
NYA
 OPEL GRANDLAND 



MODERN
TYSK 
KVALITET
Opels inställning är att kvalitet är en rättighet,  
inte ett privilegium. Vi vill att så många som möjligt 
upptäcker vår nya banbrytande teknik. Hos oss på 
Opel är innovationer som tidigare bara var tillgängliga 
för ett fåtal, numera  åtkomligt för alla. Denna  
attityd är djupt rotad i varumärkets DNA.



NYA OPEL GRANDLAND 
Det finns inget alldagligt med nya Opel Grandland. Med djärv 
och ren design, kombinerat med nästa generation drivlinor 
och innovativa teknik, utmanar nya Grandland uppfattningar 
om vad en SUV kan vara – en bil för vardagens äventyr.

ÖVER ALLA FÖRVÄNTNINGAR 
Välkommen till en helt ny era av Grandland. Toppmodern hybridteknik tar dig 
till nya nivåer av körglädje och minskar CO₂-utsläppen till noll när du kör 
100 % elektriskt. Upptäck en drivlina som levererar upp till otroliga 221 kW 
(300 hk) i hybridläget med kraftfull fyrhjulsdrift.



DRAR BLICKARNA TILL SIG 
Den fräscha och nya designen av Opel Grandland, tillsammans med den nya fronten 
Opel Vizor, gör det tydligt att detta är en SUV utöver det vanliga. Förbättrad av  
Opels djärva, rena och nya designspråk matchar nya Grandlands självsäkra och  
sportiga design dess kraftfulla hållning och robusta SUV-känsla.



 HYBRIDKRAFT 
Opel Grandland som plug-in hybrid tar kraften till nästa nivå genom att kombinera en effektiv förbränningsmotor 
med elmotorer för bättre kördynamik under alla förhållanden. 165 kW (225 hk) framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift med 
en effekt på upp till 221 kW (300 hk). Elektrisk topphastighet på 135 km/h, acceleration från 0 till 100 km/h på bara 
6,1 sekunder och en topphastighet på 235 km/h – nya Opel Grandland Plug-In Hybrid erbjuder krafter för alla tillfällen. 

 LADDA SMIDIGT 
Vart vägen än tar dig överträffar nya Opel Grandland Plug-In Hybrid dina 
förväntningar. Laddning sker snabbt och enkelt, och batteriet kan laddas 
fullt på bara två timmar med vår 7,4 kW ombordladdare. Med den inbyggda 
standardladdaren på 3,7 kW kan du även ladda bekvämt vid offentliga 
stationer eller över natten i en laddbox i ditt hem.



ANPASSA DIN KÖRNING 
Nya Opel Grandland ger dig en dynamisk körning genom sin kraftfulla effekt och sitt energiska 
vridmoment. Med en knapptryckning kan du välja det körläge som passar din resa, rådande 
vägförhållanden eller ditt humör. Det elektriska standardläget¹ använder sig av ren batteridriven 
körning, vilket ger noll CO₂-utsläpp och tyst drift. Genom att välja hybridläget får du alltid en 
idealiskt balanserad räckvidd och effekt, medan AWD²-läget tillhandahåller elektriskt  
assisterad fyrhjulsdrift för förbättrat grepp på tuffa underlag. Eller när du vill känna kraft,  
använd sportläget för att göra varje körning till en spännande upplevelse.

1 Med ett batteri som är minst 10 % laddat.
2 AWD (All Wheel Drive) gäller för Grandland Hybrid4 och endast med fyrhjulsdriven elektrifierad bakaxel.



EFFEKTIV OCH 
KRAFTFULL 
Prestandan hos nya Opel Grandland är hög och utan  
kompromisser. Drivlinorna är effektiva och ger låga utsläpp. 
Versionen med bensindrift är utrustad med en 1,2 liters 
motor med 6-växlad manuell eller 8-växlad automatlåda. 
Bensinmotorn uppfyller dagens Euro 6d-standard och 
finns tillgänglig med 130 hk.



 SMIDIG UPPKOPPLING 
Anslut dig digitalt till nya Opel Grandland och få ännu mer möjligheter 
att styra din körning. Med nya Opel Pure Panel får du en förarmiljö 
som består av en 12-tums display och en 10-tums pekskärm¹ som hjälper 
dig att navigera bland alla funktioner.  Håll dig uppkopplad via Apple 
CarPlay™² eller Android Auto™³, plus USB och Bluetooth®⁴-uppkoppling.

1 Tillgänglig beroende på utrustningsnivå.
2 Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.  
3 Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.
4 Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc.

EN FÖRARMILJÖ
SKAPAD FÖR DIG 
Nya Opel Grandland utmanar alla SUV:ar vad det gäller nivån av komfort och 
innovation i kupén. Ergonomiska och AGR-certifierade framsäten är skonsamt 
mot din rygg även under längre resor. Olika värmefunktioner gör också att du 
håller dig varm och alert även under körning i kallare klimat.



 OPEL PURE PANEL 
Mitt i kupén i nya Opel Grandland finns nya Opel Pure Panel.  
Denna inbyggda digitala panel ger dig all viktig förarinformation 
i en smart display för att underlätta din körning och minska 
distraherande moment. Upptäck en avskalad och storslagen 
körupplevelse.



AVANCERAD  
FÖRARASSISTANS 
En optimal förarmiljö handlar inte bara om en härligt 
bekväm inredning, utan även om sinnesro och njutning 
som du får genom nya Opel Grandlands innovativa 
körteknik. Känn dig tryggare och gör din körning  
smidigare med toppmoderna funktioner, inklusive 
adaptiv IntelliLux LED® pixelbelysning, automatisk 
nödbromsning, Night Vision, farthållare, filhållnings- 
assistent mycket mer.

AUTOMATISK NÖDBROMSNING
FILHÅLLNINGSASSISTENT OCH 
FILBYTESVARNING

NIGHT VISION MOTORVÄGSASSISTANS

360-GRADERS KAMERA FRAM OCH BAK ADVANCED PARKERINGSASSISTANSADAPTIVA INTELLILUX LED® PIXELBELYSNING



ANPASSA EFTER  
DINA ÖNSKEMÅL 
Anpassa din nya Opel Grandland efter dina behov. Tvåfärgade tak- och 
karosskombinationer ger en extra dimension av design. Sportiga och  
robusta specialfälgar i lättmetall ger nya Opel Grandland ett attraktivt 
utseende. Du väljer själv.



DETTA ÄR  
STORSLAGET 
Grandland förenar slående design, kraftfull, 
men samtidigt raffinerad prestanda, och 
innovativ drivteknik för att göra varje resa 
till något utöver det vanliga.

OMFAMNA  
ÄVENTYR 
Det finns inget medelmåttigt med nya Opel 
Grandland. Låt vår SUV underlätta din vardag 
och ta med dig på äventyr.



KONFIGURERA NYA GRANDLAND PLUG-IN HYBRID

KONFIGURERA NYA GRANDLAND

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

BOKA PROVKÖRNING

BESÖK OPEL.SE

NU HAR DU
KONTROLL
Med sin nya djärva design, med nya Opel Vizor, digitala  
förarmiljön Pure Panel och kraftfulla drivlinor med låga  
utsläpp är nya Opel Grandland ett val för alla som vill ha  
kontroll på sin körning. Det är ett val för dig som vill sticka 
ut på rätt sätt. Välj Opel Grandland och upptäck en helt  
ny glädje i att köra bil.

https://www.opel.se/
https://www.facebook.com/OpelSE
https://www.linkedin.com/company/opel-sverige/
https://www.instagram.com/opelsverige/
https://www.opel.se/personbilar/grandland/grandland-plug-in-hybrid/bygg/
https://www.opel.se/om-opel/kontakt/hitta-opel-aaterfoersaeljare/
https://www.opel.se/om-opel/kontakt/boka-provkoerning-och-faa-mer-information/
https://www.opel.se/personbilar/grandland/grandland/bygg/



