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 nowoczesny
NIEMIECKI  
CharaKtEr
Jesteśmy przekonani, że jakość nie jest 
przywilejem, a prawem. Upowszechnianie 
przełomowych technologii to nasza misja. 
Innowacje dostępne dotąd tylko dla 
 wybranych, w oplu są osiągalne dla każdego. 
To założenie jest głęboko zakorzenione  
w historii naszej marki. 





 nowy
 crossland 
Stworzony przez niemieckich 
inżynierów, zachwyca śmiałym, 
nowatorskim wzornictwem. 



partner
na co dzień 

Crossland to nie tylko atrakcyjny  
wygląd, ale też funkcjonalne roz- 
wiązania w służbie codzienności. 
Masz zatem pewność, że krótka 
przejażdżka czy dłuższa podróż  
będzie czystą przyjemnością. Dla 
Ciebie oraz twoich pasażerów.



ten suv
przyciąga 
spojrzenia 
stylistyka zwracająca uwagę, wszech-
stronność budząca uznanie. Crossland 
z wyróżniającym go przednim panelem 
Opel vizor to suv o niezwykle praktycz-
nym wnętrzu, który sprawdza się na co 
dzień. Poza tym, jest po prostu piękny.







MOCne
i wydajne 

Crossland prowadzi się niezwykle 
dynamicznie. Wolnossący silnik benzy- 
nowy 1.2 zapewnia moc 61 kW/83 KM,  
a 1.2 Turbo oferuje dwa zakresy mocy,  
81 kW/110 KM i 96 kW/130 KM. Wydajny 
silnik wysokoprężny 1.5 Diesel dostar- 
cza 81 kW/110 KM lub 88 kW/120 KM1. 
Jest moc, są osiągi.

1   Zużycie paliwa: 6,4–4,5 l/100 km, emisja CO2: 143–118 g/km w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości te zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami We nr 715/2007, 
nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), który zastąpił dotychczasowy cykl neDC 
(new european Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy). WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji, dlatego wyniki zużycia paliwa  
i emisji CO2 mogą być wyższe niż wartości zgodne z neDC. Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak  
zróżnicowany styl jazdy, wyposażenie pojazdu, w tym rodzaj opon. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl/wltp.



 rozświetlone
wnętrze 
Szykownie opadający ku tyłowi dach w eleganckiej czerni lub 
subtelnej bieli może kontrastować z lakierem dołu nadwozia. 
A zamontowane w nim okno dachowe1 wpuszcza do wnętrza 
mnóstwo naturalnego światła. Crossland rozjaśnia twój dzień.

1 wyposażenie dodatkowe, zależne od koloru nadwozia i wersji wyposażenia. 



twój Asystent
Kamera cofania 
Obraz z obiektywu panoramicznej kamery 180° na  
ekranie systemu multimedialnego ułatwia dostrzeżenie 
obiektów znajdujących się za samochodem i zbliżających 
się z boku od tyłu w martwym polu widzenia. niech  
każda jazda zaczyna i kończy się spokojnym manewrem 
parkowania.



 podróż
 z eskortą 
Zasiądź wygodnie w przestronnej, komfortowej ka-
binie, doceń zalety podwyższonej pozycji siedzącej 
typowej dla SUV-a i rozkoszuj się towarzystwem 
asystentów wspierających bezpieczną jazdę, w tym 
układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LdW) czy systemu optymalizacji kontroli 
trakcji IntelliGrip.



1 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. 2 Projekcja ekranu smartfona z  systemem operacyjnym Android jest 
 realizowana za pomocą funkcji Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez funkcję Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci 
nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej informacji znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. Apple CarPlay  
i Apple Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy 
Google Inc. 3 Kompatybilność i zakres funkcji mogą różnić się w zależności od typu  urządzenia oraz wersji systemu operacyjnego. Sprawdź kompatybilność 
swojego urządzenia u producenta.

śWIAT U TWoICh ...
palców 

Pozostań w kontakcie z bliskimi i przyjemnie spędzaj czas w Crosslandzie. 
Rozmawiaj, wysyłaj wiadomości i relaksuj się przy ulubionej muzyce,  
korzystając z systemu Multimedia Navi Pro, bezprzewodowego łącza  
Bluetooth®1 czy funkcji Apple CarPlay™2,3 lub Android Auto™2,3.





Z projekcyjnym 
WyŚWIeTLAcZem

BEZPIECZNIEJ 
Wyświetlacz projekcyjny kierowcy (HUD) 
prezentuje kluczowe informacje, takie jak 
prędkość, ostrzeżenia systemów bezpie-
czeństwa, dane z układu rozpoznawania 
znaków ograniczenia prędkości, wska-
zówki nawigacyjne, bez odrywania wzroku 
od drogi.



życiowa
 przestrzeń 
Na drodze crossland prezentuje się atrakcyjnie. w przestronnym wnętrzu 
wyposażonym w funkcjonalne udogodnienia, w tym regulo wane wielokie-
runkowo fotele, zapewniające wysoką pozycję za kierownicą, naprawdę  
się zrelaksujesz. Ergonomiczne fotele przednie aGR, wspierając plecy i uda, 
zwiększają komfort każdej podróży1.



1   Akcja na Rzecz Zdrowego Kręgosłupa (AGR) to niezależne niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów. Od 1995 roku AGR prowadzi intensywne badania w zakresie zapobiegania 
urazom kręgosłupa i identyfikacji ich przyczyn. Certyfikat AGR potwierdza, że komfortowe fotele w Nowym Crosslandzie spełniają najwyższe standardy ergonomii, obowiązujące 
w Niemczech.



Twoje auTo
Twój sTyl 
Nowy wygląd Crosslanda zapowiada 
gotowość na nowe przygody. Możesz 
go udoskonalić, dodając ulubione wy-
posażenie. w gamie opcji i akcesoriów 
znajdziesz te, odzwierciedlające Twój 
styl. Bez względu na to, czy preferu-
jesz formy stonowane czy wyraziste, 
Crossland dostosuje się do Ciebie. 





GOTOWY NA
 NIEOCZEKIWANE 
Technologie Opla na pokładzie Crosslanda dają 
spokój ducha, niezależnie od obranej drogi. Już 
od pierwszej chwili podróżujesz bezpiecznie  
i stylowo. 



Ładny znaczy
funkcjonalny 

W zasadzie żaden pomysł Twoich bliskich nie jest  
mu straszny. crossland stanie na wysokości zadania,  
zadając szyku. a Ty spokojnie, ciesz się życiem!



 czas na
twój ruch
Opel crossland wyróżnia się atrakcyjną 
prezencją na drodze. Wszechstronny, 
komfortowy sUV został stworzony do 
codziennego użytkowania. sprawdź, czy 
crossland wpasowuje się także w Twój 
styl życia. Rozpocznij tę podróż online.



wróć do pierwszej strony

umów jazdę próbną

zapytaj o ofertę

znajdź dealera

skonfiguruj crosslanda

https://www.opel.pl/samochody/crossland/konfigurator.html
https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html
http://www.facebook.com/OpelPL
https://www.youtube.com/watch?v=Ik11bviRMlY&list=PL-ycsZq2mnvzsrx9Q3peDW7nx7lYkKxMy&index=66
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-wyceny.html?x-filters=0G&utm_source=EBRQCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-jazdy-probnej.html?x-filters=0G&utm_source=EBTDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
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Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku 
oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia 
mają charakter poglądowy i przedstawiają samochody z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym 
za dopłatą. Treść i ilustracje oparto na informacjach aktualnych w momencie publikacji. Wygląd  
i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Prezentowane kolory mogą nie 
odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na  
poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.
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