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Luta dig tillbaka och ta ett djupt andetag. Visst känns det 
bra att vara tillbaka? Fira din nyvunna frihet genom att köra 
runt på gatorna som förr i tiden. Utan något särskilt mål eller 
någon tid att passa och viktigast av allt: med en hunger på 
äventyr. Tryck ned gaspedalen på din Grandland X – nu är det 
dags att ta tillbaka det som är ditt.
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Igen.
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Vissa bilder och beskrivningar i broschyren kan innehålla tillvalsutrustning och kanske inte erbjuds för din marknad. Innehållet i katalogen var korrekt vid tidpunkten för tryckning (09/2017). Vi förbehåller oss rätten att 
när som helst ändra specifikationer och utrustning. kontakta din opel-återförsäljare för den senaste informationen.



Välkommen  
tillbaka,  
puls.
Du har alltid varit djärv, kvick och slagfärdig – varför 
skulle det ha ändrats? De innovativa funktionerna hos 
Grandland X backar upp dig i alla tänkbara situationer.
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1 Tillval för Enjoy och Dynamic med Park & Go-paket 3. Finns ej för 
Essentia. 2 Se beskrivningen av OnStar på sidorna 14–17. 3 Tillval 
med infotainmentsystemet Navi 5.0. 4 Tillval för Dynamic. Finns 
ej för Essentia och Enjoy. 5 IntelliGrip ingår i All-Season Traction-
paketet och kan inte köpas separat. Endast med utvalda fälgar.

IMPONERANDE 360-GRADERS SIKT 
RUNTOM1

Förbättra vyn till max: en kamera framtill 
och en baktill övervakar fotgängare, gupp 
och andra hinder. 

OSlAGbAR UPPKOPPlING MED OPEl ONSTAR2 
OnStar – den personliga anslutnings- och service- 
assistenten – är din problemlösare som är igång 
dygnet runt, 365 dagar om året. Vare sig det handlar 
om att boka ett hotell eller ringa ambulansen: 
OnStar finns där och kommer till din undsättning. 
Det gör också att du och dina passagerare kan  
ansluta er till Wi-Fi-hotspoten.

PREMIUM DENON®-ljUDANläGGNING3

Den skräddarsydda ljudanläggningen 
förvandlar vägen till ditt privata ljudspår. 

STARKA lED-STRÅlKASTARE4

Upptäck de innovativa LED-strålkastarna 
med kurvbelysning och 30 % ljusare sikt 
jämfört med konventionella strålkastare 
för ökad synlighet.

AvANcERAD INTEllIGRIP5 
Det är du som bestämmer – och IntelliGrip ser 
till att det förblir så. Njut av åkturen medan 
 Grandland X anpassar accelerationen efter 
vägbanan.



Välkommen  
tillbaka, 
reslust.

1 tillval för enjoy, Dynamic. Finns ej för essentia. 

Det här är bara början – det bästa ligger framför dig: 
Grandland X utstrålar äventyr, med sina skarpt dragna linjer, 
muskulösa utseende och sportiga attityd. sätt dig i bilen, kör 
dit näsan pekar ända tills mörkret faller och du kan betrakta 
stjärnorna genom panoramataket1.
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Välkommen tillbaka, 
attityd.

interiör designad för dig: toppkvalitativa material, 
expressiva former och mycket anpassningsbar  
design gör interiören i Grandland X till den ultimata 
egenzonen. 

allt finns inom räckhåll: kontrollpanelerna  
är ergonomiskt optimerade för att du ska kunna  
ha uppmärksamheten på vägen.
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1  Standard med Dynamic. Tillval för Enjoy. Finns ej för Essentia. Opels AGR-framstolar är certifierade av ryggspecialist-
förbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté 
med olika medicinska experter. 

God översikt över närområdet: den avkopplande höga  
körställningen ger dig en bekväm utsiktspunkt. Uppvärmda 
och ventilerade ergonomiska AGR-framstolar1 (certifierade av 
AGR – Aktion Gesunder Rücken e. V.) ger stöd på långfärderna. 
De justeras elektriskt på upp till 16 sätt för att åstadkomma 
den perfekta positionen – tryck bara på knapparna på sidan 
av sätet.



Välkommen tillbaka, 
SINNRIKHET.

1 Tillval med automatlåda för Enjoy, Dynamic. Finns ej för Essentia. 2 Tillval. 3  Standard för 
Enjoy & Dynamic. Se baksidan för viktig information om systemets funktionalitet och begräns-
ningar. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.

aFa (autonomous Follow assist)1. 
Ser framåt och bibehåller ett säkert 
avstånd från framförvarande fordon  
i hastigheter mellan 30 och 180 km/h. 
Den automatiska accelerationen 
och bromsningen är oerhört bekväm 
på långresor.

innovativa leD-strålkastare med kurvbelysning2. 
Ett exempel på hur vi jobbar med förbättringar:  
se framåt runt kurvor och låt helljuset vara på utan 
att det stör mötande fordon. Låt strålkastarna  
lysa dig framåt genom natten – de anpassar sig  
automatiskt efter omgivningsförhållandena.
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Automatisk nödbromsning3 kan identifiera farliga situa-
tioner längre fram på vägen och varna föraren med en 
ljudsignal. Om en annan bil eller fotgängare kommer för 
nära sänker systemet hastigheten för din bil. Den kan till 
och med bromsa till stillastående vid hastigheter upp till 
30 km/h.



Välkommen tillbaka, 
INNOVATION.
Utklassa alla andra med dessa hisnande innovationer.
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1 Tillval för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. Opels hjälpsystem ska bistå föraren så långt systemets 
funktionalitet medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen. 2 Standard med Dynamic. Finns 
ej för Essentia och Enjoy. 3 Tillval för Park & Go-paket 3. Finns ej för Essentia.

Avancerad parkeringshjälp1. Släpp händerna från 
ratten och låt Grandland X styra själv.

Nyckellös Open & Start2. Ta dig enkelt in i din  
Grandland X utan att rota efter nycklarna.

360-graderskamera3. Ovärderligt  
i trånga utrymmen. Ser vad som  
händer bakom eller framför bilen från 
en vinkel ovanifrån.



1 OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande 
testperiod. Alla tjänster tillhandahålls i mån av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen 
kan skilja sig från de tjänster som ingår i det kostnadsfria testpaketet. Besök www.opelonstar.se för uppgifter om 
tillgänglighet, täckning och avgifter. Regler och villkor gäller. 2 Så snart Wi-Fi-hotspottjänsterna blir tillgängliga 
kommer de att kräva ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör. Wi-Fi-testperioden kommer att vara 
tidsbegränsad och ha begränsad datamängd. Därefter tillkommer avgifter. Alla tjänster tillhandahålls i mån av mobil-
nätstäckning och tillgänglighet. Ett registrerat OnStar-konto samt kreditkortsuppgifter kommer att krävas hos utsedd 
nätoperatör.  3 Vissa element av appen för smarttelefonen är kanske inte tillgängliga för alla bilar/utrustningsnivåer. 
Se www.opelonstar.se för information om tjänstens begränsningar och avgifter.

Din pERSOnLigA  
mEDhjäLpARE på VägEn.

Opel OnStar1 är en premiumtjänst som får dig att känna dig 
uppkopplad, säker och uppassad, praktiskt taget var som 
helst i Europa dygnet runt alla veckans dagar hela året: använd 
förstklassiga funktioner som nödsamtalstjänst dygnet runt, 
en egen personlig assistent och i framtiden en snabb Wi-Fi-
hotspot i bilen2. Vänj dig vid service i toppklass.
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4 OnStar dirigerar ett bärgningsteam till platsen. Om bilen täcks av Opel Assistance kopplar OnStar 
dig till vägassistanstjänsten, som kostnadsfritt skickar hjälp (förutsatt att Opel Assistance-villkoren 
uppfylls). Om bilen inte täcks av Opels nya Vehicle Roadside Assistance-tjänst, kan utförda tjänster 
debiteras av bärgningsteamet. 5 En OnStar-rådgivare kan hjälpa dig att boka ett hotellrum genom 
Booking.com. Tjänsten omfattas av Booking.coms användningsvillkor och sekretesspolicy, som du  
hittar på booking.com, samt hotellets gällande regler och villkor.  OnStar hjälper till med bokningen 
och ansvarar inte för de tjänster som tillhandahålls av Booking.com eller hotellet i fråga. E-postadress 
och kreditkort krävs. 6 Endast tillgängligt för parkeringshus som listas i Parkopedia.com. Tillgänglig-
heten gäller endast för kontaktögonblicket med OnStar.

Väl omhändertagen
Vem skulle inte vilja ha en personlig assistent? Med en knapptryckning 
kopplas du till en rådgivare som står till tjänst dygnet runt alla veckans dagar 
hela året. 

•	 Boka hotellrum1,5: ändrade planer? Eller för trött för att köra vidare?  
Låt våra rådgivare boka ett hotellrum åt dig via Booking.com. Tryck bara 
på den blå serviceknappen.

•	 Parkeringstjänst1,6: du behöver aldrig mer leta efter en parkeringsplats! 
OnStar hittar och visar vägen till närmaste lediga parkeringsplats via 
Parkopedia.com. På så sätt vet du redan tillgängligheten och parkerings-
avgifterna innan du kommer fram.

FUllt  
UPPKoPPlad

SäKer 

I en uppkopplad värld är begränsningarna få – och 
Opel ser till att du är redo för allt.

•	 Wi-Fi-hotspot1,2: i framtiden kommer du och dina 
passagerare kunna åtnjuta snabb och stabil Inter-
netåtkomst ombord för att arbeta, surfa eller bara 
kolla på film i upp till sju enheter – tack vare den 
kraftfulla OnStar-takantennen.

•	 Fjärrkontroll1,3: om du glömmer att låsa bilen kan 
du använda smarttelefonen för att låsa eller låsa 
upp den, även på långt avstånd, tack vare myOpel-
appen för smarttelefonen.

•	 Lokalisering av bilen1,3: glömt var du har parkerat? 
Hitta bilen via appen! Om du är nära och ändå 
inte ser den kan du blinka med strålkastarna eller 
ljuda signalhornet för att se var den står.

Bäst att vara på den säkra sidan! OnStars specialutbildade rådgivare finns 
alltid till hands för dig.

•	 Automatisk kollisionsassistans1: i händelse av en kollision kopplas våra 
rådgivare automatiskt till bilen. Om så behövs underrättar de omedel-
bart räddningstjänst med information om passagerarna och bilen, och 
kan tillkalla hjälp till platsen.

•	 24 timmars nödsamtalstjänst1: mår du, en passagerare eller en förbi-
passerande inte bra? Tryck på den röda SOS-knappen så att våra råd- 
givare snabbt kan tillkalla hjälp.

•	 Vägassistans1,4: om du får punktering eller en varningslampa på instru-
mentbrädan tänds kontaktar du bara våra rådgivare för att få vägassis-
tans tillkallad till platsen, om så behövs. Tjänsten är ännu värdefullare på 
platser med dålig mobilnätstäckning eller om batteriet i smarttelefonen 
har tagit slut.

•	 Bilstöldsassistans1: om bilen blir stulen spärrar OnStar tändningslåset 
så att den inte kan startas igen, och förser polisen med GPS-data så att 
de kan hjälpa dig att återfå bilen.



Din integritet, ditt val. Du bestämmer vilken information du vill dela med oss. 
Endast i nödfall kan detta åsidosättas av OnStar. Läs mer på www.opel.se

HUR SKAFFAR  
JAG ONSTAR?

OnStar finns som standard för varje ny Opel Grandland X Enjoy och Dynamic.

Så här skaffar du det: 
1. Fråga efter OnStar när du beställer din nya Opel Grandland X.
2. OnStar skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera kontot.
3. Slutför registreringen online och gör önskade inställningar.
4. OnStar är klart att användas!

Efter den kostnadsfria testperioden på tolv månader1 kan du välja att fortsätta 
abonnera på OnStar-tjänsterna. mot debitering.

Avgifter  tillkommer efter testperioden. 

Läs mer på www.opelonstar.se
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myOpel är en heltäckande lösning för att hantera allt som 
har med din Opel att göra – från ditt OnStar-konto och  
att boka bilens nästa service, till bonusar och exklusiva  
erbjudanden  för dig och din Opel.

•	 Hantera	din	Opel	–	ta	hand	om	din	Opel	online,	boka	 
service och överblicka bilens servicehistorik.

•	 Kom	åt	dina	OnStar-tjänster	–	läs	diagnostikrapporter,	 
hantera ditt abonnemang med mera.

•	 Exklusiva	erbjudanden	–	håll	koll	på	specialerbjudanden,	
senaste nytt och aktuella händelser.

•	 En sökfunktion så att du kan hitta närmaste Opel- 
återförsäljare.

Exempelillustration.

1  Kostnadsfria	testperioder	börjar	med	den	första	registreringen	eller	leverans	från	Opel-handlaren,	vilket	som	kommer	
först, oberoende av kundens aktivering.

Så gör myOpel-tjänSterna  
mER föR dig.

Om du vill ha smidig åtkomst till myOpel i smarttelefonen hämtar 
du bara appen från google Play Store eller iTunes.

Om du redan är Opel OnStar-kund har du tillgång till alla myOpel-
tjänster. Annars kan du registrera dig på myOpel så här:

1. När du beställer bilen går återförsäljaren igenom en enkel 
förhandsregistrering med dig.

2. Vi skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera kontot.
3. Slutför registreringen online.
4. myOpel är klart att användas!



Välkommen tillbaka, 
självständighet.
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1 Kompatibilitet och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version. Kontrollera enhetens 
kompatibilitet hos din Opel-återförsäljare. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. 
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. 2 Tillval med infotainmentsystemet Navi 5.0. 3 Tillval för Enjoy och Dynamic. Finns 
ej för Essentia. Endast för enheter som har PMA- eller Qi-funktion. Tillbehör kan komma att krävas. 4 Tillval . Finns ej för Essentia.

Premium Denon® -ljudanläggning 
av premiumkvalitet2. Det avan-
cerade HiFi-systemet med 8 hög-
talare, subwoofer och en förstär-
kare med 240 watt uteffekt skapar 
en härlig upplevelse.

Sömlös integration av smarttelefonen1.  
Anslut din smarttelefon via Apple CarPlay™ 
eller Android Auto™ med infotainmentsystemet 
IntelliLink för att få tillgång till din telefon, 
musik och viktiga appar via pekskärmen.

Trådlös laddningsstation3. Placera bara  
din telefon i den avsedda hållaren för praktisk 
laddning.

Navigeringssystem med 8-tums pekskärm4. 
 Ser till att du kommer smidigt fram till nästa 
 äventyr. Eller hem.

Oavsett om du redan känner till din nästa  
destination eller bara tänker följa ett infall,  
kan du vara säker på att Grandland X tar  
dig dit du ska. Vart det än kan vara.



Uppvärmd ThermaTec-vindruta1. ThermaTec-
tekniken smälter snabbt isen på vindrutan  
och gör att du aldrig mer behöver skrapa rutan 
på morgonen.

Rattvärme2. Värmer upp 
greppytan genom en knapp-
tryckning. När du väl lagt 
händerna på den kommer du 
aldrig att vilja släppa den.

Uppvärmt baksäte2. Passagerarna  
i baksätet kommer att färdas i första 
klass om du väljer till uppvärmt baksäte 
med tre inställningar.
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behaglig  
aTT hålla I.

1 Tillval för Dynamic. 2 Rattvärme standard. Vinterpaket 1 innehåller: rattvärme, läderklädd med infattning, anpassningsbar hastighetsbegränsare, anpassningsbar farthållare, fjärrkontroller 
för infotainmentsystemet, stolsvärme fram. Vinterpaket 2 är tillval för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. Vinterpaket 2 innehåller: rattvärme, läderklädd med infattning, anpassningsbar 
hastighetsbegränsare, anpassningsbar farthållare, fjärrkontroller för infotainmentsystemet, stolsvärme fram och bak (endast i sätet). 3 Tillval för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. 
Ej med takrails.

Släpp in vintersolen: uppvärmda premiumfunktioner 
och panoramatak3 gör vintern både mysig och ombonad. 
Det kanske är vinter ute – men inte inne i Grandland X.



Välkommen tillbaka, 
egentid.
en minst sagt imponerande lastvolym: bagageutrymmet 
på 514 liter kan expanderas till 1 652 liter genom att baksätena 
fälls ned. Aldrig har det varit lättare att börja med ett nytt 
fritidsintresse.

1 dynamic. Finns ej för essentia och enjoy. 2 tillval med mångsidighetspaket för essentia och enjoy. 
Standard för dynamic. Mångsidighetspaketet inkluderar: justerbart lastgolv med avdelare för last 
under golvet (kan anpassas för 2 positioner), baksäte delbart 40/60, ryggstöd med utvikbart 
mittarmstöd i baksätet inkl. skidöppning och fjärrstyrd nedfällningsfunktion.

elektrisk baklucka1. Hur många gånger har du 
önskat att du hade en tredje hand när du närmar 
dig den stängda bakluckan med båda händerna 
fulla? Men räddningen är här: i framtiden räcker 
det med en liten fotrörelse under bakre delen  
av bilen.

Skidtransport2. Att montera utrustning på taket 
är oftast den tristaste delen av vintersemestern. 
Öppningen för skidtransport gör det möjligt att 
frakta skidor och liknande utrustning inuti bilen.

FlexFold2. Fler passagerare eller mer utrymme? 
du kan vika ihop FlexFold-sätena med en handrö-
relse. Möjligheten att dela sätet 40 / 60 gör att du 
alltid enkelt kan anpassa bilen efter situationen.
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Välkommen tillbaka, 
självkänsla.

vem har sagt att du inte bryr dig om  
interiördesign? våra utrustningsnivåer 
är utformade för att du ska känna dig 
hemma på vägen, komplettera din  
personliga stil och göra intryck på dina 
passagerare.
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1 Se beskrivningen av OnStar på sidorna 14–17. 2 Sikt och ljuspaket inkluderar: regnsensor (automatiska vindrutetorkare), helljusassistans för strålkastare – autokontroll, elektrokromatisk backspegel.

Den fantastiska utrustningsnivån  
Essentia erbjuder:
•	 16-tums	stålfälgar
•	 Elmanövrerade	och	uppvärmda	 

ytterspeglar
•	 LED-baklyktor
•	 Uppvärmd	läderklädd	ratt
•	 Rattreglage	för	infotainmentsystemet
•	 Anpassningsbar	farthållare	med	anpass-

ningsbar	hastighetsbegränsare
•		 Manuell	klimatanläggning
•		 ISOFIX	fästen
•		 Radio	R	4.0

Utöver utrustningsnivån Essentia:
•	 17-tums	lättmetallfälgar
•	 	2	st	hopfällbara	nycklar	i	tvåfärgad	svart
•	 Radio	R	4.0	IntelliLink,	7˝	pekskärm,	 

Apple	CarPlay,	Android	Auto
•	 Högtalarsystem	med	6	högtalare
•	 Opel	OnStar	–	Din	personliga	medhjälpare	

på	vägen1	inklusive	Wi-Fi-hotspot
•	 Uppgraderad	konsol	med	armstöd

Utöver utrustningsnivån Enjoy:
•	 18-tums	lättmetallfälgar
•	 Kromad	fönsterlist	och	mörktonade	rutor
•	 Parkeringssensorer	fram	och	bak
•	 Döda-vinkeln-varning
•	 Tvåzons	automatisk	elektronisk	klimatan-

läggning
•	 Nyckelfritt	”Open	&	Start”	system
•	 Elektronisk	handsfree	baklucka
•	 Nedfällbart	baksäte	delbart	40/60	 

inklusive skidöppning
•	 Lastutrymme	med	justerbart	golv
•	 Silverfärgade	hasplåtar	fram	och	bak

ESSENTIA ENJOY DYNAMIC



Välkommen tillbaka, 
karaktär.
Satsa allt! Dynamic är lika kompromisslös som du och 
listan med alla dess funktioner innehåller alla dina  
favoritfunktioner. Lägg därtill en mängd tillval bland 
fälgar och klädslar.

1 Opels aGr-framstolar är certifierade av ryggspecialistförbundet aGr (aktion Gesunder rücken e. V.). Certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika 
medicinska experter. 2 android auto lanseras senare. Bilen på bilden innehåller extrautrustning.

Standardutrustning för Dynamic:
•	 18-tums	lättmetallfälgar
•	 Instegslist	med	text	”Opel”
•	 Kromade	fönsterlister
•	 Mörktonade	rutor
•	 Elektrisk	handbroms
•	 Ergonomiska	AGR-stolar	fram1

•	 Uppvärmd	läderklädd	ratt	
•	 IntelliLink	R	4.0	med	7-tums	pekskärm
•	 Apple	CarPlay	och	Android	Auto2

lägg till dina personliga tillval:
•	 Dynamic	Pluspaket
•	 19-tums	Bi-Color	lättmetallfälgar
•	 Svart	tak	inkl.	svarta	ytterbackspeglar
•	 Panoramasoltak
•	 Navi	5.0	med	8-tums	pekskärm
•	 DENON	premium	högtalarsystem
•	 Adaptiv	farthållare
•	 Avtagbar	dragkrok
•	 Läderklädsel	med	ventilation	
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VÄLKOMMEN 
TILLBAKA, 

RyggEN.

1 Standard med Dynamic. AgR kan väljas till för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. Opels AgR-framstolar är certifierade av ryggspecialistförbundet AgR (Aktion gesunder Rücken e. V.). Certifikatet är ett 
kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika medicinska experter. 2 Harlekin kan väljas till för Enjoy. 3 AgR-framstolar kan väljas till. 4 AgR-framstolar är standard. 5 Läder är tillval 
för Enjoy och Dynamic.

4

4

Var så god och sitt – det är bekvämt: tygstolarna Essentia 
och Enjoy anpassas till din rygg tolv sätt. Och eftersom  
vi alla självklart bryr oss om vår hälsa har vi också satt in 
ergonomiska framsäten1 – Välj läder för en ännu lyxigare 
känsla. De har belönats med kvalitetsmärkning från AgR 
(Aktion gesunder Rücken e. V.) – och justeras på upp till  
16 möjliga sätt. 

1. Essentia och Enjoy: Berson Marvel Black-tygstolsinlägg,  
dekorlister i Frosted Silver. 

2. Enjoy och Dynamic: Harlekin Marvel Black-tygstolsinlägg 
med Morrocana-dynor2,3, dekorlister i Frosted Silver  
(Enjoy) och Toba grey (Dynamic).

3. Dynamic: Inläggstyg Harlekin Medium Atmosphere med 
Morrocana-dynor4, dekorlister i Sonora gold.

4. Enjoy och Dynamic: perforerat Marvel Black-läder med 
Morrocana/läderdynor4,5, dekorlister i Frosted Silver  
(Enjoy) och Toba grey (Dynamic).



Välkommen tillbaka,  
FÄRGKLICKAR.

Stick ut från mängden och övergläns alla andra med en djärv färg som du själv väljer. Sobert grå eller eldigt röd? Valet är ditt.

1. White Jade
2. Pearl White
3. Quartz Grey
4. Moonstone Grey
5. Jasper Grey
6. Diamond Black
7. Golden Sunstone
8. Dark Ruby Red
9. Amethyst Purple
10. Topaz Blue 1

2
3
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Tvåfärgad kaross endast för Dynamic.
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Det breda urvalet av fälgar innebär att du kan välja precis den design du själv  
vill ha. Föredrar du kaxigt tvåfärgad eller elegant dubbelekrad? Valet är ditt.

1. 18-tums lättmetallfälgar med åtta ekrar i Bright Silver1

2. 18-tums lättmetallfälgar med multiekrad design i Bright Silver2

3. 17-tums lättmetallfälgar, fem dubbelekrar i Bright Silver3

4.  19-tums lättmetallfälgar, fem dubbelekrar, Diamond Cut, tvåfärgad,  
High Gloss Black4

5. 16-tums lättmetallfälgar med multiekrad design i Bright Silver5

6. 18-tums lättmetallfälgar med fem ekrar, Diamond Cut, High Gloss Black6

7. 17-tums stålfälgar med sju ekrar i Bright Silver7

8. 18-tums lättmetallfälgar med fem ekrar, Diamond Cut, Technical Grey8

Fälgarna säger 
ALLT.
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1 Grip Control är tillval med utvalda fälgar. Finns ej för Essentia. 2 Standard med Dynamic. Tillval för Enjoy. Finns ej för Essentia. 3 Tillval för Enjoy. Finns ej för Essentia, Dynamic. 4 Tillval för Dynamic. Finns ej för Essentia och Enjoy. 5 Tillval för Essentia. Finns ej för Dynamic. 6 Tillval för Dynamic. Finns ej 
för Essentia, Enjoy. 7 Tillval för Essentia. Finns ej för Enjoy, Dynamic. 8 Tillval för Dynamic. Finns ej för Essentia, Enjoy. 9 Marknadsförs ej i Sverige. 10 Tillval.

Hundgaller9. Håller våra fyrbenta vänner  
säkra – liksom baksätets klädsel – genom att 
skilja passagerarna och bagageutrymmet åt.

Sportpedaler10. Komplettera din körstil med 
rätt sorts pedaler.

Bilbarnstolar9. Mindre krångel, mer säkerhet!  
Skräddarsydda bilbarnstolar med ISOFIX-fästen 
gör fastspänningen mindre stressande för både 
barnen och deras föräldrar.

Opel-takbox9. Ökar lastvolymen för stora 
äventyr.

Tillbehör som gör din Grandland X 
ännu bättre.

8

7
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Välkommen tillbaka, 
KURVOR.

Gör tankningen till ett nöje. Den ekonomiska 
bränsleförbrukningen i Grandland X är en  
humörhöjare.

Säkra växlingar. Quickshift-tekniken gör  
det möjligt för den förbättrade sexväxlade 
automatlådan att växla smidigare än  
någonsin tidigare.

manuell växellåda. Allt vilar i dina händer: kör 
själv med den sexväxlade manuella växellådan.

Börja ditt nya liv! Varje G randland X erbjuder 
optimal effekt för att ta dig dit du ska. Hoppa  
in och upplev den dynamiska men ändå mjuka 
körningen.
•	 Optimalt	grepp	tack	vare	det	justerade	 

chassit – bilen är som klistrad vid asfalten 
•		 Dynamiska	köregenskaper	tack	vare		den	 

lätta konstruktionen



MOTORER  
MED KLÖS.

Vårt utbud av effektiva motorer erbjuder storartade prestanda  
till låga kostnader. Välj en motor som passar din körstil.

•	 Bensin	1,2 l, Direct Injection Turbo, 130 hk/230 Nm
•	 Diesel	1,6 l, 120 hk/300 Nm
•	 Samtliga är framhjulsdrivna och finns tillgängliga med sexväxlad 

automatisk eller manuell växellåda

DäcKMärKNINg
Däck 215/70  

r 16
215/65  
r 17

225/55  
r 18

235/50  
r 19

Bränsleeffektivitetsklass c c c c

Våtgreppsklass B A c–A B

Mätvärde	för	externt	rullningsbuller	(dB) 71 69 71–69 72

Klass för externt rullningsbuller
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1 I enlighet med eG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).
All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Kontakta din opel-återförsäljare för den senaste informationen. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande 
med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av co2 är fastställda enligt eG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) och avser fordonets vikt i körklart skick som angivet i förordningarna. extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan leda till 
något högre resultat än den förbrukning och det utsläpp av co2 som anges. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av co2 avser inte något specifikt fordon och ingår inte i något erbjudande. de tillhandahålls endast i syfte att kunna jämföra olika fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska 
bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan öka vikten på tomt fordon (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal 
tillåten dragvikt sänks. detta kan leda till lägre toppfart och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg. 

FÖrBrUKNING och UtSläPP
Motorer 1.2 direct Injection turbo

med start/stopp-system (96 kW/130 hk)
1.6 diesel
med start/stopp-system (88 kW/120 hk)

växellåda Mt-6 At-6 Mt-6 At-6

Utsläppsstandard euro 6 euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. vid val av större fälgar kan bränsleförbrukning och co2 utsläpp påverkas. 
Kontakta närmaste opel-återförsäljare för specifik information.

Bränsle Bensin  diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 6,4 6,4 4,9 5,1

landsvägskörning 4,9 4,9 3,9 4,2

Blandad körning 5,4 5,5 4,3 4,6

co2-utsläpp vid blandad körning i g/km1 124 127 111 118

Mt-6 = sexväxlad manuell växellåda, At-6 = sexväxlad automatisk växellåda. vissa motorer finns inte tillgängliga i alla länder.

*Med infällda speglar.

Samtliga dimensioner anges i mm





39Fem skäl att köpa

Fem skäl 
att bli upprymd.

1 standard för enjoy och dynamic. 2 tillval för dynamic. Finns ej för  essentia och enjoy.  3 tillval med 
infotainmentsystemet Navi 5.0. 4 tillval. 5 se beskrivningen av Onstar på sidorna 14–17. 

dessa fem funktioner garanterar att du får en härlig känsla 
varje gång du sätter dig i bilen och startar motorn. 

1. Förstklassig säkerhet.1 Genom avancerade förarhjälp-
system som autobroms med fotgängardetektor kan du 
alltid känna dig trygg i nya Grandland X.

2. Innovativa leD-strålkastare2. se längre fram – eller 
runt hörnet. led-strålkastarna utökar sikten maximalt.

3. Pumpande DeNON® -ljud3. dina favoritlåtar förtjänar 
inget mindre än den bästa ljudanläggningen.

4.	Djärva	19˝	lättmetallfälgar	i	multi-ekrad	design.4 
Fälgarna säger allt om vem du är. Visa ditt rätta jag 
med dessa blickfångare.

5. Oslagbar uppkoppling med Opel Onstar5. din personliga 
medhjälpare på vägen, dygnet runt alla veckans dagar 
bara ett knapptryck bort.
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Automatisk nödbromsning med fotgängarskydd fungerar automatiskt i hastigheter över 5 km/h och under 140 km/h. Från 5 till 30 km/h är retardationsvärdet för att minska kollisionskraften 0,9 g. Från 30 till 140 km/h sänker systemet hastigheten med upp till 50 km/h. Över det här tröskelvärdet behöver föraren 
bromsa själv för att sänka hastigheten ännu mer. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det detekterade föremålet (föremål i rörelse: 5–140 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels hjälpsystem ska bistå föraren så långt systemets funktionalitet 
medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.

Park & Go-paket 1 innehåller: Parkeringshjälp fram och bak, elmanövrerade och uppvärmda ytterspeglar (karossfärgade, elmanövrerad infällning).

Park & Go-paket 2 innehåller: Navi 5.0 IntelliLink, 8-tums färgpekskärm med förbättrat gränssnitt, AM/FM-radio, 2 USB-uttag, iPod-gränssnitt, Bluetooth® -handsfree och direktuppspelning, röstigenkänning, spegling av smarttelefonen, navigering, rattkontroller, Shark Fin-antenn, avancerad parkeringshjälp, 
backkamera, elmanövrerade och uppvärmda ytterspeglar (karossfärgade, elmanövrerad infällning), döda-vinkeln-varning med vinklingsfunktion för backen.

Park & Go-paket 3 innehåller: Navi 5.0 IntelliLink, 8-tums färgpekskärm med förbättrat gränssnitt, AM/FM-radio, 2 USB-uttag, iPod-gränssnitt, Bluetooth®-handsfree och direktuppspelning, röstigenkänning, spegling av smarttelefonen, navigering, rattkontroller, Shark Fin-antenn, avancerad parkeringshjälp, 
Visio Pack 2 – 360-graderskamera, elmanövrerade och uppvärmda ytterspeglar (karossfärgade, elmanövrerad infällning), döda-vinkeln-varning med vinklingsfunktion för backen.

Säkerhetsfunktionerna innefattar: filbytesvarning (uppgradera till varning vid körfältsavfart), igenkänning av trafikskyltar (frontkamerastandard för EU 28+2), frontalkrocksvarning, automatisk nödbromsning (integrerad i radarn) under 30 km/h, bromsning vid förestående kollision – radar – (Splitted City, 
Rural, Pedpro) över 30 km/h, trötthetsvarnare, helljusassistans för strålkastare – autokontroll.

Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. In formationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte exakt. 
Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland. 

Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Utgåva 09/17www.opel.se


