.

Automatické nouzové brzdění 3 dokáže rozpoznat
nebezpečnou situaci vpředu a varuje řidiče zvukovým
znamením. Pokud je chodec nebo jiné vozidlo příliš
blízko, systém vozidlo zpomalí. Do rychlosti 30 km/h
dokáže vozidlo i úplně zastavit.

BEZPEČNOSTNÍ INOVACE

11

Přivítejte zpět
zvědavost.
Vystupte z řady díky těmto prvotřídním inovacím.

Bezklíčové otevírání a startování 2. Nastupte
do svého vozu Grandland X bez nutnosti hledání klíčů.

Pokročilý parkovací asistent1. Sundejte ruce
z volantu a nechte Grandland X samostatně
zaparkovat.

360° kamera3. Perfektní pro stísněné
prostory. Podívejte se, co se děje za
vámi nebo před vámi z pohledu z ptačí
perspektivy.

Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection. Asistenční
systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Standardně pro výbavu Ultimate a Innovation. Nelze pro Selection a Enjoy. 3 Standardně pro výbavu
Ultimate. Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation se Sadou Park & Go 3. Nelze pro Selection.

1

2

PRVOTŘÍDNÍ INOVACE
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Váš osobní asistent
pro konektivitu
a servis 24/7.

Opel OnStar1 je prémiová služba, která vám přináší spojení,
bezpečnost a péči, téměř kdekoli v Evropě 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Užijte si služby jako Asistenční
linku s provozem 24 hodin denně, rychlý Wi-Fi Hotspot ve
voze2 a vašeho Osobního asistenta na telefonu. Vítejte do
vyšší třídy.

Služby OnStar vyžadují aktivaci a uživatelský účet u společnosti OnStar Europe Ltd. Po zkušební době je služba placená.
Služby jsou závislé na pokrytí a dostupnosti mobilního signálu. Balíček služeb OnStar v placené verzi se může lišit od
služeb ve zkušební verzi. Jděte na www.opel.cz/onstar pro více informací o dostupnosti, pokrytí a poplatcích za služby.
Pro služby platí smluvní ujednání. 2 Služba Wi-Fi Hotspot vyžaduje uživatelský účet u poskytovatele mobilních služeb
a společnosti OnStar Europe Ltd. Zkušební doba služby Wi-Fi je omezena časově a datově. Poté jsou služby placené.
Služby jsou závislé na pokrytí a dostupnosti mobilního signálu. 3 Některé prvky Aplikace pro chytré telefony nejsou
dostupné pro všechny vozy nebo všechny stupně výbavy. Jděte na www.opel.cz/onstar pro informace o cenách
a omezeních služeb.

1

V bezpečí
Bezpečnost až na prvním místě. Vyškolení poradci OnStar jsou zde pro vás kdykoli
a kdekoli.

PŘIPOJENO
V propojeném světě je tolik možností – a Opel vám
zajistí to správné vybavení.
• Wi-Fi Hotspot1,2: rychlé a stabilní připojení k internetu umožňuje vašim spolucestujícím při jízdě
pracovat nebo sledovat filmy až na 7 zařízeních –
to vše díky výkonné střešní anténě OnStar.
• Dálkové ovládání 1,3: pokud jste zapomněli zamknout vozidlo, můžete použít váš chytrý telefon
a učinit tak i na dálku díky Aplikaci pro chytré
telefony myOpel.
• Hledání vozu1,3: zapomněli jste, kde parkujete?
Uložte si polohu vašeho vozu do aplikace. Pokud
jste blízko, ale stále jej nevidíte, aktivujte klakson
nebo světla.

• Automatické hlášení nehody1: v případě nehody se s vámi naši poradci automaticky spojí. Pokud to bude potřeba, okamžitě upozorní složky integrovaného
záchranného systému a vyšlou je na místo.
• Nouzová linka 24 hodin denně1: necítíte se dobře vy, váš spolucestující nebo
někdo jiný? Stiskněte červené tlačítko SOS a naši poradci vám pomohou.
• Asistenční služby Opel Roadside Assistance1,4: : pokud máte defekt nebo se
rozsvítila varovná kontrolka palubních přístrojů, kontaktujte naše poradce, kteří
vyšlou tým Roadside Assistance za vámi. Tuto službu oceníte především s místech
s omezeným pokrytím signálem nebo při vybití baterie telefonu.
• Asistence ukradeného vozidla1: v případě odcizení vašeho vozu dokáže OnStar
zablokovat startování vozu a poskytnout policii GPS údaje pro pomoc při jeho
nalezení.

Péče
Kdo by nechtěl osobního asistenta? Stiskem tlačítka se spojíte s naším poradcem,
který je zde pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

OnStar vyšle technika za vámi. Pokud máte aktivní služby Opel Roadside Assistance (Asistenční služby
Opel), OnStar se spojí se servisním týmem, který k vám zdarma vyšle. Pro vyslání týmu platí podmínky
služby Opel Roadside Assistance Pokud vaše vozidlo nemá asistenční služby aktivní, pak je služba
vyslání týmu placená. 5 Poradce OnStar vám dokáže pomoci s rezervací hotelu pomocí Booking.com.
Podmínky služby Booking.com jsou v platnosti a lze je nalézt na webové stránce Booking.com. OnStar
vám pomůže vytvořit rezervaci, ale nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu poskytnutých služeb
společností Booking.com nebo samotným ubytovacím zařízením. Platná emailová adresa a platební
karta jsou vyžadovány. 6 Dostupné pouze pro parkovací místa zahrnutá do databáze Parkopedia.com.
Aktuální informace o parkovacích místech jsou platné vždy a pouze v momentu komunikace s poradcem
OnStar.

4

• Rezervace hotelu1,5: změna plánu? Nebo jste unaveni z dlouhé cesty? Naši
poradci vás dokáží zamluvit pokoj při cestě díky Booking.com. Stačí stisknout
modré tlačítko Service.
• Pomoc při parkování 1,6: už nemusíte hledat parkovací místo! Díky databázi
Parkopedia.com vám poradce OnStar dokáže nalézt parkovací místo v požadované destinaci. Dozvíte se tak informace o počtu volných míst a o parkovném
ještě před příjezdem.
OPEL ONSTAR

15

JAK
MOHU ZÍSKAT ONSTAR?
OnStar je příplatkovou výbavou nového vozu Opel Grandland X ve výbavě
Selection 2 a standardní výbavou pro verze Enjoy, Innovation a Ultimate.
Pro získání:
1. Vyžádejte si OnStar při objednávce vozu Opel Grandland X.
2. OnStar vám zašle e-mailem pozvánku pro aktivaci účtu.
3. Vyplníte registrační formulář a nastavíte základní parametry.
4. OnStar je připraven k použití!
Po 12měsíční zkušební době zdarma1 se můžete rozhodnout, zda si prodloužíte
služby OnStar. Ty jsou poté placené.
Datové balíčky pro službu Wi-Fi Hotspot si můžete zakoupit odděleně
u poskytovatele datových služeb pomocí instrukcí na této internetové
stránce www.opel.cz/onstar. Po zkušební době je služba placená.
Více informací naleznete na www.opel.cz/onstar

Vaše soukromí, vaše volba. Vy rozhodujete o tom, které informace s námi
chcete sdílet. Pouze v případech nouze, dokáže OnStar vaše nastavení změnit.
Více informací na www.opel.cz

Jak pro vás mohou
služby myOpel udělat více.
myOpel je prostředí, ve kterém můžete spravovat vše, co se
týká vašeho vozu Opel – organizace účtu OnStar, organizace
servisních prohlídek pro váš vůz a také přehled exkluzivních
nabídek. Vše je šito na míru vám a vašemu vozu Opel.
• Péče o váš vůz Opel – zamluvení servisní prohlídky
a historie servisních úkonů.
• Přístup ke službám OnStar – diagnostické reporty,
zakoupené služby a další.
• Exkluzivní nabídky – abyste měli stále přehled
o nejnovějších nabídkách a zprávách.
• Hledání prodejců a autorizovaných servisů Opel.
Pro snadnější přístup k myOpel z vašeho chytrého telefonu,
je k dispozici speciální aplikace na Google Play nebo v iTunes.

Pokud již jste zákazníkem Opel OnStar, získáváte i přístup ke
službám myOpel. Pokud ne, můžete se zaregistrovat do myOpel
pomocí jednoduchých kroků:

Ilustrační fotografie.
Zkušební doba začíná registrací vozu nezávisle na aktivaci zákazníka.

1

1. Při objednání nového vozu vyplňte s prodejcem
předregistrační údaje.
2.	My vám zašleme e-mailem pozvánku pro aktivaci účtu.
3.	Dokončíte registraci online.
4. myOpel je připraven k použití!
OPEL ONSTAR
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Přivítejte zpět
autonomii.

Integrace chytrého telefonu1. Připojte svůj
chytrý telefon pomocí Apple CarPlay™ nebo
Android Auto™ k systému IntelliLink pro přístup
k vybraným funkcím a aplikacím v telefonu
přímo na displeji systému.

Bezdrátové dobíjení 3. Jednoduše položte váš
telefon do prostoru pro bezdrátové dobíjení.

Prémiový sound system DENON®2.
Tento výkonný Hi-Fi systém s 8
reproduktory, subwooferem
a zesilovačem s 240 watty oživí
každou vaši cestu.

Navigační systém s 8˝ dotykovým displejem4.
Zaručuje, že se k příštímu dobrodružství
dostanete bez problémů. Nebo domů.
Nezáleží na tom, zda znáte svůj příští cíl nebo
cestujete podle intuice. Prvky vozu Grandland X
zajistí, že se dostanete kamkoli. Ať je cíl cesty
jakýkoli.
1
Kompatibilita a funkčnost závisí na typu zařízení a verzi operačního systému. Pro kontrolu kompatibility vašeho zařízení navštivte,
prosím, vašeho prodejce vozů Opel. Apple CarPlay a Apple jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc. pro USA a další
země. Android je registrovanou obchodní známkou společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ nemusí být dostupný ve všech zemích
a pro všechna zařízení nebo verze OS. Více informací na www.apple.com. Android Auto™ nemusí být dostupný ve všech zemích a pro
všechna zařízení nebo verze OS. Více informací na www.android.com 2 Na přání s infozábavním systémem Navi 5.0 v Innovation.
Standardně pro výbavu Ultimate. 3 Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection.
Pouze pro telefony podporující PMA nebo Qi. Pro kontrolu kompatibility vašeho zařízení navštivte, prosím, vašeho prodejce vozů
Opel. 4 Standardně pro výbavu Ultimate. Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation se Sadami Park & Go 2 a 3. Nelze pro Selection.

PERFEKTNÍ KONEKTIVITA
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Vyhřívané čelní okno ThermaTec1. Technologie
ThermaTec rychle odmrazí čelní okno a vy si tak
můžete odpustit ranní škrábání.

Vyhřívání volantu2. Prohřátý
volant během chvilky pouhým
stiskem tlačítka. Jakmile jej
uchopíte, nebudete jej chtít
pustit.

Vyhřívání sedadel2. Zimní sada 1 přináší
vyhřívaná sedadla se třemi úrovněmi
nastavení. Zimní sada 2 přináší vyhřívání
i pro zadní sedadla.

Máte to ve
svých rukou.

Pusťte dovnitř zimní slunce: vyhřívané prémiové prvky a panoramatické střešní okno3 pomůže
změnit zimu v přívětivější čas roku. Uvnitř může být zima, v Grandlandu X však tomu tak nebude.

Na přání pro výbavy Selection, Enjoy a Innovation. Standardně pro výbavu Ultimate. 2 Na přání pro Zimní sadu 1 nebo Zimní sadu 2. Zimní sada 1 je na přání pro výbavy Selection, Enjoy
a Innovation. Nelze pro Ultimate. Zimní sada 1 obsahuje: vyhřívaný volant potažený kůží s dekorativním prvkem, adaptivní omezovač rychlosti, automatický tempomat, dálkové ovládání
infozábavního systému a vyhřívání předních sedadel. Zimní sada 2 je na přání pro výbavu Enjoy a standardně pro Innovation a Ultimate. Nelze pro Selection. Zimní sada 2 obsahuje:
vyhřívaný volant potažený kůží s dekorativním prvkem, adaptivní omezovač rychlosti, automatický tempomat, dálkové ovládání infozábavního systému a vyhřívání předních a zadních
sedadel. 3 Na přání pro Ultimate, Enjoy a Innovation. Nelze pro Selection.

1

PRÉMIOVÝ KOMFORT
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Přivítejte zpět
čas pro sebe.
Opravdu velký zavazadlový prostor: jeho objem 514 litrů
lze snadno zvětšit na 1 652 litrů sklopením zadních sedadel.
Nikdy nebyl lepší čas najít si další koníčky.

Otvor pro přepravu lyží 2. Upevňování zimní
výbavy na střechu není zrovna tou nejpříjemnější
činností na zimní dovolené. Otvor vám umožní
naložit výbavu bezpečně do vozu.

Bezdotykové otevírání pátých dveří 1.
Vzpomeňte si, jak často jste si přáli mít tři ruce,
abyste si vyndali klíče od vozu z kapsy?
Nezoufejte: stačí jeden pohyb nohou pod
zadním nárazníkem a je otevřeno.

1
Standardně pro výbavu Ultimate a Innovation. Nelze pro Selection a Enjoy. 2 Na přání v Sadě
Všestrannost pro Selection a Enjoy. Standardně pro výbavu Ultimate a Innovation. Sada Všestrannost
zahrnuje: nastavitelnou podlahu zavazadlového prostoru s odkládacím prostorem, zadní sedadla
sklopná 40/60, výklopná zadní loketní opěrka včetně otvoru pro naložení lyží.

FlexFold2. Více cestujících nebo více prostoru?
Sedadla FlexFold zmizí jedním pohybem dle vaší
potřeby. Jejich rozdělení v poměru 40 / 60 vám
umožňuje vybrat to správné nastavení.

FUNKCE INTERIÉRU
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Kdo říkal, že vás design interiéru
nezajímá? Naše výbavy jsou vytvořeny
pro příjemný pocit za volantem doplněný
stylovým prostředím.

Přivítejte zpět
sebevědomí.

Selection

ENJOY

Skvělá výbava Selection nabízí:
• 16˝ ocelové ráfky
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka
• LED zadní světla
• Přední kamera s upozorněním na vyjetí
z jízdního pruhu
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Manuální klimatizace
• Systém ISOFIX
• Audiosystém R 4.0

Více informací o službách OnStar najdete na stranách 14–17.

1

2

Nad rámec výbavy Selection:
• 17˝ ráfky z lehkých slitin
• Dva černé sklopné klíče
• Audiosystém R 4.0 IntelliLink
• 6 reproduktorů
• Opel OnStar1
• Středový tunel s loketní opěrkou

INNOVATION

Nad rámec výbavy Enjoy:
• 18˝ ráfky z lehkých slitin
• Optická a osvětlovací sada2
• Chromované lišty okolo bočních oken
a zatmavená boční a zadní okna
• Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)
• Systém hlídání slepého úhlu
• Automatická klimatizace
• Volant potažený kůží
• Zadní sklopná sedadla 40/60
• Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
• Stříbrné prvky nárazníků

Sada Sight & Light zahrnuje: dešťový senzor, dálková světla s asistencí, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko.
PŘEHLED VÝBAV
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Přivítejte zpět
odlišnost.
Chtějte vše! Výbava Ultimate je stejně nekompromisní
jako vy. Obsahuje dlouhý seznam oblíbených prvků
výbavy.

Nad rámec výbavy Innovation:
• 19˝ ráfky z lehkých slitin Diamond Cut s 5 dvojitými paprsky
• Přední světlomety Full-LED s AFL včetně automatických
dálkových světel a LED denního svícení
• Přední mlhové světlomety
• Černá střecha
• Vyhřívané čelní okno ThermaTec
• Sportovní pedály z lehkých slitin
• Ergonomická přední sedadla AGR1

•
•
•
•
•

Vyhřívání předních a zadních sedadel
Vyhřívání volantu
Navigační systém Navi 5.0 IntelliLink s 8˝ dotykovým displejem
Bezdrátová indukční nabíječka mobilních telefonů2
Sada Park & Go 3 (včetně 360° kamery a automatického
parkovacího asistenta)
• Zásuvka 230V
• Digitální tuner (DAB/DMB)

Sedadla AGR jsou certifikována německou asociací AGR (Kampaň pro zdravá záda), centrem pro ergonomii. Certifikace AGR je známkou kvality, kterou uděluje nezávislá organizace expertů různých lékařských oborů.
zařízení a verzi operačního systému. Pro kontrolu kompatibility vašeho zařízení navštivte, prosím, vašeho prodejce vozů Opel.

1

2

Kompatibilita a funkčnost závisí na typu

VÝBAVA ULTIMATE
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1

1

3

2

2

3

Přivítejte zpět
zdravá záda.
Usedněte – je to více než pohodlné: látková sedadla pro
Selection a Enjoy se vám přizpůsobí ve mnoha směrech.
A protože správný muž dbá i o svoje zdraví, můžete si vybrat
ergonomická přední sedadla1 – a přidejte také kožené
čalounění pro ještě větší luxus! Sedadla dostala certifikát
od AGR – Kampaně pro zdravá záda. Přizpůsobí se vám
v 16 možných směrech.
1. Selection a Enjoy: Látková sedadla Berson v barvě
Černá Marvel, dekory Stříbrná Frosted.

4

2.	Enjoy a Innovation: Látková sedadla Harlekin v barvě
Černá Marvel, bočnice sedadel Morrocana2,3, dekory
Stříbrná Frosted (Enjoy) a Šedá Toba (Innovation).
3.	Innovation: Látkové čalounění Harlekin Medium
Atmosphere, bočnice sedadel Morrocana4, dekory Zlatá
Sonora.
4.	Enjoy a Innovation: Perforovaná kůže v barvě Černá
Marvel, bočnice sedadel Morrocana/kůže4,5, dekory
Stříbrná Frosted (Enjoy) a Šedá Toba (Innovation).

4

Standardně pro výbavu Ultimate. AGR na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Nelze pro Selection. Sedadla AGR jsou certifikována německou asociací AGR (Kampaň pro zdravá záda), centrem pro
ergonomii. Certifikace AGR je známkou kvality, kterou uděluje nezávislá organizace expertů různých lékařských oborů. 2 Harlekin na přání pro Enjoy. 3 Přední sedadla AGR jsou na přání. 4 Přední
sedadla AGR jsou standardní výbavou. 5 Kožené čalounění na přání pro výbavy Enjoy a Innovation.
1

MATERIÁLY V INTERIÉRU
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bílá White
Bílá Pearl1
Šedá Quartz1
Šedá Moonstone1
Šedá Jasper
Černá Diamond1
Zlatá Sunstone1
Červená Dark Ruby1
Fialová Amethyst1
Modrá Topaz1

3
2
1

Přivítejte zpět
barvy.
Vystupte z davu a ukažte všem svou pravou barvu.

10
9
8
7
6
5
4

Na přání.

1

INSPIRUJÍCÍ BARVY
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Přivítejte zpět
svobodu výběru.

Široká nabídka ráfků vám umožní vyjádřit sebe sama.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin s 5 paprsky (RSZ)1
18˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin vícepaprskové (PZW)2
17˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky (RSB)3
19˝ dvoubarevné ráfky z lehkých slitin Diamond Cut s 5 dvojitými paprsky (RZA)4
16˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin vícepaprskové (RS1)5
18˝ černé ráfky z lehkých slitin Diamond Cut s 5 dvojitými paprsky (RQK)6
16˝ stříbrné ocelové ráfky s kryty se 7 dvojitými paprsky (RS2)7
18˝ šedé ráfky z lehkých slitin Diamond Cut s 5 dvojitými paprsky (RQH)8

5

3

6
2
1

4

Originální příslušenství dostane
z vašeho vozu Grandland X
maximum.

Bezpečnostní mříž9. Oddělte prostor pro
vašeho čtyřnohého miláčka nebo zavazadla
od prostoru pro cestující.

7

Sportovní pedály10. Doplňte svůj styl se sadou
sportovních pedálů.

Střešní box Opel9. Více prostoru pro vaše
dobrodružství.
Dětské sedačky9. Méně zmatku, více bezpečí!
Dětské sedačky na míru s úchyty ISOFIX
usnadňují usazování dětí do vozu.

8
Na přání v sadě IntelliGrip pro výbavy Enjoy a Innovation. Nelze pro Selection a Ultimate. 2 Standardně pro vývavu Innovation. Na přání pro Enjoy. Nelze pro Selection a Ultimate. 3 Standardně pro výbavu Enjoy. Nelze pro Selection, Innovation a Ultimate. 4 Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Nelze
pro Selection. 5 Na přání pro výbavy Selection a Enjoy. Nelze pro Innovation a Ultimate. 6 Na přání pro výbavu Innovation. Nelze pro Selection, Enjoy a Ultimate. 7 Na přání pro výbavu Selection. Na přání pro Enjoy. Nelze pro Innovation a Ultimate. 8 Na přání pro výbavu Innovation. Nelze pro Selection,
Enjoy a Ultimate. 9 Na přání. 10 Na přání. Standardně pro výbavu Ultimate.

1

RÁFKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Přivítejte zpět
zatáčky.
Katapultujte se do nového života! Každý
Grandland X nabízí velkou porci zábavy.
Nastupte a užívejte si jeho dynamickou
a přitom plynulou jízdu.
• Optimální přilnavost je zajištěna díky
podvozku, který auto doslova přilepí k asfaltu
• Dynamické jízdní vlastnosti díky odlehčené
konstrukci karoserie

Zařaďte zábavu. Technologie Quickshift
umožňuje vylepšené 6stupňové automatické
převodovce řadit rychlosti velmi snadno
a plynule.

Naplňte se potěšením. Provozní náklady
a spotřeba paliva vozu Grandland X vám
dozajista vykouzlí úsměv na tváři.

Manuální převodovka. Máte to ve svých
rukou. Rozhodněte se, který stupeň zvolíte
díky manuální 6stupňové převodovce.
JÍZDNÍ DYNAMIKA
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Rozlučte se
s vysokými náklady.

Značení pneumatik
Naše motory přináší vysoký výkon při nízkých nákladech. Vyberte
si motor, který vám nejvíce bude vyhovovat.

Ráfky

• Benzín 1.2 l, Direct Injection turbo, 130 k/230 Nm
• Nafta 1.6 l, 120 k/300 Nm
• Všechny motory jsou dostupné s manuální nebo automatickou
6stupňovou převodovkou

Úspornost paliva

C

Přilnavost na mokru

B

Valivý hluk (dB)

71

69

Třída hlučnosti

215/70 R 16

215/65 R 17

225/55 R 18

235/50 R 19

C

C

C

A

C–A

B

71–69

72

SPOTŘEBA A EMISE
Motory

1.2 Direct Injection Turbo se
Systémem Start/Stop (96 kW/130 k)

1.6 Diesel se
Systémem Start/Stop (88 kW/120 k)

Převodovka

MT-6

MT-6

Emisní norma

Euro 6

AT-6

AT-6

Euro 6

Tabulka zobrazuje rozmezí spotřeby paliva a emisí na základě použitých rozměrů pneumatik.
Pro přesné informace a kontaktujte vašeho prodejce Opel nebo se podívejte do aktuálního ceníku vozu.
Benzín
Nafta
Palivo
Spotřeba paliva v l/100 km1
Město

6,4

6,4

4,9

5,1

Mimo město

4,9

4,9

3,9

4,2

Kombinované

5,4

5,5

4,3

4,6

Kombinované emise CO2 v g/km1

124

127

111

118

MT-6 = 6stupňová manuální převodovka AT-6 = 6stupňová automatická převodovka Některé motory nejsou dostupné ve všech zemích.

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

*Se sklopenými zrcátky.

V souladu s nařízením směrnice R (EC) No. 715/2007 a R (EC) No. 692/2008 (v aktuálně platné verzi).
Všechny informace byly přesné a aktuální v době, kdy byly předány k tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace motorů nebo i jiné specifikace bez předchozího upozornění, což může mít vliv na uvedené údaje. Obraťte se na svého prodejce Opel, který vám poskytne nejnovější
informace. Všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro EU se standardní výbavou. Údaje o spotřebě paliva a emisích CO 2 jsou stanoveny podle předpisů R (EC) č.715/2007 a R (EC) č.692/2008 (v aktuálně platné verzi), které berou v úvahu provozní hmotnost vozidla, jak je specifikováno v těchto
předpisech. Další výbava může mírně zvýšit hodnoty spotřeby a emisí CO 2 . Údaje o spotřebě paliva a emisích CO 2 se nevztahují ke konkrétnímu vozu a nejsou součástí nabídky. Informace jsou poskytovány pro možnost porovnání jednotlivých vozidel, ale mohou se lišit v hodnotách reálné spotřeby paliva
v podmínkách silničního provozu. Reálnou spotřebu ovlivňuje styl jízdy a také podmínky používání vozu. Další výbava může zvýšit hmotnost prázdného vozidla a v některých případech také přípustné zatížení náprav i povolená celková hmotnost vozidla a snížit povolená hmotnost přívěsu. To může vést
ke snížení maximální rychlosti a k menšímu zrychlení. Údaje o jízdním výkonu předpokládají přítomnost řidiče o hmotnosti 75 kilogramů a 125 kilogramů nákladu.
1

Motory a převodovky
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5 DŮVODŮ
PRO NADŠENÍ.

Těchto pět prvků na přání zaručuje vaši radost od prvního
okamžiku, kdy do vozu nasednete.
1. Perfektní 360° kamera1. Pohled z ptačí perspektivy
je skvělý a také ku pomoci.
2. LED světlomety2. Dívejte se ještě více dopředu – nebo
za téměř za roh. LED světlomety maximalizují výhled
z vozu.
3. Vytříbený zvuk systému Denon®3. Vaše oblíbená hudba
si zaslouží to nejlepší.
4. Podvozek pro dobrodružství – IntelliGrip4. Vše stále
pod kontrolou i při složitých podmínkách.
5. Perfektní konektivita díky Opel OnStar5. Váš osobní
asistent pro konektivitu a servis 24/7.
1
Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation se Sadou Park & Go 3. Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro
Selection. 2 Na přání pro výbavy Enjoy a Innovation. Standardně pro výbavu Ultimate. Nelze pro Selection.
3
Na přání s infozábavním systémem Navi 5.0 pro Innovation. Standardně pro výbavu Ultimate. 4 IntelliGrip
je součástí Sady IntelliGrip a nelze jej pořídit samostatně. 5 Více informací o službách OnStar najdete na
stranách 14–17.

PĚT DŮVODŮ PRO KOUPI
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CZ/MY18.5
Automatické nouzové brzdění s Detekcí chodců pracuje automaticky v rychlostech mezi 5 km/h a 140 km/h. Od 5 do 30 km/h je zpomalení pro snížení následků nárazu vyjádřené metrickou hodnotou rovno 0,9 g. Od 30 do 140 km/h dokáže systém zpomalit vozidlo maximálně o hodnotu 50 km/h. Pokud vozidlo jede
rychleji, je nutné, aby řidič také brzdil pro další snížení rychlosti vozu. Rozmezí rychlostí, ve kterých funguje systém Automatického nouzového brzdění s Detekcí chodců, závisí také na typu překážky (mobilní překážka: od 5 do 140 km/h; fixní překážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h). Asistenční systémy
Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Sada Park & Go 1 zahrnuje: Parkovací asistent vpředu a vzadu, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka.
Sada Park & Go 2 zahrnuje: Navi 5.0 IntelliLink, 8˝ barevný dotykový displej, AM/FM rádio, 2 USB porty, připojení pro iPod, Bluetooth® handsfree a streamování hudby, hlasové ovládání, projekce chytrého telefonu, navigace, ovládací prvky na volantu, anténa ve tvaru žraločí ploutve, Pokročilý parkovací asistent,
Zadní kamera, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Systém hlídání slepého úhlu.
Sada Park & Go 3 zahrnuje: Navi 5.0 IntelliLink, 8˝ barevný dotykový displej, AM/FM rádio, 2 USB porty, připojení pro iPod, Bluetooth® handsfree a streamování hudby, hlasové ovládání, projekce chytrého telefonu, navigace, ovládací prvky na volantu, anténa ve tvaru žraločí ploutve, Pokročilý parkovací asistent,
360° kamera (Sada Visio 2), elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Systém hlídání slepého úhlu.
Sada Bezpečnost zahrnuje: Udržování vozidla v pruhu (vylepšený systém LDW), Rozpoznávání dopravních značek (přední kamera standardně pro EU 28+2), Upozornění na čelní srážku, Automatické nouzové brzdění (integrovaný radar) do 30 km/h, Nouzové brzdění při hrozící kolizi (radar) nad 30 km/h, Systém
hlídání únavy, Automatická dálková světla.
Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné ke
skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Recyklace: informace o Designu pro recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz. Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.
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