Grandland

HET LEVEN IS GROOTS
in de Grandland X.

Wat een ervaring! De tijd waarin autorijden vooral een
praktische manier was om comfortabel op uw bestemming
te komen, is voorbij. Het avontuur is terug. Geniet van een
ongekend gevoel van vrijheid, in een auto die u de kans geeft
het leven op uw eigen manier te ontdekken. Stap in de
Grandland X en u voelt meteen wat we bedoelen. Hier bent
u helemaal in uw element!

Hier draait
alles om u!
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De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juli 2018). De foto's en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich
het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.

Ongekend
opwindend.
Het leven zit vol actie – en u wilt niets missen. Daarom kiest
u voor een auto die overal op voorbereid is. De innovatieve
systemen in de Grandland X maken elke dag onvergetelijk.

360° PARKEERCAMERA
Een uniek camerasysteem brengt de Grandland X van
alle kanten in beeld en waarschuwt voor voetgangers,
paaltjes en andere obstakels.

Alleen beschikbaar in combinatie met 5-spaaks 18-inch
lichtmetalen velgen (RSZ) en “mud & snow”-banden.

1

SUPERIEUR KOPLAMPSYSTEEM
De innovatieve LED-koplampen met
Adaptive Forward Lighting zorgen in elke
situatie automatisch voor de optimale
verlichting. LED-licht is bovendien 30%
helderder dan halogeen.

DENON® PREMIUM SOUNDsysteem
Dit hoogwaardige systeem met acht
speakers plus een subwoofer verandert
uw auto in een concertzaal.

IntelliGrip 1
Dit geavanceerde systeem kent vijf
verschillende rijstanden, om het
koppel optimaal over de wielen te
verdelen, voor maximale grip op
elk wegtype.
BELANGRIJKSTE EYE-CATCHERS
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Ongekend
uitdagend.

Eén blik en u weet het: dit is een auto naar uw hart!
De Grandland X biedt de ultieme mix van sportiviteit en
avontuur: atletische lijnen, stoere offroad-elementen en
een hoge zitpositie met uitstekend zicht rondom. Het glazen
panoramadak versterkt zijn dynamische looks en laat het
interieur baden in licht.

UNIEK DESIGN

07

Ongekend
zelfverzekerd.

Alles binnen handbereik: de instrumenten
en bedieningselementen zijn ergonomisch
geplaatst, zodat u uw aandacht maximaal
bij de weg kunt houden.

Hartelijk welkom: hoogwaardige materialen,
elegante lijnen en een uitstekende afwerking
scheppen een ontspannen sfeer, waarin u en uw
passagiers van elke rit kunnen genieten.

Uitstekend uitzicht: de hoge zitpositie maakt niet alleen inen uitstappen gemakkelijker, maar geeft alle inzittenden
ook optimaal zicht naar alle kanten. Het toppunt van comfort
biedt de 8-voudig elektrisch verstelbare ergonomische
bestuurdersstoel1 met stoelverwarming en actieve ventilatie.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen
“Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design. Deze stoelen zijn in verschillende
uitvoeringen beschikbaar voor bestuurder en voorpassagier. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

1 

ONDERSCHEIDEND INTERIEUR
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Adaptive Cruise Control houdt bij
een snelheid van 30 tot 180 km/u
automatisch een veilige afstand aan
tot de auto vóór u, door wanneer
nodig af te remmen of te versnellen.
Zo rijdt u bijzonder ontspannen,
vooral op lange ritten.

LED-koplampen met Adaptive Forward Lighting.
De koplampen hebben een langere en sterkere
lichtbundel en passen zich automatisch aan
verschillende situaties aan. Zo worden bochten
beter verlicht en kunt u continu met grootlicht
rijden, zonder risico om anderen te verblinden.

Ongekend
ingenieus.
1

Zie de achterpagina voor belangrijke informatie over de automatische noodrem-assistent.

Automatische noodrem-assistent met voetgangers
herkenning.1 Dit systeem merkt gevaarlijke situaties op
en waarschuwt de bestuurder met een geluidssignaal.
Komt de auto te dicht bij een voetganger of voertuig, dan
remt het systeem de auto af. Bij een snelheid tot 30 km/u
kan het systeem de auto zelfs volledig tot stilstand brengen.

BAANBREKENDE VEILIGHEId
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Ongekend
inventief.
Geavanceerde technologie maakt uw leven een stuk gemakkelijker.

Open & Start: keyless entry. Zonder uw sleutel uit
uw zak te halen uw auto openen en met één druk op
de knop starten: snel, gemakkelijk en veilig.
Advanced Park Assist. Parkeren wordt een fluitje van
een cent! Uw Grandland X kan automatisch tot op de
millimeter nauwkeurig in- en uitparkeren, terwijl u zelf
alleen de pedalen hoeft te bedienen.

360° parkeercamera. Dit innovatieve
systeem brengt uw Grandland X en
zijn omgeving van bovenaf in beeld.
Dat maakt in- en uitparkeren een stuk
gemakkelijker, vooral als er weinig
ruimte is.

TOONAANGEVENDE INNOVATIES
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Ongekend
onafhankelijk.

Perfecte integratie van uw smartphone.1
Apple CarPlay™ 2 geeft u via het grote
touchscreen van uw IntelliLink-systeem
eenvoudig toegang tot een groot aantal
apps en functies op uw smartphone.

Draadloos opladen via inductie.3 U hoeft uw
telefoon alleen maar in de speciale uitsparing
in de middenconsole te plaatsen om hem op
te laden. Kan het nog eenvoudiger?
Denon® premium soundsysteem.
Dit hoogwaardige Hi-Fi systeem
is uitgerust met 8 speakers, een
subwoofer en een 12-kanaals
versterker om elke rit van uw
favoriete soundtrack te voorzien.
Navi 5.0 IntelliLink met 8-inch touchscreen.
Dit geavanceerde navigatie- en multimediasysteem is schitterend geïntegreerd in het
dashboard en brengt u trefzeker op elke
bestemming in Europa.

Of u nu de bekende weg volgt of het avontuur
opzoekt, de Grandland X biedt geavanceerde
systemen die er garant voor staan dat u met het
grootste gemak op uw bestemming komt.

De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie. 2 Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. 3 Opladen via inductie is alleen mogelijk voor PMA- of Qi-compatibele smartphones. Uw Opel dealer informeert
u graag over de compatibiliteit van uw toestel.
1

GEAVANCEERD INFOTAINMENT

15

Verwarmbare Thermatec-voorruit. Nooit
meer krabben op koude winterochtenden!
De verwarmbare voorruit laat ijs en condens
snel verdwijnen.

Verwarmbaar stuurwiel.
Een warm welkom als u bij koud
weer in uw Grandland X stapt.
Met één druk op de knop
verwarmt u de contactvlakken
van het stuurwiel.

Verwarmbare stoelen. Aangenaam comfort
op koude dagen: verwarmbare voorstoelen
met drie standen, aan te vullen met een
verwarmbare achterbank.

Ongekend
gastvrij.

Ook in de winter van de zon genieten: het grote glazen panoramadak
versterkt het gevoel van licht en ruimte. De elektrisch bedienbare zonwering
beschermt tegen felle zon.

LUXE EN COMFORT
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Ongekend
ruim en veelzijdig.
Indrukwekkende maten. Met een lengte van 4.478 mm, een breedte
van 1.906 mm1, een hoogte van 1.609 mm en 514 liter bagageruimte
biedt de Grandland X royaal plaats aan 5 personen én alles wat ze
willen meenemen. Nog meer nodig? Door de achterbank plat neer
te klappen, breidt u de bagageruimte eenvoudig uit tot maar liefst
1.652 liter.

Skiluik. Het plat neerklapbare middengedeelte
van de achterbank maakt het gemakkelijk om
ski’s en andere lange voorwerpen in uw auto te
vervoeren.

Elektronisch bedienbare achterklep met
voetsensor. Nooit meer met volle handen bij
uw auto staan en u het hoofd breken hoe
u de achterklep open krijgt. Voortaan hoeft
u alleen nog uw voet onder de achterbumper
te bewegen om de achterklep te openen.

1

Breedte excl. buitenspiegels.

FlexFold. Meer passagiers of meer bagage?
De in twee ongelijke delen (40/60) neerklapbare
FlexFold-achterbank past u met één druk op de
knop aan.

GEMAK EN VEELZIJDIGHEID
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U weet zelf het beste wat belangrijk
voor u is. Met vier uitrustingsniveaus
én een groot aantal aantrekkelijke
opties geeft de Grandland X u de vrije
hand om precies te kiezen wat bij
u past.

ongekend
royaal uitgerust.

ONLINE EDITION

Standaard zeer rijk uitgerust met:
• R 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen,
koppeling van een smartphone en
audiostreaming via Bluetooth®, USB
en Apple CarPlayTM
• Lane Departure Warning
• Verkeersbordherkenning
• Cruise control met snelheidbegrenzer
• LED-achterlichten
• Licht- en regensensor
• Parkeersensoren achter
• Airconditioning
• Verstelbare middenarmsteun voorin
• Elektronische handrem
• 17-inch lichtmetalen velgen

BUSINESS EXECUTIVE

Dé auto voor de zakelijke rijder.
Bovenop de Online Edition onder meer:
• Navi 5.0 IntelliLink met 8-inch touchscreen,
alle functies van R 4.0, plus een veelzijdig
navigatiesysteem met kaarten voor heel
Europa en digitale radio DAB+
• Elektronisch bedienbare achterklep met
voetsensor
• Opel Eye assistentiesystemen
• Dodehoek-waarschuwing
• Parkeersensoren voor en achter
• Open & Start: keyless entry
• Zilverkleurige bodembeschermers
aan voor- en achterzijde
• 18-inch lichtmetalen velgen

INNOVATION

De Grandland X met toonaangevende
extra’s en innovaties:
• Navi 5.0 IntelliLink met 8-inch touchscreen,
alle functies van R 4.0 plus een veelzijdig
navigatiesysteem met kaarten voor heel
Europa en digitale radio DAB+
• Elektronisch bedienbare achterklep met
voetsensor
• Electronic Climate Control met 2 zones
• Opel Eye assistentiesystemen
• Dodehoek-waarschuwing
• Achteruitrijcamera
• Parkeersensoren voor en achter
• Open & Start: keyless entry
• Zilverkleurige bodembeschermers
• Mistlampen voor
• 18-inch lichtmetalen velgen

UITRUSTINGSNIVEAUS
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ongekend
hoog niveau.
De Ultimate is de meest luxe manier om in de Grandland X
te rijden, met een indrukwekkende standaarduitrusting die
elke rit nog geweldiger maakt.

Bovenop de uitrusting van de Innovation biedt
de Grandland X Ultimate standaard:
• 360˚ parkeercamera (zie blz. 13)
• Advanced Park Assist (zie blz. 13)
• Denon® Premium soundsysteem
• LED-koplampen met Adaptive Forward Lighting (AFL)
• 230 Volt-aansluiting op de 2e zitrij
• Ergonomische comfortstoelen voor bestuurder
en voorpassagier

Op de foto zijn mogelijk opties afgebeeld.

• Verwarmbare voorstoelen en achterbank, verwarmbaar
stuurwiel en verwarmbare Thermatec-voorruit
• Sportieve aluminium pedalen
• Zwart dak en zwarte buitenspiegels
• Zilverkleurige dakrails
• 18-inch lichtmetalen velgen, Bi-Color Black

GRANDLAND X ULTIMATE
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ongekend
zitcomfort.
Welke bekleding u ook kiest, in de Grandland X zit u goed!
1. Berson: stoffen bekleding, Marvel Black; interieurafwerking Frosted Silver.
2. Harlekin Marvel Black: zitgedeelte stof, zijkanten Morrocana1; interieur
afwerking Toba Grey. Beschikbaar met ergonomische comfortstoelen.2
3. Harlekin Medium Atmosphere: zitgedeelte stof, zijkanten Morrocana1;
interieurafwerking Sonora Gold. In combinatie met ergonomische
comfortstoelen.2

4

4. Siena II: lederen bekleding, Marvel Black, interieurafwerking Toba Grey.
Met 8-voudig elektrisch verstelbare comfort-bestuurdersstoel en 6-voudig
verstelbare comfort-passagiersstoel.2
Ergonomische comfortstoelen.2 Deze stoelen hebben een in lengte verstelbaar
zitgedeelte, voor optimale ondersteuning van de bovenbenen. De elektrisch
verstelbare lendensteun biedt u de mogelijkheid de rugleuning helemaal aan
de contouren van uw rug aan te passen.
De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

4
1

Leder-look.

2

De ergonomische comforstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
BEKLEDING EN INTERIEUR
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

White Jade1
Pearl White2
Quartz Grey3
Moonstone Grey3
Jasper Grey4
Diamond Black3
Dark Ruby Red2
Amethyst3
Topaz Blue2

3
2
1

ongekend
kleurrijk.
1

Uni-lak.

2

Trend-lak.

3

Metallic-lak.

4

Basis-lak.

Welke kleur ook uw favoriet is, u kunt er zeker van zijn dat u opvalt!

9
8
7
6
5
4

INSPIRERENDE KLEUREN
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Ongekend
veel keuze.

Het uitgebreide velgenaanbod geeft u alle ruimte om uw Grandland X
uw persoonlijke uitstraling te geven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18-inch lichtmetalen velgen, 5-spaaks (RSZ)1
18-inch lichtmetalen velgen, multispaaks (PZW)
17-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks (RSB)
19-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks, Bi-Color (RZA)
18-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks, Bi-Color Black (RQK)
18-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks, Bi-Color Technical Grey (RQH)

De beschikbaarheid van de velgen is afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

3

5
2
1

4

Accessoires die uw Grandland X
nóg beter maken. Kijk voor het
volledige aanbod van accessoires
op www.opel.nl/accessoires
Bagagerek. Een stevige afscheiding
tussen de passagiers- en bagageruimte,
om bijvoorbeeld uw hond veilig achterin
te houden.
Beschermfolie voor de achterdorpel en
instaplijsten. Beschermt bij in- en uitstappen.
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
zonder sporen achter te laten.

Opel dakkoffer. De eenvoudige manier om
nog meer mee te nemen.

6
1

Kinderzitjes. Een veilige zitplaats voor uw
kleinste passagiers. De gecertificeerde kinder
zitjes van Opel zijn in een handomdraai veilig
te bevestigen in de ISOFIX-bevestigingspunten
op de buitenste plaatsen achterin.

Alleen beschikbaar in combinatie met IntelliGrip en “mud & snow”-banden (zie blz. 5).
VELGEN EN ACCESSOIRES

29

ongekend
rijplezier.
De Grandland X geeft u een onovertroffen
gevoel van kracht en controle.
• Een fenomenale wegligging, dankzij het
perfect afgestemde onderstel, dat garant
staat voor optimale grip
• Uitstekende wendbaarheid dankzij de
lichtgewicht constructie

Soepel schakelen. Dankzij de Quickshifttechnologie schakelt de geoptimaliseerde
8-traps automaat als een zonnetje.

Daar krijgt u een goed humeur van!
Het zuinige verbruik van de Grandland X
is één van zijn troeven.

Uitstekend in de hand. De handgeschakelde
6-versnellingsbak schakelt bijzonder trefzeker.
DYNAMISCHE RIJPRESTATIES
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ongekend
energiek en efficiënt.
De motoren van de Grandland X blinken uit door
uitstekende prestaties, een efficiënt verbruik en
een lage CO2-uitstoot.
• 1 .2 Turbo Start/Stop benzinemotor met 96 kW
(130 pk), naar keuze met 6-versnellingsbak of
8-traps automaat
• 1.6 Turbo Start/Stop benzinemotor met 133 kW
(180 pk), met 8-traps automaat1
• 1.5 Start/Stop dieselmotor met 96 kW (130 pk),
met 6-versnellingsbak of 8-traps automaat
• 2.0 Start/Stop dieselmotor met 130 kW (177 pk),
met 8-traps automaat

EU-bandenlabels
Bandenmaat

215/65
R 17

225/55
R 18

235/50
R 19

Brandstof-efficiëntieklasse

C

C

C

Klasse grip op nat wegdek

A

C–A

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

69

71–69

72

Geluidsklasse

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,8–4,1 l/100 km;
17,2–24,4 km/l. Gemiddelde CO2-uitstoot:
132–108 g/km.2 Kijk voor de meest actuele
motorgegevens en technische specificaties
op opel.nl/grandland-x of vraag ernaar bij
uw Opel dealer.

Deze motor is leverbaar vanaf januari 2019. 2 De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel
met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers,
in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.
1

MOTOREN EN BANDENLABELS
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5 redenen om
enthousiast te zijn.
De Grandland X biedt heel wat redenen om snel een
proefrit te maken en zijn sensationele innovaties live te
ervaren. Om alvast 5 spectaculaire highlights te noemen:
1. 360° Parkeercamera die uw Grandland X en zijn
omgeving van bovenaf helder in beeld brengt.
2. LED-koplampen met AFL voor optimaal zicht in
verschillende situaties, zelfs om de hoek.
3.	Denon® Premium soundsysteem om van uw favoriete
muziek te genieten in een superieure geluidskwaliteit.
4. IntelliGrip met vijf verschillende rijstanden, voor
optimale grip.
5.	Navi 5.0 IntelliLink met 8-inch kleuren-touchscreen:
navigatiesysteem met kaarten voor heel Europa en
eenvoudige integratie van uw smartphone.

VIJF REDENEN OM ENTHOUSIAST TE ZIJN
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NL/MY19

De toekomst is voor iedereen

De automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning is actief bij een snelheid tussen 5 en 140 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 140 km/u wordt de snelheid met maximaal 50 km/u verminderd. Bij een hogere
snelheid dient de bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen het noodremsysteem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte obstakel (een bewegend obstakel van 5 tot 140 km/u; een stilstaand obstakel van 5 tot 80 km/u; een voetganger van
5 tot 60 km/u). De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid.
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze
uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren
kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het
gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel dealer zal u graag nader informeren. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,
AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54–62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

www.opel.nl/grandland-x
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