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życie w wielkim  
stylu.
na co czekasz?
Zaufaj intuicji i nie pozwól, aby los zdecydował za Ciebie. Przejmij kontrolę. Celebruj  
odnalezioną na nowo wolność, przemierzając ulice jak dawniej i poczuj nowy zew  
przygody za kierownicą Grandlanda X, teraz również w wersji hybrydowej. 

Przywitaj hybrydę.
Przekonaj się jak precyzyjnie niemiecka myśl techniczna 
łączy zalety technologii napędu hybrydowego typu plug-in 
i samochodu sportowo-użytkowego. Opel Grandland X 
Hybrid z napędem na przednią oś oraz Hybrid4 z napę-
dem na wszystkie koła, napędzany dwoma rodzajami 
silników, oferuje elastyczne użytkowanie. Pokonasz nim 
niemałą odległość w trybie czysto elektrycznym, dzięki 
pojemnym akumulatorom ładowanym z gniazdka elek-
trycznego, jak w samochodach w pełni elektrycznych.  
A to oznacza ograniczenie emisji spalin niemal do zera. 
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przywitaj 
wszechstronność.



05

Poznaj SUV-a, który rozumie Twoją  
potrzebę wolności. Krótka przejażdżka 
czy długa podróż to nowa przygoda.  
Imponująca gama zalet, wyjątkowe  
właściwości jezdne, niebanalny wizeru-
nek i wydajne silniki sprostają Twoim  
wymaganiom. 

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy  
wyposażenia dodatkowego. Wszystkie dane były 
aktualne w momencie publikacji niniejszej broszury 
(10/2019). Zastrzegamy sobie prawo do zmian  
specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Indywi-
dualne uzgodnienie właściwości oraz specyfikacji 
technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży 
pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel.
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przywitaj
szybsze bicie 
serca.
Człowiek odważny. To Ty. Dynamiczny i bystry? To też Ty.  
Dlaczego Twój samochód miałby być inny? Innowacyjne funkcje  
dostępne w Grandlandzie X wspierają Cię w każdej sytuacji.
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Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

imponujący system kamer 360° 
pełny ogląd sytuacji: kamery przednia i tylna pozwolą ci  
dostrzec pieszych oraz przeszkody podczas manewrowania.

reflektory aDaptacyjne leD 
odkryj innowacyjne reflektory adaptacyjne (afl) w technologii leD, które emitują światło  
o 30% jaśniejsze niż lampy halogenowe, wyraźnie poprawiając widoczność.

system nagłośnienia Denon®

Zaprojektowany specjalnie dla grandlanda X, 
zmienia każdą drogę w wyjątkową ścieżkę 
dźwiękową.
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Przywitaj
zew podróży.
Twój czas właśnie nasTał, a najlepsze wciąż przed Tobą.
W każdej dynamicznej linii muskularnego nadwozia Grandlanda X  
dostrzeżesz zew przygody. Ruszaj w drogę i podążaj za instynktem  
aż do zmroku, aby beztrosko podziwiać rozgwieżdżone niebo przez  
panoramiczne okno dachowe.



09



10



11

Przywitaj
charakter.
RozejRzyj się dookoła. Wysoka i wygodna pozycja za kierownicą  
i świetna widoczność to niewątpliwe zalety Grandlanda X. Ergonomiczne 
fotele przednie AGR1 zapewniają komfort w każdej podróży. Idealne  
dopasowanie do sylwetki umożliwia regulacja w nawet 16 kierunkach1.  
Wystarczy nacisnąć przycisk na obudowie fotela. 

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

1  Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR 
(Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa), w uznaniu najwyższych standardów ergonomii.

WItAj W Domu
Wysokiej jakości materiały, w połączeniu  
z ekspresyjnym i funkcjonalnym wzornictwem,  
tworzą we wnętrzu Grand landa X idealną aurę.

WsZystKo W ZAsIęGu
Ergonomicznie zaprojektowana deska rozdzielcza  
pozwala w pełni skupić się na drodze.
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Przywitaj 
wersję PLUG-IN.
w HYBrYDOwej sTYLIZACjI.
Grandland X z silnikami elektrycznymi i spalinowym oraz wyróżniającymi go elementami wnętrza i nadwozia 
robi fantastyczne wrażenie. Spójrz na przykład na dwukolorowe, 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,  
których nie da się nie zauważyć. Wybrane specjalnie dla tej wersji Grandlanda X, uwydatniają jego muskularne 
linie. A to nie wszystko. Kilka intrygujących detali prezentujemy poniżej.

PrAKtyczne Wnętrze 
Automatyczna, 8-stopniowa skrzynia biegów sterowana elektronicznie. Pokryta  
skórą kierownica o spłaszczonej podstawie, wyposażona w manetki ręcznej zmiany 
biegów. Duży wyświetlacz dotykowy systemu nawigacji prezentujący również  
informacje dedykowane funkcjom modelu hybrydowego. A to nie wszystko.  

Mocne nADWozie
Muskularna sylwetka o płynnych, ostro zarysowanych  
liniach przyciąga spojrzenia opcjonalną czarną maską  
i czarnym dachem. emblemat Hybrid lub Hybrid4 dopeł-
nia całości. 

noWe źróDło Mocy
teraz masz wybór. Grandlandem X Hybrid lub Hybrid4  
z akumulatorem doładowy wanym metodą znaną z po-
jazdów w pełni elektrycznych pokonasz niemały dystans  
w trybie czysto elektrycznym. 

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.



13Gama usług dedykowanych pojazdom elektrycznym Opla, w tym opcje ładowania czy funkcje zdalnego sterowania, oferuje płynne przejście do świata e-mobilności. Więcej informacji na www.opel.pl/e-mobilnosc.
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Przywitaj
POMYSŁOWOŚĆ.
UkŁad aUtOMatYcznegO haMOWania 
aWarYjnegO aeB (aUtOMatic  
eMergencY Braking)1

System monitoruje drogę przed pojazdem  
i w razie zagrożenia ostrzega kierowcę  
sygnałem dźwiękowym. W przypadku zbyt 
szybkiego zbliżania się do pojazdu lub 
pieszego, system automatycznie przyha-
mowuje samochód, a przy prędkościach 
do 30 km/h może nawet całkowicie go  
zatrzymać. 

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

1 Więcej informacji na tylnej okładce. 

ReflektoRy adaptacyjne afl led 
(ADAptive ForWArD Lighting)
oto ilustracja możliwości oświetlenia LeD: długie 
światła bez oślepiania innych kierowców i doświe- 
tlenie zakrętów. reflektory automatycznie dosto-
sowują się do warunków panujących na drodze.

ADAptAcyjny tempomAt Acc (ADAptive cruiSe controL)
podczas jazdy z prędkością pomiędzy 30 a 180 km/h monitoruje 
drogę i zachowuje bezpieczną odległość od pojazdu poprzedza-
jącego. Funkcja szczególnie wygodna podczas długich podróży, 
współpracuje z automatyczną przekładnią.

ReflektoRy ecoled
nowoczesne reflektory oszczędzają 
energię, a co za tym idzie wydłużają 
zasięg. Wyposażenie standardowe 
wersji hybrydowej.
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Przywitaj
CIEKAWOŚĆ.
Wyjdź na prowadzenie z gamą imponujących innowacji.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia. 

1 Systemy wspomagające kierowcę nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania 
w każdych okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności 
za bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Open & Start
System automatycznego odblokowy
wania zamków drzwi i sterowania  
zapłonem to wygodny dostęp do auta 
bez potrzeby wyjmowania kluczyków  
z kieszeni czy torby.

SyStem kamer 360°
niezastąpiony na ograniczonych prze
strzeniach. Zapewnia podgląd tego,  
co dzieje się przed i za pojazdem w widoku 
z góry.

ZaaWanSOWany SyStem  
WSpOmagania parkOWania apa  
(aDvanceD park aSSiSt)1

Zdejmij ręce z kierownicy i daj się  
poprowadzić grandlandowi X.
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Przywitaj
niezależność.
Niezależnie od tego, czy obierasz kon kretny 
cel podróży czy podążasz za swoją intuicją, 
z innowacyjnymi funkcjami multimedialnymi 
dostępnymi w Grandlandzie X z pewnością 
dotrzesz wszędzie tam, dokąd zechcesz.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
1  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/. Kompatybilność i zakres funkcji mogą różnić się w zależności od typu urządzenia oraz wersji 
systemu operacyjnego. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google Inc.

2  Ładowarka współpracuje wyłącznie z urządzeniami obsługującymi standard PMA lub Qi. Indukcyjne ładowanie baterii smartfona może wymagać dodatkowego akcesorium na telefon. Sprawdź kompatybilność swojego telefonu  
u producenta urządzenia. 

3   OpelConnect dostępny będzie od jesieni 2019 r. Korzystanie z usług może wiązać się z opłatą abonamentową oraz wymagać dostępu do sieci komórkowej.

SySteM NAGŁOśNIeNIA DeNON®

Zaawansowany system audio z 8 głośnikami, 
subwooferem i wzmacniaczem o mocy 240 W  
z pewnością sprosta oczekiwaniom najwięk-
szych melomanów.

PŁyNNA INteGrACjA Ze SMArtfONeM1

Połącz smartfona z systemem multimedialnym za pośrednic-
twem Apple CarPlay™ lub Android Auto™, zyskując wygodny 
dostęp do obsługi telefonu, muzyki i najważniejszych aplikacji 
za pomocą ekranu dotykowego w konsoli centralnej.

BeZPrZeWODOWA ŁADOWArKA2

Wystarczy umieścić telefon w dedy-
kowanym uchwycie i nie martwić się 
o zużycie baterii.

NAWIGACjA Z 8˝ eKrANeM DOtyKOWyM
Z łatwością doprowadzi Cię do celu następnej przygody. 
Lub do domu.

OPeLCONNeCt3

to gama usług wspierających bezpieczną jazdę i ułatwiających kierowcy 
łączność ze światem. Nowoczesne technologie i powiązane z nimi usługi 
wprowadzają nowy poziom bezpieczeństwa i wsparcia podczas podróży, 
również samochodem o napędzie elektrycznym.

• Ochrona. Poczuj się bezpiecznie mając pod ręka takie usługi jak połą czenie 
alarmowe, wezwanie pomocy drogowej czy informacje o statusie pojazdu.

• Komfort. Korzystaj z usług zdalnych dostępnych w twoim smartfonie, np. 
sterowanie zamkami drzwi, a dla pojazdów elektrycznych: zdalne zarządzanie 
i sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora, ustawienie klimatyzacji. 

• Wsparcie. Podróżuj komfortowo do celu korzystając z nawigacji online  
i funkcji zarządzania przejazdami.
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przywitaj
komfort.
zima ci nie straszna.
We wnętrzu Grandlanda X nie doświadczysz 
chłodu zimową porą dzięki podgrzewanym fote-
lom, kierownicy i szybie przedniej. O przyjemną 
aurę w doświetlonym naturalnym światłem 
wnętrzu zadba panoramiczne okno dachowe.  

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

pODGrzeWane fOtele
z pakietem zimowym 1 zyskujesz podgrze wane 
fotele przednie z funkcją trzech ustawień. pakiet 
zimowy 2 wzbogaca Grandlanda X w przyjemne 
ciepło na tylnych fotelach. 

pODGrzeWana szyba przeDnia  
thermatec
technologia thermatec umożliwia szybkie  
odszronienie szyby, znacznie uprzyjemniając 
rozpoczęcie podróży w mroźne poranki.

pODGrzeWana kierOWnica
przyjemne ciepło za dotknięciem przycisku 
sprawi, że nie zechcesz wypuścić kierownicy  
z rąk.



Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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Przywitaj
czas dla siebie.
przestrzeń bagażową o pojemności 
514 litrów można łatwo powiększyć aż do  
1 652 litrów, składając oparcia tylnych siedzeń. 
Nowe hobby tylko czeka, aby wypełnić bagaż-
nik niezbędnym sprzętem.

ElEktryczNiE stErowaNE Drzwi bagażNika
Marzysz czasami o dodatkowej ręce podchodząc  
z zakupami do zamkniętego bagażnika? Na szczęście 
teraz wystarczy odpowiedni ruch stopą pod tylnym 
zderzakiem. 

otwór Na DługiE przEDMioty
Mocowanie sprzętu zimowego na dachu to jeden z mniej 
przyjemnych aspektów sportowych wypraw. z pomocą 
przychodzi otwierana przegroda, która ułatwi bezpieczne 
przewożenie nart i innych długich przedmiotów wewnątrz 
auta.  

FlExFolD
więcej pasażerów czy większy bagażnik? 
system FlexFold umożliwia złożenie 
oparcia kanapy w proporcji 60/40 jednym 
prostym ruchem, powiększając w ten 
sposób przestrzeń bagażową.
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Przywitaj
odprężenie.
Zadbaliśmy o komfort Twoich pleców. Usiądź wygodnie w fotelach AGR1, które  
dostosowują się do Twojej sylwetki dzięki zakresowi regulacji nawet w 16 kierunkach. 
Nutę luksusu dodaje im elegancka tapicerka ze skóry naturalnej. 

1 Tapicerka materiałowa Berson, czarna: siedzisko i elementy boczne 
fotela pokryte tkaniną Berson, elementy dekoracyjne Frosted Silver. 

2 Tapicerka materiałowa Harlekin, czarna: siedzisko pokryte tkaniną  
Harlekin, elementy boczne fotela pokryte skórą sztuczną, elementy  
dekoracyjne Frosted Silver i Toba Grey. Fotel AGR kierowcy z ręczną regulacją 
długości siedziska. Fotel AGR pasażera dostępny jest za dopłatą. 

3 Tapicerka skórzana perforowana Claudia, czarna: siedzisko pokryte  
skórą naturalną, elementy boczne fotela pokryte skórą sztuczną, elementy 
dekoracyjne Frosted Silver i Toba Grey. Fotele przednie AGR wentylowane  
i podgrzewane, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

1 Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy  
i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa), w uznaniu  
najwyższych standardów ergonomii.

3
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Wyróżnij się z tłumu jednym z odważnych,
inspirujących kolorów nadwozia.

 Biały Jade

 Biały Pearl1

 Srebrny Quartz1

 Szary Moonstone1

 Czarny Diamond1

 Czerwony Dark Ruby1

 Niebieski Topaz1

1 Dostępny za dopłatą. 

Przywitaj
kolor.

1
2
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Przywitaj
wolność wyboru.

1

2

3

4

5

6

7
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AkcesoriA, z którymi twój GrAndlAnd X 
stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy.

Szeroki wybór kół1 pozwoli Ci wyrazić Twój gust i estetyczne 
preferencje.

1 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 5-ramienne 
w kolorze jasnosrebrnym Bright Silver.

2 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wielora-
mienne w kolorze jasnosrebrnym Bright Silver.

3 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 5-ramienne 
podwójne w kolorze jasnosrebrnym Bright Silver.

4 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wielora-
mienne dwukolorowe, wzór diamentowy szlif.

5 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 5-ramienne 
w kolorze szarym Technical Grey, wzór diamentowy szlif.

6 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 5-ramienne 
w połyskującej czerni High Gloss Black, wzór diamen-
towy szlif.

7 17-calowe stalowe obręcze kół, 7-ramienne w kolorze 
jasnosrebrnym Bright Silver.

8 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wielora-
mienne w kolorze jasnosrebrnym Bright Silver.

PrzeGroda dla zwierząT2

oddzielenie przestrzeni pasażerskiej od bagażowej zapewni 
bezpieczny transport czworonogów i czystą tapicerkę w ka-
binie. 

BaGażnik daCHowy oPla2

Jeszcze więcej miejsca na wielkie przygody.

Folia oCHronna ProGów drzwi2

Przezroczysta folia zabezpiecza lakierowane progi przed  
zarysowaniem i odpryskami. 

aluminiowe nakładki na Pedały2

Podkreślą dynamiczny charakter, zarówno Twój,  
jak i Twojego auta.

FoTeliki dla dzieCi2

Specjalnie zaprojektowane foteliki dziecięce z zaczepami 
isofix ułatwiają wygodne i bezpieczne mocowanie,  
oszczędzając stresu zarówno rodzicom, jak i pociechom.

1  zaprezentowane obręcze kół należą do wyposażenia  
standardowego lub dodatkowego, w zależności od wersji.

2 element dostępny w ofercie akcesoriów.
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OpOny1

Rozmiar 215/70 
R 16

215/65 
R 17

225/55 
R 18

205/55 
R 19

235/50 
R 19

Klasa efektywności paliwowej2 C C C B C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 B A C–A A B

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu 
toczenia (dB) 71 69 71–69 69 72

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4

Pożegnaj
wysokie koszty eksPloatacji.

RzAdsze tAnkowAnie
Innowacyjne jednostki napędowe 
Grandlanda X zapewniają radość 
nie tylko z dynamiki jazdy, ale 
również z niskiego zużycia paliwa.
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Zużycie paliwa i emisja cO2

Silniki 1.2 Direct  
injection Turbo 
z sytemem Start/Stop 
(96 kW/130 KM)6

1.6 Direct  
Injection Turbo 
z systemem 
Start/Stop 
(133 kW/180 KM)

1.5 Diesel 
z systemem Start/Stop
(96 kW/130 KM)

2.0 Diesel 
z systemem 
Start/Stop 
(130 kW/177 KM)

Skrzynia biegów MT-6 AT-8 AT-8 MT-6 AT-8 AT-8

Norma emisji spalin Euro 6d Euro 6d-TEMP

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażania i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają 
Dealerzy marki Opel.

Paliwo Benzyna ON

Zużycie paliwa w l/100 km5 w cyklu:

miejskim 7,5–7,0 8,6–8,1 9,9–9,7 6,5–6,0 6,5–6,2 7,8–7,3

pozamiejskim 6,7–6,3 6,9–6,5 7,5–7,0 5,4–4,9 5,5–5,1 6,4–5,9

w ruchu przyspieszonym 5,8–5,3 6,0–5,6 6,7–6,1 4,9–4,5 5,0–4,6 5,7–5,3

autostradowym 7,1–6,7 7,3–6,9 8,3–7,6 6,3–5,9 6,3–5,8 7,1–6,5

mieszanym 6,7–6,2 7,0–6,6 7,8–7,3 5,8–5,3 5,8–5,3 6,6–6,1

Emisja CO2 w g/km5, cykl mieszany 152–141 158–149 177–165 151–139 151–140 173–160

MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna    AT-8 = 8-biegowa skrzynia automatyczna 

Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium),  
w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem  
wyposażenia dodatkowego pojazdu. Więcej informacji o cyklu WLTP znajdziesz na www.opel.pl.

1Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 2 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 3 Określana na podstawie 
współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 4 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporzą-
dzeniem WE 661/2009. 5 Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie  
z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. 6 Dane zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi wstępnymi, określonymi zgodnie z cyklem WLTP. Świadectwo homologacji typu EG oraz deklaracja  
zgodności są na chwilę obecną niedostępne. Wstępne wartości mogą różnić się od danych oficjalnie zatwierdzonych.

Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Informacje dotyczące wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach osobowych 
dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian  
specyfikacji produktów. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.

Hybrid4 
1.6 Direct Injection  
Turbo  
z systemem  
Start/Stop

Skrzynia biegów eATN8

Norma emisji spalin Euro 6d

Maks. moc silnika spalinowego kW/KM 147/200

Napęd eAWD

Paliwo benzyna

Zespół akumulatorów

Rodzaj litowo-jonowy

Moc kW 90

Pojemność kWh 13,2

Czas ładowania prądem zmiennym, kabel tryb 3 (tryb 2) h 2–4 (8)

Zużycie paliwa i emisja CO2

Zużycie paliwa, cykl mieszany l/100 km 1,4–1,3

Emisja CO2, cykl mieszany g/km 32–29

Zasięg w elektrycznym trybie jazdy

Dystans km 57–59

Zużycie energii

W cyklu mieszanym kWh/100 km 20,3–19,6
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PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO WSZYSTKICH

Układ automatycznego hamowania awaryjnego AEB (Automatic Emergency Braking) z funkcją wykrywania pieszych aktywuje się automatycznie przy prędkościach pomiędzy 5 a 140 km/h. Siła hamowania zmniejszająca prędkość potencjalnej kolizji wynosi 0,9 g przy prędkościach od 5 do 30 km/h. Przy prędkościach 
pomiędzy 30 a 140 km/h system redukuje prędkość maksymalnie o 50 km/h. Po przekroczeniu tego progu kierowca musi nacisnąć pedał hamulca, aby bardziej zredukować prędkość. Zakres reakcji systemu AEB uzależniony jest od stanu i typu wykrytego obiektu: 5–140 km/h dla obiektów w ruchu, 5–80 km/h dla 
obiektów stojących, 5–60 km/h dla pieszych. Systemy wspomagające kierowcę wspierają go w prowadzeniu, nie przejmują kontroli nad pojazdem oraz nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania w każdych okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za bezpieczne prowadzenie 
pojazdu.

Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje 
zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach 
aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane 
techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.


