
NOVI
OPEL CROSSLAND 



SODOBEN,
NEMŠKI
Verjamemo, da je kakovost pravica in ne 
privilegij. Ko odkrijemo revolucionarne nove 
tehnologije, je naše poslanstvo, da vsem 
zagotovimo dostop do njih. Pri Oplu so 
inovacije, ki so bile prej rezervirane samo za 
redke, zdaj na voljo vsem. Ta odnos in to 
izzivanje ekskluzivnosti sta trdno zakore-
ninjena v genih naše znamke.





NOVI
CROSSLAND 
S čudovito zasnovo, za katero so poskrbeli 
v Nemčiji, novi Crossland naredi izjemen 
vtis čistega naprednega oblikovanja.



IZDELAN ZA
PRAVO 

ŽIVLJENJE 
Novo Crosslandovo oblikovanje 
ni le sveže, je tudi osredotočeno 
na dejansko uporabnost. Oblika 
sledi namembnosti – zato si 
lahko prepričan, da je na voljo 
vse, kar si želiš ti in drugi člani 
tvoje družine.



SUV, KI VZBUJA
OBČUDUJOČE 
POGLEDE 
Slog, ki pritegne pozornost. Vsestran-
skost, pripravljena na vse. Od drzno 
prepoznavnega vizirja do čiste prak-
tične notranjosti je Crossland SUV z 
vsakodnevno prilagodljivostjo in ču-
dovitim oblikovanjem za vsak dan.







ZMOGLJIVO
UČINKOVIT 

Crosslandovi izjemno učinkoviti mo-
torji postavljajo nova merila glede di-
namične vožnje s športnim terencem. 
Bencinski 1.2 razvije 61 kW (83 KM), 
1.2 Turbo z neposrednim vbrizgom pa  
81 kW (110 KM) ali še bolj poskočnih 
96 kW (130 KM). Napredni dizelski 
motor 1.5 zagotovi 81 kW (110 KM) z 
ročnim ali 88 kW (120 KM) z avtomat-
skim menjalnikom.1

1   Kombinirana poraba goriva 4,5–6,4 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 118–143 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so skladni s 
preskusnim postopkom WLTP, ki je od 1. septembra 2018 osnova za homologiranje novih vozil. Ta postopek WLTP nadomešča novi evropski vozni cikel (NEDC), ki so ga kot preskusni 
postopek uporabljali prej. Zaradi realnejših testnih pogojev so izmerjene vrednosti porabe goriva in emisij CO₂ pri ciklu WLTP v številnih primerih višje kot pri ciklu NEDC. Podatki 
o porabi in emisijah CO₂ se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje pri uporabi in različne dejavnike, kot so: specifična oprema, oprema za doplačilo in dimenzije pnevmatik. Za 
dodatne informacije se obrni na pooblaščenega trgovca z vozili Opel. Za več informacij glej spletno stran https://www.opel.si/tools/wltp-voznicikel-porabagoriva.html



NAJ TE
POBOŽA SONCE 
Uživaj v vrhunski vozni izkušnji s soncem obsijane notranjosti 
Crosslanda s panoramsko stekleno streho1. Za še vznemirljivejšo 
zunanjost Crosslanda je lebdeča streha na voljo v Diamond črni 
ali Jade beli barvi. Tvoj vsakdan bo tako še sijajnejši.

1 Za doplačilo, odvisno od barve karoserije in stopnje opreme.



POMOČ VOZNIKU
VZVRATNA KAMERA

Pametna 180-stopinjska panoramska kamera na armaturni 
plošči prikaže kristalno čisto širokokotno sliko območja za 
vozilom, da si zagotoviš pregled nad mrtvimi koti, preveriš 
ovire in se izogneš oviram pri vzvratni vožnji, zato boš tudi 
na cilju sproščen prav tako kot med vožnjo.



ODLIČNA OPREMA ZA
SPROSTITEV 
Uživaj v vrhunskem udobju in prostorni praktični 
kabini z višjim sedenjem, značilnim za športne 
terence. Sistemi za pomoč vozniku, kot sta nadzor 
oprijema IntelliGrip in opozarjanje na zapuščanje 
voznega pasu, zagotavljajo brezskrbno, varno in 
sproščeno vožnjo.



1   Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.
2   Apple CarPlay™ in Apple Siri™ sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
3   Android Auto™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.
4   Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema. Da 

preveriš združljivost svoje naprave, obišči naslov www.apple.com ali www.android.com oziroma se obrni na svojega 
trgovca z vozili Opel.

SVET NA DOSEGU
TVOJIH PRSTOV 

Sistem Multimedia Navi Pro s pretočnim predvajanjem prek povezave Blu-
etooth®1 in popolno združljivostjo z aplikacijo Apple CarPlay™2 ali Android 
Auto™3,4 ti omogoča, da ohraniš stike in nadzor na vseh poteh, zato lahko 
telefoniraš, pošiljaš sporočila in uživaš brez odvračanja pozornosti s ceste.





PROJEKCIJSKI ZASLON
VOZI VARNEJE IN 

PAMETNEJE 
Projekcijski zaslon prikaže pomembne infor-
macije, kot so hitrost, opozorila vgrajenih sis-
temov in prometni znaki, neposredno v tvo-
jem zornem kotu, da si lahko s kar najmanj 
motnjami ves čas osredotočen na promet.



PROSTOR ZA
NOV ZAČETEK 
Crossland očara tako z videzom kot s prijetnim počutjem. Notranjost 
omogoča udobno namestitev z vzdolžnim pomikom zadnjih sedežev, 
visokim položajem in prostornostjo, ki sodi v vrh tega segmenta. 
Ergonomska aktivna sedeža s prilagodljivo namestitvijo zagotavljata 
zdravo držo na vsaki poti.1



1   Neodvisno nemško združenje AGR (Akcija za zdrav hrbet) s podporo zdravnikov in terapevtov že od leta 1995 izvaja obsežne raziskave za preprečevanje poškodb hrbtenice in 
odpravljanje bolečega hrbta, ki pesti veliko uporabnikov. Oznaka AGR potrjuje, da sedeži z ergonomskim certifikatom AGR v novem Crosslandu izpolnjujejo najzahtevnejše nemške 
standarde, kar zagotavlja, da je odlično poskrbljeno za voznikov in sovoznikov hrbet.



TVOJ SLOG,
TVOJ NAČIN 
Samozavesten videz Crosslanda 
kaže pripravljenost na vsakodnev-
ne pustolovščine, lahko pa mu do-
daš še svoj osebni pečat. Pestre 
možnosti za prilagoditev nudijo iz-
bor za vse sloge od elegantno za-
držanega do izzivalno privlačnega, 
da ti bo Crossland še bolj všeč.





ŽIVLJENJE SE
DOGAJA 
Od trenutka, ko se odpraviš na pot z novim 
Crosslandom, ti Oplova tehnologija pomaga, 
da samozavestno – in z izjemnim slogom – 
obvladaš vse izzive.



PRIPRAVLJEN NA VSE. 
PRIPRAVLJEN NA 

ŽIVLJENJE. 
Z novim Crosslandom si pripravljen na vedno 
nove dogodivščine, saj ti bo pomagal uresničiti 
vse ideje tvoje družine. Uživaj življenje!



ZAČNI SVOJO
PUSTOLOVŠČINO
Vsestranski, razkošno udoben in ustvarjen 
za življenje v vseh okoliščinah. Novi Opel 
Crossland je s svojo samozavestno držo 
nesporno drugačen. Naredi naslednjo potezo 
in se zapelji na svoj način, da boš videl, 
kako lepo se novi Crossland poda tvojemu 
življenjskemu slogu. Odpravi se na pot in 
razišči Opla Crosslanda prek spleta.



NA VSTOPNO STRAN

NAROČI SE NA TESTNO VOŽNJO

NAROČI PONUDBO

ISKALNIK TRGOVCEV

SESTAVI ZDAJ: CROSSLAND
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