
  Novi
GraNdlaNd



ŽIVLJENJE JE  
Pustolovščina.



Sedite in globoko zajemite sapo. Lepo se je vrniti, kajne? 
Proslavite ponovno odkrito svobodo s križarjenjem po ulicah 
kot v najboljših časih. Brez cilja ali ure, ko morate biti doma – 
a s tistim, kar je najpomembnejše: željo po pustolovščinah. 
Poženite svojega novega Grandlanda X, čas je, da si vzamete, 
kar vam pripada.

Zdaj ste vi Glavni.
Ponovno.
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06 ZnaČilnO OBliKOvanje ZUnanjOsti
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34 vOZna dinaMiKa

36 MOtORji in MenjalniKi

38 5 RaZlOGOv Za navdUŠenje

na nekaterih slikah v tej brošuri je lahko prikazana oprema za doplačilo. vsebina kataloga je bila točna v času priprave za tisk (09/2017). Pridržujemo si pravico, da kadarkoli brez predhodne najave spremenimo tehnične 
lastnosti ali opremo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca z vozili Opel.



DobroDošel,  
srčni utrip.
Vedno ste sloveli po drznosti, spretnosti in iznajdljivosti – 
in zakaj naj bi se to spremenilo? Inovativne funkcije  
Grandlanda X vam pomagajo v vsaki situaciji.
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1 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation s paketom 
Park & Go 3. Standardno pri stopnji opreme Ultimate. Ni na voljo 
pri stopnji opreme Selection. 2 Glejte opis sistema OnStar na 
straneh 14–17. 3 Za doplačilo s sistemom za informacije in raz-
vedrilo IntelliLink Navi 5.0. Standardno na voljo pri stopnji opreme 
Ultimate. 4 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. 
Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Ni na voljo pri 
stopnji opreme Selection. 5 Sistem IntelliGrip je del paketa za 
vsak teren in ni na voljo kot samostojna oprema za doplačilo.

OSUPLJIVO VIDNO POLJE 360°1

Zagotovite si najboljši razgled: kameri  
na prednjem in zadnjem delu vozila  
zaznavata pešce, grbine in druge ovire. 

VrhUNSka POVEzLJIVOSt S SIStEmOm OPEL 
ONStar2 
OnStar osebni pomočnik za povezave in storitve 
vam pomaga odpravljati težave 24/7, 365 dni v letu. 
Če potrebujete rezervacijo hotelske sobe ali nujno 
pomoč: OnStar je pripravljen, da reši vaš dan.

VRHUNSKI ZVOČNI SISTEM DENON®3

Po meri izdelan zvočni sistem spremeni 
vsako cesto v zvočno kuliso. 

SIJAJNI LED ŽAROMETI4

Odkrijte prilagodljive inovativne LED žaro-
mete s 30% svetlejšim svetlobnim snopom 
od običajnih žarometov in ustrezno boljšo 
vidljivostjo.

NaPrEDNI SIStEm INtELLIGrIP5 
Nadzor je v vaših rokah in sistem IntelliGrip  
zagotavlja, da bo tako tudi ostalo. Uživajte  
v vožnji, Grandland X pa bo pospeševanje  
prilagajal podlagi.



DobroDošlo,  
pustolovsko potepanje.

1 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy, Innovation in Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection. 

Začel se je vaš čas, najboljše pa vas šele čaka. Grandland X 
z ostrimi linijami, mišičastim videzom in športno odločnostjo kar 
kliče po pustolovščinah. Vstopite in sledite svojim občutkom, 
dokler se ne znoči – takrat se zazrite v zvezde skozi panoramsko 
streho1.
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DobroDošla,  
drznost.

Dobrodošli doma: z vrhunskimi materiali, izrazitimi 
površinami in izjemno prilagodljivim oblikovanjem 
je notranjost Grandlanda X vaše območje popolnega 
udobja.

Vse je na dosegu: nadzorne plošče so ergonomsko 
optimalno zasnovane, da lahko ostanete osredo-
točeni na promet.
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1  Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. Ni na voljo pri 
stopnji opreme Selection. Oplovi sedeži AGR imajo certifikat zveze AGR (Akcija za zdrav hrbet), centra odličnosti na 
področju ergonomije. Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov  
s področja različnih medicinskih strok. 

Pregled nad okolico: sproščujoče visok položaj sedenja  
zagotavlja udobje in vidljivost. Ogrevana in prezračevana  
ergonomska prednja sedeža AGR1 (s certifikatom AGR –  
Akcija za zdrav hrbet) nudita odlično oporo na dolgih  
potovanjih. S pomočjo funkcije elektronske nastavitve ju  
lahko za popoln položaj premikate v 16 smeri – preprosto  
pritisnite gumbe ob sedežu.



DobroDošla,  
IZNAJDLJIVOST.1 Za doplačilo z avtomatskim menjalnikom pri stopnjah opreme Enjoy, Innovation in Ultimate. 

Ni na voljo pri stopnji opreme Selection. 2 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. 
Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection.  
3 Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Za doplačilo pri stopnjah opreme Selection, 
Enjoy in Innovation s paketom za varnost. Za pomembne informacije o funkcionalnosti in ome-
jitvah sistema glejte zadnjo stran kataloga. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

Samodejni regulator hitrosti1. Pri 
hitrosti od 30 do 180 km/h spremlja 
območje pred vozilom in ohranja 
varnostno razdaljo do vozila, ki vozi 
spredaj. Samodejno pospeševanje in 
zaviranje se odlično izkaže na dolgih 
potovanjih.

LED žarometi s prilagodljivo osvetlitvijo AFL2. 
Tako delujejo izboljšave: poglejte naprej čez ovinek  
in ohranite vključene dolge luči, ne da bi slepili  
voznika, ki pelje nasproti. Naj vas žarometi vodijo 
skozi noč – samodejno se prilagajajo razmeram.
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Samodejno zaviranje v sili3 lahko neodvisno prepozna 
nevarne situacije na cesti in z zvočnim signalom opozori 
voznika. Če se drugo vozilo ali pešec preveč približata, 
sistem upočasni vaš avto. Pri hitrostih do 30 km/h ga lahko 
celo povsem ustavi.



DobroDošla,  
RADOVEDNOST.
Prevzemite vodstvo z izjemnimi inovacijami.
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1 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Ni na 
voljo pri stopnji opreme Selection. Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, 
ki veljajo za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji. 2 Standardno na voljo pri stopnjah 
opreme Ultimate in Innovation. Ni na voljo pri stopnjah opreme Selection in Enjoy. 3 Standardno na voljo pri 
stopnji opreme Ultimate. Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation s paketom Park & Go 3. Ni na 
voljo pri stopnji opreme Selection.

Napredni parkirni pomočnik1. Odmaknite roke  
z volana in prepustite upravljanje Grandlandu X.

Odklepanje vozila in zagon motorja brez ključa2. 
Preprosto vstopite v svojega Grandlanda X, ne da bi 
iskali ključe po žepih.

Sistem kamer z vidnim poljem 360°3. 
Neprecenljiva pri omejenem prostoru. 
Od zgoraj si oglejte, kaj se dogaja za 
avtom ali pred njim.



1 Storitve OnStar zahtevajo aktiviranje in račun pri podjetju OnStar Europe Ltd. Po poteku preizkusnega obdobja je 
naročnina plačljiva. Vse storitve so odvisne od pokritosti in razpoložljivosti mobilnega omrežja. Paketi z naročnino 
OnStar se lahko razlikujejo od storitev, ki so vključene v brezplačni preizkusni paket storitev. Preverite na www.opel.si/
onstar glede podrobnosti o razpoložljivosti, obsegu in stroških. V skladu z veljavnimi določili in pogoji. Infotainment 
sistem ni na voljo v slovenskem jeziku. Na OnStar klice se bodo sprva oglasili v jeziku, nastavljenem za vaš Infotainment 
sistem, vendar lahko nato zaprosite za svetovalca v slovenskem jeziku. 2 Nekatere možnosti aplikacije za pametne 
telefone morda niso na voljo za vse modele/stopnje opreme. Glede omejitev storitev in stroškov glejte spletno stran 
www.opel.si/onstar

Vaš 24/7 OSEbNI  
POmOčNIk za  
POVEzaVE IN StOrItVE.

Opel OnStar1 je vrhunska storitev, ki zagotavlja občutek pove-
zanosti, varnosti in brezskrbnosti skoraj povsod v Evropi in 
24/7, 365 dni v letu. Uživajte v odličnih funkcijah, kot so: možnost 
klica v sili 24 ur na dan, upravljanje avtomobila na daljavo  
s pametnim telefonom in vaš osebni pomočnik. Dobrodošli 
med storitvami najvišjega razreda.
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3 OnStar bo k vam poslal profesionalno ekipo za pomoč pri okvari. Če za vaše vozilo velja Oplova  
pomoč na cesti za nova vozila, se bo OnStar povezal z izvajalcem Oplove pomoči na cesti, ki bo zago-
tovil brezplačno pomoč v skladu z določili in pogoji Oplove pomoči na cesti. Če za vaše vozilo Oplova 
pomoč na cesti za nova vozila ne velja več, lahko izvajalec pomoči v primeru okvare za zagotovljene 
storitve izstavi račun. 4 OnStar svetovalec vam lahko pomaga rezervirati hotelsko sobo prek storitve 
Booking.com v skladu s pogoji in izjavo o zasebnosti Booking.com, objavljenimi na spletni strani  
Booking.com, ter veljavnimi pogoji, ki veljajo za vaš hotel. OnStar vam pomaga pri rezervaciji in ni 
odgovoren za storitve, ki jih nudita Booking.com ali ustrezni hotel. Potrebna sta e-poštni naslov in  
kreditna kartica. Najmanjša starost nosilca rezervacije je 18 let. 5 Na voljo le za parkirišča s seznama 
na spletni strani Parkopedia.com. Razpoložljivost parkirnih mest se nanaša na čas kontaktiranja  
Opel OnStar svetovalca.

BREZSKRBNOST
Kdo si ne bi želel osebnega pomočnika? S pritiskom na modri OnStar gumb vam je 
osebni pomočnik na voljo 24/7 in 365 dni v letu.

• Rezervacija hotela1,4: sprememba načrtov? Ste preveč utrujeni, da bi še naprej 
vozili? Naši svetovalci vam lahko že med vožnjo rezervirajo hotelsko sobo prek 
storitve Booking.com. Pritisnite modri OnStar gumb za storitve! 

• Iskanje parkirišča1,5: nikoli več vam ne bo treba iskati parkirnega prostora! OnStar1 
prek možnosti Parkopedia.com poišče najbližje prosto parkirišče in vas vodi do 
njega. Tako boste že pred prihodom seznanjeni s prostimi kapacitetami in cenami.

POVEZANOST

VARNOST 

V povezanem svetu je ogromno možnosti in Opel  
poskrbi, da so vam na voljo.

• Upravljanje na daljavo1,2: če pozabite zakleniti 
avto, lahko za daljinsko zaklepanje in odklepanje 
uporabite kar svoj pametni telefon z aplikacijo  
za pametne telefone myOpel.

• Iskanje vozila1,2: ste pozabili, kje ste parkirali?  
Poiščite svoj avto z aplikacijo. Če ste blizu in ga še 
vedno ne vidite, vklopite žaromete in pohupajte, 
da odkrijete, kje je parkiran.

Previdnost je na prvem mestu! Posebej usposobljeni svetovalci sistema OnStar1  
so vam na voljo vedno in povsod.

• Samodejni klic v primeru trčenja1: če pride do trčenja, se svetovalec samodejno 
poveže z vašim avtom. Po potrebi nemudoma obvesti reševalne službe, jim posreduje 
ključne podatke o osebah in vozilu ter jih natančno usmeri k vam. 

• 24-urna možnost za klic v sili1: je vas, vašega sopotnika ali koga od mimoidočih 
obšla slabost? Pritisnite na rdeči SOS gumb in naš svetovalec bo poskrbel, da bo 
pomoč kmalu pri vas. 

• Pomoč na cesti1,3: če je prišlo do poškodbe pnevmatike ali sveti opozorilna lučka 
med instrumenti, se povežite s svetovalcem, ki bo po potrebi k vašemu vozilu poslal 
službo za pomoč v primeru okvare. To je še posebej dragoceno na območjih s šib-
kim signalom mobilnega omrežja ali v primeru, da je baterija vašega pametnega 
telefona prazna. 

• Pomoč v primeru ukradenega vozila1: če so vaše vozilo ukradli, OnStar1 blokira 
zagon motorja, da ga ne bo možno ponovno zagnati. Da vaše vozilo varno najdejo, 
lahko OnStar policiji posreduje GPS podatke o lokaciji.



Vaša zasebnost. Vaša izbira. Sami določite, katere informacije želite deliti  
z nami. Samo v nujnih primerih lahko OnStar preseže izbiro zasebnosti. Več 
informacij najdete na naslovu www.opel.si/onstar

KAKO SI  
ZAGOTOVIM ONSTAR?

OnStar je za doplačilo na voljo z vsakim novim Grandlandom X Selection,  
pri različicah Enjoy, Innovation in Ultimate pa je celo del standardne opreme.

Navodila, da si ga zagotovite: 
1. Zahtevajte OnStar ob naročilu svojega novega Grandlanda X.
2. OnStar vam bo prek e-pošte poslal povabilo za aktiviranje računa.
3. Zaključite registracijo prek spleta in nastavite željene možnosti.
4. OnStar je pripravljen za uporabo!

Po 12-mesečnem brezplačnem preizkusnem obdobju1 se lahko odločite, ali si 
želite zagotoviti storitve OnStar tudi v prihodnje. Zanje boste plačali naročnino.

Za več informacij obiščite www.opel.si/onstar/zagotovite-si-onstar.html
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myOpel vam omogoča, da na enem mestu uredite vse  
potrebno glede svojega Opla – od profila za OnStar do 
naročila naslednjega servisa, nagrad in ekskluzivnih  
ponudb. Vse je osredotočeno na vas in Opla, ki ga vozite.

• Poskrbite za svojega Opla – prek spleta ga naročite  
na servis in spremljajte zgodovino servisnih vzdrževanj.

• Dostopajte do storitev OnStar – zagotovite si diagnostična 
poročila, upravljajte naročnino in še marsikaj.

• Ekskluzivne ponudbe – bodite med prvimi, ki so seznanjeni 
s posebnimi ponudbami, novicami in dogodki. 

• Iskalnik Oplovih trgovcev – poiščite najbližjega poobla-
ščenega trgovca z vozili Opel.

Slike so le kot primer.

1  Brezplačno preizkusno obdobje se začne s prvo registracijo ali prevzemom pri Oplovem trgovcu, kar nastopi prej, 
neodvisno od aktiviranja stranke.

Storitve myopel  
PrInašajO štEVIlnE PrEDnOStI.

Za preprost dostop do storitev myOpel prenesite aplikacijo  
na svoj pametni telefon iz spletne trgovine Google Play Store  
ali app Store.

Če ste že uporabnik sistema Opel OnStar, imate dostop  
do vseh storitev myOpel. V nasprotnem primeru se lahko  
za myOpel registrirate z naslednjimi preprostimi koraki:

1. Ob naročilu vozila vam bo trgovec pomagal izpolniti preprosto 
predregistracijo.

2. Prek e-pošte vam bomo poslali povabilo za aktiviranje računa.
3. Dokončajte registracijo prek spleta1.
4. myOpel je pripravljen za uporabo!



DobroDošla,  
neodvisnost.
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1 Združljivost in razpoložljivost sta lahko odvisni od različice vašega operacijskega sistema. Za več informacij obiščite www.apple.com 
ali www.android.com ali obiščite pooblaščenega trgovca z vozili Opel. Apple CarPlay™ je blagovna znamka podjetja Apple Inc., regi-
strirana v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Aplikacija Android Auto™ trenutno še ni na voljo  
v Sloveniji. 2 Za doplačilo s sistemom za informacije in razvedrilo IntelliLink Navi 5.0. Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate.  
3 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme 
Selection. Samo za naprave s polnjenjem PMA ali Qi. Da preverite združljivost vaše naprave, se obrnite na svojega pooblaščenega  
trgovca z vozili Opel. 4 Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation  
s paketoma Park & Go 2 in Park & Go 3. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection.

Vrhunski zvočni sistem Denon® 2. 
Napredni Hi-Fi sistem z osmimi 
zvočniki, basovskim zvočnikom in 
ojačevalnikom z močjo 240 wattov 
zagotavlja resnično uživanje  
v glasbi.

Brezhibna povezljivost s pametnim  
telefonom1. Prek aplikacij Apple CarPlay™1  
ali Android Auto™1 povežite svoj pametni  
telefon s sistemom IntelliLink, da si zagotovite 
dostop do telefona, glasbe in najpomembnejših 
aplikacij na zaslonu na dotik.

Postaja za brezžično polnjenje3. Svoj  
telefon odložite v posebno držalo, kjer  
se bo brezžično polnil.

Navigacijski sistem z 8-palčnim zaslonom  
na dotik4. Omogoča, da hitro prispete do svoje 
naslednje pustolovščine. Ali domov.

Če že veste, kam ste namenjeni, ali preprosto 
sledite svoji intuiciji – osupljive funkcije  
Grandlanda X vam bodo pomagale priti na cilj. 
Pa naj bo kjerkoli.



Ogrevano vetrobransko steklo ThermaTec1. 
Tehnologija ThermaTec hitro odmrzne vetro-
bransko steklo, zato je jutranje strganje ledu 
stvar preteklosti.

Ogrevan volanski obroč2.  
S pritiskom na gumb ogrejete 
območje, kjer držite volanski 
obroč. Ko boste začutili nje-
govo prijetno toploto, ga ne 
boste več hoteli spustiti.

Ogrevani sedeži2. Paket za zimo 1 
vključuje ogrevanje prednjih sedežev  
s tremi nastavitvami. Paket za zimo 2 
doda še ogrevanje zadnjih sedežev.
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Vedno  
tOplE ROKE.

1 Za doplačilo pri stopnjah opreme Selection, Enjoy in Innovation. Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. 2 Za doplačilo s paketom za zimo 1 ali paketom za zimo 2. Paket za zimo 1 je 
za doplačilo na voljo pri stopnjah opreme Selection, Enjoy in Innovation. Ni na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Paket za zimo 1 vključuje: ogrevan usnjen volanski obroč z okrasnimi elementi, 
prilagodljivi omejevalnik hitrosti, daljinske kontrole za sistem Infotainment, ogrevanje prednjih sedežev. Paket za zimo 2 je za doplačilo na voljo pri stopnji opreme Enjoy ter je standardno 
na voljo pri stopnjah opreme Innovation in Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection. Paket za zimo 2 vključuje: ogrevan usnjen volanski obroč z okrasnimi elementi, prilagodljivi 
omejevalnik hitrosti, daljinske kontrole za sistem Infotainment, ogrevana prednja in zadnja sedeža (samo sedišče). 3 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy, Innovation in Ultimate. Ni na 
voljo pri stopnji opreme Selection.

naj vas pogreje zimsko sonce: z vrhunskimi možnostmi za ogrevanje in panoramsko streho3  
je lahko zima nadvse prijeten letni čas. Zima je morda zunaj – a zagotovo ne v notranjosti  
Grandlanda X.



DobroDošel,  
čas zame.
To je res osupljivo prostoren prtljažnik: s preklopom zadnjih 
sedežev lahko prostornino prtljažnika preprosto povečate  
s 514 na 1652 litrov. Še nikoli niste imeli boljše priložnosti, da 
se lotite novega konjička.

1 standardno na voljo pri stopnjah opreme Ultimate in Innovation. Ni na voljo pri stopnjah opreme selection 
in enjoy. 2 za doplačilo s paketom vsestranskosti pri stopnjah opreme selection in enjoy. standardno pri 
stopnjah opreme Innovation in Ultimate. Paket vsestranskosti vključuje: prilagodljivo prtljažno dno  
z razdelilnim predalom pod dnom (dva položaja), deljivost zadnjih sedežev v razmerju 40:60, naslonjalo  
s preklopnim naslonom za roke in odprtino za prevoz daljših predmetov ter FlexFold sistemom preklopa sedežev.

Električni pomik prtljažnih vrat1. Kolikokrat ste 
pogrešali tretjo roko, ki bi izvlekla ključe, ko ste 
se bližali zaprtemu prtljažniku s polnimi rokami 
vrečk? Nikar ne obupujte: v prihodnje bo zadoščal 
zamah z nogo pod zadnjim odbijačem.

Odprtina za prevoz daljših predmetov2.  
Nameščanje opreme na streho je običajno  
najmanj prijeten del dogodivščin na snegu.  
Odprtina omogoča varen prevoz smuči in  
podobnih predmetov v notranjosti vozila.

Sistem FlexFold2. Več potnikov ali več prostora? 
stikalo FlexFold sistema, ki je nameščeno  
v prtljažnem prostoru, omogoča, da zadnje sede-
že enostavno preklopite. Deljivost v razmerju 
40:60 omogoča hitro prilagajanje vsaki situaciji.
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DobroDošla,  
samozavest.

Kdo pravi, da vam je vseeno, kakšna je 
notranjost? Ne glede na stopnjo opreme 
se boste tudi na cesti počutili kot doma, 
saj oprema Grandlanda X dopolni vaš 
slog in očara sopotnike.
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1 Glejte opis sistema OnStar na straneh 14–17. 2 Paket preglednosti in osvetlitve vključuje: brisalca s senzorjem za dež, samodejni vklop dolgih luči, samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo. 

Osupljivo stopnjo opreme Selection  
sestavljajo:
• 16-palčna jeklena platišča
• Električno nastavljivi in ogrevani zunanji 

ogledali
• Zadnje LED luči
• Prednja kamera z opozarjanjem na  

spremembo voznega pasu
• Kontrole za upravljanje sistema  

Infotainment na volanskem obroču
• Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti
• Ročna klimatska naprava
•  Sistem za otroške sedeže ISOFIX
•  Radio R 4.0

Dodatno k stopnji opreme Selection:
• 17-palčna platišča iz lahkih kovin
• Dva črna preklopna ključa
• IntelliLink R 4.0
• Zvočni sistem s 6 zvočniki
• Sistem Opel OnStar1

• Konzola višje stopnje z naslonom za roko

Dodatno k stopnji opreme Enjoy:
• 18-palčna platišča iz lahkih kovin
• Paket preglednosti in osvetlitve2

• Kromirana obroba oken in zatemnjena  
zadnja stekla

• Parkirni pomočnik spredaj in zadaj 
• Opozarjanje na mrtvi kot
• Dvopodročna samodejna elektronska  

klimatska naprava
• Usnjen volanski obroč
• V razmerju 40:60 preklopni zadnji sedeži  

z odprtino za prevoz daljših predmetov
• Nastavljivo dno prtljažnega prostora
• Zaščita podvozja v srebrni barvi

SELEcTiON ENJOY INNOVATION 



DobroDošla,  
drugačnost.
stavite na vse! ultimate je prav tako brezkompromisen 
kot vi in seznam njegove opreme je videti kot zbirka 
vaših najljubših možnosti.

1 oplovi sedeži agr imajo certifikat zveze agr (akcija za zdrav hrbet), centra odličnosti na področju ergonomije. Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov s področja različnih medicinskih strok. 
2 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema. da preverite združljivost vaše naprave, se obrnite na svojega pooblaščenega trgovca z vozili opel.

Dodatno k stopnji opreme Innovation:
• 19-palčna diamantno brušena platišča iz lahkih kovin  

s 5 dvojnimi kraki
• Popolnoma LEd prilagodljiva žarometa aFL s samodejnim 

vklopom dolgih luči in značilnimi dnevnimi lučmi
• Prednji meglenki
• streha v drugi barvi (samo črna)
• Zvočno optimalno izolirano in ogrevano vetrobransko  

steklo thermatec
• Športne stopalke iz lahkih kovin

• Ergonomska prednja sedeža agr1

• ogrevana prednja in zadnja sedeža
• ogrevan volan
• IntelliLink navi 5.0 z 8-palčnim zaslonom na dotik
• Brezžična polnilna postaja za mobilne naprave2

• Paket tehnologije Park & go 3 (vključno s sistemom kamer z vidnim 
poljem 360° in naprednim parkirnim pomočnikom)

• 230 V električna vtičnica
• digitalni radijski sprejemnik (daB/dMB)
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DOBRODOŠLO,  
udObJE.

1 Standardno na voljo pri opremi Ultimate. Sedeži AGR za doplačilo pri opremi Enjoy in Innovation. Ni na voljo pri opremi Selection. Oplovi sedeži AGR imajo certifikat zveze AGR (Akcija za zdrav hrbet), 
centra odličnosti na področju ergonomije. Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov s področja različnih medicinskih strok. 2 Pri opremi Enjoy je 
oblazinjenje Harlekin na voljo za doplačilo. 3 Prednja sedeža AGR sta na voljo za doplačilo. 4 Prednja sedeža AGR sta del standardne opreme. 5 Pri opremi Enjoy in Innovation je usnje za doplačilo.

4

4

Usedite se in uživajte v udobju: pri stopnjah opreme Selection 
in Enjoy lahko sedeža z oblazinjenjem iz blaga prilagodite 
hrbtu v več različnih smeri. Ker pravi moški skrbijo za svoje 
zdravje, smo dodali ergonomska prednja sedeža1 – za do-
datno razkošje izberite še usnjeno oblazinjenje! Sedeža 
imata certifikat AGR (Akcija za zdrav hrbet) in omogočata 
nastavitev v do šestnajst smeri. 

1. Selection in Enjoy: Oblazinjenje iz blaga Berson Marvel 
v črni, okrasno oblazinjenje v Frosted srebrni barvi. 

2. Enjoy in Innovation: Sedalni del iz blaga Harlekin Marvel 
v črni in oblazinjenje Morrocana2,3, okrasno oblazinjenje v 
Frosted srebrni (Enjoy) in Toba sivi barvi (Innovation).

3. Innovation: Sedalni del iz blaga Harlekin z oblazinjenjem 
Morrocana4, okrasno oblazinjenje v Sonora zlati barvi.

4. Enjoy in Innovation: perforirano usnje Marvel v črni barvi 
z oblazinjenjem Morrocana/usnje4,5, okrasno oblazinjenje 
v Frosted srebrni (Enjoy) in Toba sivi barvi (Innovation).



DobroDošle,  
BARVE.

Izstopite iz množice in zasenčite druge z drzno izbiro barve.

1. Jade bela
2. Pearl bela1

3. Quartz siva1

4. Moonstone siva1

5. Jasper siva
6. Diamond črna1

7. Sunstone zlata1

8. Dark Ruby rdeča1

9. Amethyst vijolična1

10. Topaz modra1 1
2

3
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1 Za doplačilo.

4

5

6

7

8

9

10



Pestra izbira platišč, s katerimi lahko izrazite svoj slog.

1. 18-palčna platišča iz lahkih kovin, 5 krakov, sijajno srebrna1

2. 18-palčna platišča iz lahkih kovin, večkraka oblika, sijajno srebrna2

3. 17-palčna platišča iz lahkih kovin, 5 dvojnih krakov, sijajno srebrna3

4. 19-palčna diamantno brušena platišča iz lahkih kovin, 5 dvojnih krakov,  
dvobarvna, sijajno črna4

5. 16-palčna platišča iz lahkih kovin, večkraka oblika, sijajno srebrna5

6. 18-palčna diamantno brušena platišča iz lahkih kovin, 5 krakov, sijajno črna6

7. 16-palčna platišča iz lahkih kovin, 7 krakov, sijajno srebrna7

8. 18-palčna diamantno brušena platišča iz lahkih kovin, 5 krakov, Technical siva8

DobroDošla,  
SVOBODNA IZBIRA.

1

2

3

5

4

6
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1 Za doplačilo s sistemom IntelliGrip pri opremi Enjoy in Innovation. Ni na voljo pri opremi Selection in Ultimate. 2 Standardno pri opremi Innovation. Za doplačilo pri opremi Enjoy. Ni na voljo pri opremi Selection in Ultimate. 3 Za doplačilo pri opremi Enjoy. Ni na voljo pri opremi Selection, Innovation in  
Ultimate. 4 Standardno na voljo pri opremi Ultimate. Za doplačilo pri opremi Enjoy in Innovation. Ni na voljo pri opremi Selection. 5 Za doplačilo pri opremi Selection in Enjoy. Ni na voljo pri opremi Innovation in Ultimate. 6 Za doplačilo pri opremi Innovation. Ni na voljo pri opremi Selection, Enjoy in  
Ultimate. 7 Standardno pri opremi Selection. Za doplačilo pri opremi Enjoy. Ni na voljo pri opremi Innovation in Ultimate. 8 Za doplačilo pri opremi Innovation. Ni na voljo pri opremi Selection, Enjoy in Ultimate. 9 Za doplačilo. 10 Za doplačilo. Standardno pri opremi Ultimate.

Varnostna mreža9. Zavarujte svojega  
štirinožnega prijatelja in oblazinjenje  
zadnjih sedežev z mrežo med prostorom  
za potnike in prtljažnikom.

Komplet športnih stopalk10. Dopolnite svoj 
slog vožnje z ustreznimi stopalkami.

Otroški sedeži9. Manj komplikacij, več varnosti! 
Po meri izdelani otroški sedeži z držali ISOFIX 
poskrbijo, da je pripenjanje manj stresno tako 
za otroka kot za starše.

Strešni kovček Opel9. Dodaten prostor  
za neustavljive pustolovce.

Dodatna oprema, s katero je vaš 
Grandland X še boljši.

8

7
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DobroDošli,  
OVINKI.

Dolivanje goriva z užitkom. Varčna poraba 
goriva Grandlanda X vas bo zagotovo spravila 
v dobro voljo.

Pospeševalnik zabave. S tehnologijo 
Quickshift izboljšani 6-stopenjski avtomatski 
menjalnik prestavlja izjemno uglajeno.

Ročni menjalnik. Vse je v vaših rokah: za  
individualno vožnjo s 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom.

Oddrvite dogodivščinam naproti! Vsak  
Grandland X nudi optimalne pospeške  
za vašo pot proti cilju. Vstopite in uživajte  
v dinamični in obenem uglajeni vožnji.
• Optimalen oprijem s posebej nastavljenim 

podvozjem, ki združi avto s cesto
•  Dinamične vozne zmogljivosti z lahkotno  

konstrukcijo



Zbogom,  
visoki stroški  
vzdrževanja.

naša paleta učinkovitih motorjev zagotavlja veliko moči ob majhnih 
stroških. Izberite motor, ki ustreza vašemu slogu vožnje.

• Bencinski motor 1.2 Turbo z neposrednim vbrizgom,  
96 kW (130 KM) / 230 nm

• dizelski motor 1.6, 88 kW (120 KM) / 300 nm
• vsi motorji so na voljo z avtomatskim ali ročnim 6-stopenjskim 

menjalnikom

OznaKe pnevMaTIK
platišča 215/70 r 16 215/65 r 17 225/55 r 18 235/50 r 19

razred učinkovite porabe goriva C C C C

razred oprijema na mokri podlagi B a a–C B

Ocena glasnosti pnevmatike (dB) 71 69 69–71 72

razred hrupnosti
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1 Skladno z uredbama R (ES) št. 715/2007 in R (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici).
Navedene informacije so bile točne v času priprave za tisk. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične podatke motorjev, kar lahko vpliva na navedene vrednosti. Najnovejše informacije so na voljo pri pooblaščenem Oplovem trgovcu. Vse navedene vrednosti se nanašajo na osnovni model 
za EU s standardno opremo. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so izmerjeni v skladu z uredbama R (ES) št. 715/2007 in R (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici) in upoštevajo maso vozila, pripravljenega za delovanje po navedbah uredbe. S tovarniško vgrajeno opremo za doplačilo in dodatno 
opremo so lahko vrednosti porabe goriva in emisij CO2 nekoliko višje. Podatki o porabi goriva in vrednostih emisij CO2 se ne nanašajo na določeno vozilo in niso vključeni v ponudbo. Navedeni so samo za primerjavo med različnimi vozili in se lahko razlikujejo od dejanske porabe goriva v realnih razmerah, na 
katero v veliki meri vplivajo slog vožnje in pogoji pri delovanju. Dodatna oprema in tovarniško vgrajena oprema za doplačilo lahko povečata maso praznega vozila in v nekaterih primerih dovoljeno osno obremenitev, kakor tudi dovoljeno skupno maso vozila ter znižata dovoljene obremenitve za vleko. Zaradi 
tega se lahko zniža najvišja hitrost in podaljša čas pospeševanja. Navedeni podatki o zmogljivosti veljajo za 75 kg težkega voznika in dodatno obremenitev 125 kg. 

PORABA IN EMISIJE
Motorji 1.2 Turbo z neposrednim vbrizgom  

in sistemom Start/Stop (96 kW/130 KM) 
1.6 dizel s sistemom  
Start/Stop (88 kW/120 KM) 

Menjalnik Mt-6 at-6 Mt-6 at-6

emisijski razred euro 6 euro 6

Tabela prikazuje porabo in emisije glede na pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.

Gorivo Bencin Dizel

Poraba goriva v l/100 km1

Mestna vožnja 6,4 6,4 4,9 5,1

Zunajmestna vožnja 4,9 4,9 3,9 4,2

kombinirano 5,4 5,5 4,3 4,6

Emisije CO2 kombinirano v g/km1 124 127 111 118

MT-6 = 6-stopenjski ročni menjalnik, AT-6 = 6-stopenjski avtomatski menjalnik. Nekateri motorji niso na voljo v vseh državah.

*Pri preklopljenih zunanjih ogledalih.

Vse mere so v mm.





395 razlogov za nakup

5 razlogov  
za navdušenje.

1 Za doplačilo pri stopnjah oprem Enjoy in Innovation s paketom Park & Go 3. Standardno pri stopnji opreme 
Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection. 2 Za doplačilo pri stopnjah opreme Enjoy in Innovation. 
Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate. Ni na voljo pri stopnji opreme Selection. 3 Za doplačilo  
s sistemom za informacije in razvedrilo IntelliLink Navi 5.0. Standardno na voljo pri stopnji opreme Ultimate.  
4 Sistem IntelliGrip je del paketa za vsak teren in ni na voljo kot samostojna oprema za doplačilo. 5 Glejte opis 
sistema OnStar na straneh 14–17. 

Teh pet možnosti za doplačilo zagotavlja vznemirjenje  
v trenutku, ko vstopite in zaženete motor.

1. Nepogrešljiv sistem kamer z vidnim poljem 360°1.  
Pogled s ptičje perspektive je osupljiv in uporaben hkrati.

2.	 Sijajni	LED	žarometi2. Da boste videli dlje – ali okrog 
vogala. LED žarometi zagotavljajo maksimalno vidljivost.

3.	 Navdušujoč	Denonov® zvok3. Vaši najljubši hiti si zaslu-
žijo le najboljši zvočni sistem.

4.	Na	pustolovščine	pripravljen	sistem	IntelliGrip4. Nadzor 
ostaja v vaših rokah – ne glede na razmere na cesti.

5. vrhunska povezljivost s sistemom opel onStar5. vaš 
24/7 osebni pomočnik za povezave in storitve.
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Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev samodejno deluje v razponu od 5 do 140 km/h. Od 5 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 140 km/h sistem zmanjša hitrost za največ 50 km/h. Nad tem pragom mora voznica oziroma voznik poseči z zaviranjem, da dodatno 
zmanjša hitrost. Razpon hitrosti pri delovanju samodejnega zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev je odvisen od zaznane ovire (če se ovira premika: od 5 do 140 km/h; če ovira miruje: od 5 do 80 km/h; pešec: od 5 do 60 km/h). Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo 
za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

Paket tehnologije Park & Go 1 vključuje opremo: parkirni pomočnik, ogrevani (osvetljeni) zunanji ogledali z električnim nastavljanjem in električnim preklopom v barvi vozila. Paket tehnologije Park & Go 2 vključuje opremo: IntelliLink R 4.0, kontrole na volanu, antena v obliki plavuti morskega psa, napredni par-
kirni pomočnik, vzvratna kamera, ogrevani (osvetljeni) zunanji ogledali z električnim nastavljanjem in električnim preklopom v barvi vozila, opozarjanje na mrtvi kot s funkcijo za nagib ogledala pri izbrani vzvratni prestavi. Paket tehnologije Park & Go 3 vključuje opremo: IntelliLink Navi 5.0, 8-palčni barvni za-
slon na dotik z izboljšanim vmesnikom, radio AM/FM, 2 priključka USB, vmesnik za iPod, Bluetooth® za prostoročno uporabo in pretočno predvajanje, glasovno upravljanje (ni na voljo v slovenskem jeziku), projekcija pametnega telefona, navigacija, kontrole na volanu, antena v obliki plavuti morskega psa, napre-
dni parkirni pomočnik, paket Visio 2 – sistem kamer z vidnim poljem 360°, ogrevani (osvetljeni) zunanji ogledali z električnim nastavljanjem in električnim preklopom v barvi vozila, opozarjanje na mrtvi kot s funkcijo za nagib ogledala pri izbrani vzvratni prestavi. Paket za varnost vključuje opremo: pomoč pri 
ohranjanju voznega pasu (nadgradnja opozarjanja na spremembo voznega pasu), prepoznavanje prometnih znakov (prednja kamera standardno za EU 28+2), opozarjanje na nevarnost naleta, samodejno zaviranje v sili (integrirano z radarjem) do hitrosti 30 km/h, zaviranje pri nevarnosti trčenja – radar – (raz-
delitev mesto, podeželje, pešci) nad 30 km/h, sistem s senzorjem za zaznavanje utrujenosti voznika, samodejni vklop dolgih luči.

Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega 
barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo. 

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter  
dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi je dostopnih pri pooblaščenih trgovcih z vozili Opel.

Recikliranje: podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na spletni strani www.opel.si. Več informacij o opremi naših vozil je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Madžarska)

58202180 Izdaja 09/17www.opel.si/grandlandx


