Nowy Opel
Grandland

ŻYCIE W WIELKIM
STYLU.

Usiądź wygodnie i weź głęboki oddech. Dobrze być tu
z powrotem, prawda? Celebrować odnalezioną na nowo
wolność, przemierzając ulice jak dawniej. Bez ustalonego
celu, bez wyznaczonej godziny powrotu i, co najważniejsze,
z pragnieniem przygody. Wciśnij gaz w swoim Nowym
Grandlandzie X: najwyższy czas odzyskać to, co Twoje.

Ty tu
rządzisz.
ponownie.
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OPEL OnStar
płynna ŁĄCZNOŚć
POWIEW LUKSUSU
FUNKCJONALNOŚĆ WNĘTRZA
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Właściwości jezdne
Silniki i skrzynie biegów
5 ARGUMENTÓW ZA

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie dane były aktualne w momencie publikacji niniejszej broszury (08/2017). Zastrzegamy sobie prawo do zmian
specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Indywidualne uzgodnienie właściwości oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel.

Przywitaj
szybsze bicie
serca.
Człowiek odważny. To Ty. Dynamiczny i bystry? To też Ty.
Dlaczego miałoby się to zmienić? Innowacyjne funkcje
dostępne w Grandlandzie X wspierają Cię w każdej sytuacji.

IMPONUJĄCY SYSTEM KAMER 360° 1
Pełny ogląd sytuacji: kamery przednia
i tylna pozwolą Ci dostrzec pieszych oraz
przeszkody podczas manewrowania.

Wyposażenie standardowe dla wersji Ultimate, dodatkowe dla
pozostałych wersji, dostępne z pakietem Parkuj i Jedź 3. 2 Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu i usługach systemu Opel
OnStar znajdziesz na stronach 14–17. 3 Wyposażenie standardowe
dla wersji Ultimate, dodatkowe dla wersji Innovation i Elite,
niedostępne dla wersji Enjoy. Wymaga systemu multimedialnego
Navi 5.0 IntelliLink 4 Wyposażenie standardowe dla wersji Elite
i Ultimate, dodatkowe dla wersji Enjoy i Innovation. 5 Wyposażenie
dodatkowe dostępne wyłącznie w Pakiecie Na Wszystkie Drogi,
niedostępne dla wersji Ultimate.
1

PŁYNNA ŁĄCZNOŚĆ Z OPEL ONSTAR2
OnStar – osobisty opiekun kierowcy – służy profe
sjonalnym wsparciem 24 godziny na dobę, 365 dni
w roku, niezależnie od tego, czy potrzebujesz
pomocy podczas wypadku czy rezerwacji pokoju
w hotelu. W przyszłości system zapewni również
dostęp do Internetu za pośrednictwem pokłado
wego hotspotu Wi-Fi.

ADAPTACYJNE REFLEKTORY LED4
Odkryj innowacyjne reflektory adaptacyjne AFL LED, które emitują światło
o 30% jaśniejsze niż lampy halogenowe,
wyraźnie poprawiając widoczność.

System nagłośnienia DENON®3
Zaprojektowany specjalnie dla
Grandlanda X, zmienia każdą drogę
w wyjątkową ścieżkę dźwiękową.

ZAAWANSOWANA KONTROLA TRAKCJI5
Ty tu rządzisz, a system IntelliGrip daje
Ci pewność prowadzenia, sprawiając, że
Grandland X dostosowuje przyspieszenie
do nawierzchni, po której się poruszasz.
najważniejsze elementy
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Przywitaj
zew podróży.

Twój czas właśnie nastał, a najlepsze wciąż przed Tobą:
za każdym załamaniem dynamicznych 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
dachowe1.

1

Wyposażenie dodatkowe.

STYLISTYKA NADWOZIA
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Przywitaj
charakter.

Wszystko w zasięgu: ergonomicznie zaprojektowana deska rozdzielcza pozwala w pełni skupić się
na drodze.

Witaj w domu: wysokiej jakości materiały,
w połączeniu z ekspresyjnym i funkcjonalnym
wzornictwem, tworzą we wnętrzu Grandlanda X
aurę idealnie zestrojoną z Twoimi oczekiwaniami.

Rozejrzyj się dookoła: wysoka i wygodna pozycja za kierownicą i świetna widoczność. Ergonomiczne fotele przednie
AGR1, certyfikowane przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy
i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz
Zdrowego Kręgosłupa), zapewniają komfort w każdej podróży.
Idealne dopasowanie do sylwetki umożliwia regulacja w
nawet 16 kierunkach, w tym elektryczne sterowanie podparciem
odcinka lędźwiowego kręgosłupa czy manualna regulacja
wysuwanej poduszki wspierającej uda. Fotele można również
wyposażyć w funkcję podgrzewania i wentylacji.

Fotel AGR kierowcy należy do wyposażenia standardowego wersji Ultimate. Dla pozostałych wersji fotele przednie AGR
są dostępne za dopłatą.

1 

Stylistyka wnętrza
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Adaptacyjny tempomat (Adaptive
Cruise Control)1. Podczas jazdy
z prędkością pomiędzy 30 a 180 km/h
monitoruje drogę przed Tobą i
zachowuje bezpieczną odległość od
pojazdu poprzedzającego. Funkcja
szczególnie wygodna podczas
długich podróży.

Reflektory adaptacyjne AFL LED (Adaptive
Forward Lighting)2. Oto ilustracja możliwości
oświetlenia LED: długie światła bez oślepiania
innych kierowców i doświetlanie zakrętów.
Reflektory automatycznie dostosowują się do
warunków panujących na drodze.

Wyposażenie dodatkowe dostępne z silnikiem 1.6 Diesel i automatyczną skrzynią biegów.
Wyposażenie standardowe dla wersji Elite i Ultimate, dodatkowe dla wersji Enjoy i Innovation.
Systemy wspomagające kierowcę nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania w każdych
okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za bezpieczne
prowadzenie pojazdu. Więcej informacji na tylnej okładce.

1
2

Przywitaj
POMYSŁOWOŚĆ.

Układ autonomicznego hamowania awaryjnego AEB
(Autonomous Emergency Braking)2 monitoruje drogę
przed pojazdem i w razie zagrożenia ostrzega kierowcę
sygnałem dźwiękowym. W przypadku zbyt szybkiego
zbliżania się do pojazdu lub pieszego, system automatycznie przyhamowuje samochód, a przy prędkościach
do 30 km/h może nawet całkowicie go zatrzymać.

BEZPIECZEŃSTWO
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Przywitaj
CIEKAWOŚĆ.
Wyjdź na prowadzenie z gamą imponujących innowacji.

System automatycznego odblokowywania zamków
drzwi i sterowania zapłonem (Open & Start)2. Wygodny
dostęp do auta bez potrzeby wyjmowania kluczyków
z kieszeni czy torby.
Zaawansowany system wspomagania parkowania
APA (Advanced Park Assist)1. Zdejmij ręce z kierownicy
i daj się poprowadzić Grandlandowi X.

System kamer 360°2. Niezastąpiony
na ograniczonych przestrzeniach.
Zapewnia podgląd tego, co dzieje się
przed i za pojazdem w widoku z góry.

Wyposażenie standardowe dla wersji Ultimate, dodatkowe dla pozostałych wersji.
Wyposażenie standardowe dla wersji Innovation, Elite i Ultimate, niedostępne dla wersji Enjoy.
Systemy wspomagające kierowcę nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania w każdych
okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za bezpieczne prowadzenie
pojazdu.

1
2

INNOWACJE
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całodobowy osobisty
opiekun kierowcy.

Opel OnStar1 to nowoczesny pokładowy system bezpieczeństwa
i komunikacji, zapewniający – o każdej porze dnia i nocy –
dostęp niemal w całej Europie do szerokiej gamy usług i rozwiązań z zakresu łączności, bezpieczeństwa i wsparcia, takich
jak całodobowa usługa połączenia alarmowego, pomoc
drogowa, wsparcie osobistego asystenta, a w przyszłości
hotspot Wi-Fi2. Witaj w strefie usług rodem z klasy wyższej.

Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji, posiadania elektronicznego konta w ramach
 nStar Europe Ltd., a także akceptacji Warunków Użytkowania. Funkcjonowanie systemu OnStar zależy od dostępności
O
sygnału sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie darmowego
okresu próbnego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może
różnić się od pakietu dostępnego podczas darmowego okresu próbnego. Więcej informacji dotyczących dostępności
i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl 2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury.
Po jej uruchomieniu, poprawne działanie usługi hotspota Wi-Fi będzie wymagało posiadania elektronicznego konta
w ramach OnStar Europe Ltd., a także akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych
oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Funkcjonowanie hotspota Wi-Fi będzie zależeć od dostępności
sygnału sieci bezprzewodowych. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl
lub u Dealerów marki Opel. 3 Dostępność niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej może być uzależniona
od modelu lub wersji wyposażenia. Więcej informacji na www.opelonstar.pl
1

Bezpieczeństwo
Lepiej dmuchać na zimne! Specjalnie przeszkoleni opiekunowie OnStar
w każdej chwili służą pomocą.

ŁĄCZNOŚĆ
W nowoczesnym świecie łączność to podstawa,
a Opel udostępnia Ci odpowiednie narzędzia.
• Zdalne sterowanie zamkiem centralnyml1,3:
jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć zamknąć samochód,
nie stresuj się. Skorzystaj z aplikacji mobilnej
myOpel, za pomocą której z dowolnego miejsca
odblokujesz lub zablokujesz zamki drzwi.
• Lokalizator pojazdu1,3: nie pamiętasz gdzie
dokładnie jest zaparkowany Twój samochód?
Nie szkodzi, zlokalizujesz go online przez aplikację
na smartfonie. Kiedy będziesz w pobliżu, auto
może zabłysnąć światłami i zatrąbić klaksonem,
a wtedy z łatwością je znajdziesz.
• Hotspot Wi-Fi1,2: dzięki mocnej antenie zyskasz
w przyszłości szybkie, stabilne połączenie
z Internetem dla nawet 7 urządzeń jednocześnie.

OnStar posiada możliwość skierowania pomocy drogowej w miejsce awarii. Jeśli Twój samochód jest
objęty programem Opel Assistance, opiekun OnStar skontaktuje Cię z dostawcą usług Opel Assistance,
który zapewni pomoc drogową bez dodatkowych kosztów, z uwzględnieniem wszelkich warunków
usług Opel Assistance. Jeśli Twój samochód nie jest objęty usługami Opel Assistance, dostawca usług
pomocy drogowej może obciążyć Cię kosztami świadczonych usług. 5 Opiekun OnStar, w imieniu
kierowcy, może dokonać rezerwacji hotelu za pośrednictwem serwisu booking.com, zgodnie z ogólnymi
warunkami handlowymi i polityką prywatności, dostępnymi na www.booking.com, oraz regulaminem
świadczenia usług obowiązującym w wybranym hotelu. Opiekun OnStar służy wyłącznie pomocą
w rezerwacji hotelu i nie jest odpowiedzialny za jakość usług świadczonych przez booking.com i wybrany
hotel. Skorzystanie z usługi wiąże się z podaniem adresu e-mail i numeru karty kredytowej. 6 Usługa
obejmuje wyłącznie parkingi zgłoszone w serwisie Parkopedia. Informacja o dostępności wolnych
miejsc aktualna w chwili kontaktu z opiekunem OnStar.
4

• Automatyczne reagowanie na zderzenie1: dzięki wbudowanym
w samochodzie czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne
powiadomienie o zderzeniu i niemal natychmiast łączy się z Twoim
samochodem. Po wstępnej ocenie sytuacji, w razie potrzeby, opiekun
wzywa służby ratunkowe, wskazując im Twoją lokalizację.
• Całodobowa usługa połączenia alarmowego1: w przypadku nagłej
potrzeby pomocy medycznej dla Ciebie lub pasażerów, naciśnij czerwony
przycisk SOS, aby skontaktować się z opiekunem OnStar, który w takim
przypadku może wezwać służby ratunkowe.
• Pomoc drogowa1,4: jeśli Twój samochód ulegnie awarii, a Twoja komórka
jest poza zasięgiem lub jej bateria się rozładowała, skontaktuj się
z opiekunem OnStar, który zarejestruje zgłoszenie i wyśle pomoc na
miejsce zdarzenia.
• Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu1: jeśli Twój Opel został
skradziony, OnStar może zablokować zapłon, unieruchamiając auto,
a wbudowany moduł GPS umożliwi określenie jego lokalizacji.

Wsparcie
Każdy chce mieć osobistego asystenta, służącego pomocą każdego dnia,
przez całą dobę.
• Rezerwacja hotelu1,5: nagła zmiana planów, a może zmęczenie
nie pozwala Ci dalej prowadzić? Opiekun OnStar wyszuka i zarezerwuje
dla Ciebie hotel za pośrednictwem serwisu Booking.com
• Parking1,6: za pośrednictwem serwisu Parkopedia.com opiekun OnStar
wyszuka najbliższy parking i powiadomi Cię o dostępności miejsc,
godzinach otwarcia i obowiązujących cenach.

OPEL ONSTAR
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JAK WYPOSAŻYĆ
AUTO W ONSTAR?
System Opel OnStar jest dostępny standardowo w każdej wersji
Grandlanda X.
Podoba Ci się OnStar:
1. Zamów Grandlanda X.
2. Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym
Twojego konta myOpel.
3. Dokończ aktywację konta online i dostosuj ustawienia do swoich
preferencji.
4. I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, naciskając
niebieski przycisk usług.
Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej
aktywacji.
Po upływie 12 miesięcy1 zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie przedłużyć
usługi OnStar w pełnym zakresie.
Więcej informacji znajdziesz na www.opelonstar.pl

Twoja prywatność. Twój wybór. Ty decydujesz o tym, czy OnStar może
otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji. OnStar będzie mógł wyłączyć
tryb prywatności niezależnie tylko w sytuacji awaryjnej. Więcej informacji
na www.opelonstar.pl

PORTAL MYOPEL.
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy
nowoczesny portal internetowy – myOpel. Zapewnia on
wygodny dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim
Oplu i pomaga jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie
dane mogą być dostępne na ekranie Twojego komputera
lub innym urządzeniu przenośnym, na przykład telefonie
czy tablecie.
Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu
myOpel, w tym między innymi do:
•
•
•
•

Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb
Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
Zapytań o serwis online
Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu
w Autoryzowanym Serwisie Opel
• Historii serwisowej samochodu2
• Specyfikacji fabrycznej auta2
• Przypomnień o przeglądzie2

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli samochodów
marki Opel bez usługi OnStar. Wystarczą trzy proste kroki,
aby zostać użytkownikiem portalu myOpel:
1. Wejdź na stronę myopel.pl lub poproś Dealera o wstępną
rejestrację konta na portalu myOpel.
2. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym konta.
3. Dokończ aktywację konta online na portalu.
Pobierz na smartfona aplikację myOpel ze sklepu Google Play
lub AppStore, aby wybrane funkcjonalności portalu mieć zawsze
pod ręką.

Przykładowa ilustracja
1 
Darmowy okres próbny rozpoczyna się w dniu wstępnej rejestracji lub odbioru samochodu u Dealera, w zależności
od tego, co nastąpiło wcześniej, bez względu na termin aktywacji konta przez klienta.
2 
Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego
w Autoryzowanych Serwisach marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy na myOpel.pl i do
Autoryzowanych Serwisów marki Opel.
OPEL ONSTAR
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Przywitaj
niezależność.

Płynna integracja ze smartfonem1. Połącz
smartfona z systemem multimedialnym
IntelliLink za pośrednictwem interfejsu Apple
CarPlay™ lub Android Auto™, zyskując
wygodny dostęp do obsługi telefonu, muzyki
i najważniejszych aplikacji za pomocą ekranu
dotykowego w konsoli centralnej.

Bezprzewodowa ładowarka3. Wystarczy
umieścić telefon w dedykowanym uchwycie
i nie martwić się o zużycie baterii.

System nagłośnienia Denon®2.
Zaawansowany system audio
z 8 głośnikami, subwooferem
i wzmacniaczem o mocy 240 W
z pewnością sprosta oczekiwaniom
największych melomanów.
System nawigacji z 8˝ ekranem dotykowym4.
Z łatwością doprowadzi Cię do celu następnej
przygody. Lub do domu.

Niezależnie od tego, czy obrałeś konkretny
cel podróży czy podążasz za swoją intuicją,
z innowacyjnymi funkcjami dostępnymi
w Grandlandzie X z pewnością dotrzesz
wszędzie tam, dokąd zechcesz.

Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez interfejs Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji
polskojęzycznych). Więcej informacji o interfejsach znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/.
Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest znakiem towarowym
firmy Google Inc. Liczba i zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi
zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Sprawdź kompatybilność swojego urządzenia na www.opel.pl w zakładce Poznaj
Opla/Systemy multimedialne lub zapytaj Dealera marki Opel. 2 Wyposażenie standardowe dla wersji Ultimate, dodatkowe dla wersji
Innovation i Elite, niedostępne dla wersji Enjoy. Wymaga systemu Navi 5.0 IntelliLink. 3 Wyposażenie standardowe dla wersji
Ultimate, dodatkowe dla pozostałych wersji. Ładowarka kompatybilna wyłącznie z urządzeniami obsługującymi standard PMA lub Qi.
4
Wyposażenie standardowe dla wersji Elite i Ultimate, dodatkowe dla pozostałych wersji.
1

ŁĄCZNOŚĆ
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Podgrzewana przednia szyba ThermaTec1.
Technologia ThermaTec umożliwia szybkie
odszronienie szyby, znacznie uprzyjemniając
rozpoczęcie podróży w mroźne poranki.

Podgrzewana kierownica1.
Przyjemne ciepło za dotknięciem przycisku sprawi, że nie
zechcesz wypuścić kierownicy
z rąk.

Podgrzewane fotele przednie i tylne1.
Znacząco zwiększają komfort podróżowania zimą.

Komfort
jak na dłoni.

Nie tylko na lato: panoramiczne okno dachowe2
w połączeniu z elementami podgrzewanymi
sprawią, że zima nigdy nie zajrzy do wnętrza
Grandlanda X.

1

Wyposażenie standardowe dla wersji Ultimate, dodatkowe dla pozostałych wersji.

2

Wyposażenie dodatkowe.
KOMFORT
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Przywitaj
czas dla siebie.
Imponującą przestrzeń bagażową o pojemności 514 litrów
można łatwo powiększyć aż do 1 652 l, składając oparcia
tylnych siedzeń. Nowe hobby tylko czeka, aby wypełnić
bagażnik.

Przegroda na długie przedmioty2. 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.

Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi
bagażnika1. Marzysz czasami o dodatkowej
ręce podchodząc z zakupami do zamkniętego
bagażnika? Na szczęście teraz wystarczy
odpowiedni ruch stopą pod tylnym zderzakiem.

1
2

Wyposażenie standardowe dla wersji Innovation, Elite i Ultimate, niedostępne dla wersji Enjoy.
Wyposażenie standardowe dla wersji Innovation, Elite i Ultimate, dodatkowe dla wersji Enjoy.

FlexFold2 . Więcej pasażerów czy większy
bagażnik? Dzięki systemowi FlexFold oparcia
siedzeń możesz złożyć jednym prostym ruchem.
Składanie w proporcji 60:40 ułatwia elastyczną
aranżację przestrzeni wewnątrz.

FUNKCJONALNOŚĆ WNĘTRZA
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Kto powiedział, że wnętrze jest mniej
ważne od nadwozia? Nasze wersje
wyposażenia świetnie odzwierciedlą
Twój gust, zachwycą pasażerów
i sprawią, że w drodze wszyscy poczują
się jak w domu.

Przywitaj
pewność siebie.

ENJOY

Wybrane elementy wersji Enjoy:
• 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• Osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar1
• System multimedialny R 4.0 IntelliLink
• Pokryta skórą kierownica z przyciskami
sterowania
• Elektrycznie sterowane szyby i podgrzewane lusterka zewnętrzne
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Klimatyzacja manualna
• Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca
znaki ograniczenia prędkości
• Tylne czujniki parkowania
• Tylne światła LED
• Reflektory przeciwmgielne

INNOVATION

Wybrane elementy ponad wersję Enjoy:
• 18˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• Pakiet Dobrej Widoczności2
• Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika
• Czujniki parkowania przednie i tylne
• Układ ostrzegania o pojeździe w martwym
polu (SBZA)
• Dwustrefowa klimatyzacja sterowana
elektronicznie
• Tylne oparcia składane w proporcji 60:40
• Regulowana podłoga bagażnika
• Srebrne nakładki zderzaków
• Chromowana listwa w linii okien bocznych
• Dodatkowe oświetlenie w przednich
drzwiach i konsoli środkowej

ELITE

Wybrane elementy ponad wersję
Innovation:
• System multimedialny Navi 5.0 IntelliLink
z fabryczną nawigacją i 8˝ ekranem
dotykowym
• Adaptacyjne reflektory AFL w technologii
LED z kierunkowskazami LED
• Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego (FDI) i system ostrzegania
przed kolizją (FCA) z funkcją automatycznego hamowania przy niskich prędkościach
• System wykrywania zmęczenia kierowcy
(DDS)
• Układ utrzymania na pasie ruchu (LKA)

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu i usługach systemu Opel OnStar znajdziesz na stronach 14–17. 2 Pakiet Dobrej Widoczności obejmuje światłoczułe lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu, automatyczne
sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia (tunelowym) i asystentem świateł drogowych. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.

1

WERSJE WYPOSAŻENIA
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Przywitaj
indywidualność.
Pełny wymiar luksusu. Wersja Ultimate jest tak
bezkompromisowa jak Ty, a jej lista wyposażenia
zawiera wszystko to, co najlepsze.

Wybrane elementy ponad wersję Elite:
• 19˝ obręcze kół ze stopów lekkich, wzór diamentowy szlif
• Czarny dach i nakładki na lusterka zewnętrzne
• Ergonomiczny fotel AGR kierowcy1
• Podgrzewane fotele przednie i tylne
• Podgrzewana kierownica i szyba przednia
• Zaawansowany układ wspomagania parkowania (APA)
• System nagłośnienia Denon®
• Bezprzewodowa ładowarka baterii smartfona
w podłokietniku2

• System kamer 360o
•	Aluminiowe nakładki pedałów
• Tuner cyfrowy DAB
• Gniazdko 230V w 2. rzędzie siedzień
oraz gniazdko 12V w bagażniku

Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym dla rozwiązań w zakresie ergonomii przez niezależne niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken –
Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa). 2 Ładowarka kompatybilna wyłącznie z urządzeniami obsługującymi standard PMA lub Qi. Telefon może wymagać dodatkowych akcesoriów.

1

WERSJA ULTIMATE
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1

1

3

2

2

3

Przywitaj
odprężenie.
Usiądź wygodnie: standardowe fotele regulowane
w 6 kierunkach dostosowują się do Twojej sylwetki.
Chcąc w szczególny sposób zadbać o swoje plecy,
zdecyduj się na ergonomiczne fotele przednie AGR1,
oferujące regulację nawet w 16 kierunkach.
1. Enjoy: siedzisko pokryte czarną tapicerką materiałową
Berson w kolorze Marvel Black. Elementy ozdobne
Frosted Silver.
2. Enjoy, Innovation i Elite: siedzisko pokryte czarną
tapicerką materiałową Harlekin w kolorze Marvel Black,
z elementami bocznymi Morrocana2,3. Elementy ozdobne
Frosted Silver (dla Enjoy) lub Toba Grey (dla Innovation
i Elite).
3.	Innovation, Elite i Ultimate: siedzisko pokryte beżową
tapicerką materiałową Harlekin w kolorze Medium
Atmosphere, z elementami bocznymi Morrocana2,4.
Elementy ozdobne Sonara Gold.
4. Każda wersja: siedzisko pokryte czarną skórą perforowaną w kolorze Marvel Black, z elementami bocznymi
Morrocana2,4. Elementy ozdobne Frosted Silver (dla Enjoy)
lub Toba Grey (dla pozostałych).

4

4

Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym dla rozwiązań z zakresie ergonomii przez niezależne niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz
Zdrowego Kręgosłupa). Fotele przednie AGR są dostępne z wybranymi tapicerkami. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel. 2 Morrocana – skóra sztuczna. 3 Wyposażenie dodatkowe
dla wersji Enjoy. 4 Wyposażenie dodatkowe, obejmujące fotele przednie AGR.
1

TAPICERKI
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biały Jade1
Biały Pearl
Szary Quartz
Szary Moonstone1
Szary Jasper 1
Czarny Diamond1
Złoty Sunstone1
Czerwony Dark Ruby1
Fioletowy Amethyst1
Niebieski Topaz1

3
2
1

Przywitaj
kolor.
Wyróżnij się z tłumu jednym z odważnych, inspirujących kolorów nadwozia.

10
9
8
7
6
5
4

1

Dostępny za dopłatą.
KOLORY nadwozia
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Przywitaj
wolność wyboru.

Szeroki wybór1 kół pozwoli Ci wyrazić Twój gust i estetyczne preferencje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18˝ obręcze ze stopów lekkich, 5-ramienne, kolor srebrny
18˝ obręcze ze stopów lekkich, wieloramienne, kolor srebrny
17˝ obręcze ze stopów lekkich, 5-ramienne podwójne, kolor srebrny
19˝ obręcze ze stopów lekkich, 5-ramienne podwójne, wzór diamentowy szlif,
kolor srebrno-czarny
16˝ obręcze ze stopów lekkich, wieloramienne, kolor srebrny
18˝ obręcze ze stopów lekkich, 5-ramienne, wzór diamentowy szlif, kolor
srebrno-czarny
17˝ obręcze stalowe, 7-ramienne, kolor srebrny
18˝ obręcze ze stopów lekkich, 5-ramienne podwójne, wzór diamentowy szlif,
kolor szary

5

3

6
2
1

4

Akcesoria, z którymi Twój
Grandland X stanie się jeszcze
bardziej wyjątkowy.

Przegroda dla zwierząt2 . Oddzielenie
przestrzeni pasażerskiej od bagażowej
zapewni bezpieczny transport czworonogów
i czystą tapicerkę w kabinie.

7

Aluminiowe nakładki na pedały3. Podkreślą
dynamiczny charakter, zarówno Twój,
jak i Twojego auta.

Bagażnik dachowy Opla2. Jeszcze więcej
miejsca na wielkie przygody.
Foteliki dla dzieci2 . Specjalnie zaprojektowane foteliki dziecięce ze złączami ISOFIX
ułatwiają wygodne i bezpieczne mocowanie,
oszczędzając stresu zarówno rodzicom,
jak i pociechom.

8
1
3

Prezentowane wzory kół należą do wyposażenia standardowego lub dodatkowego, w zależności od wersji. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
Wyposażenie standardowe dla wersji Ultimate, dodatkowe dla pozostałych wersji.

2

Wyposażenie dodatkowe dostępne w gamie akcesoriów.

KOŁA I AKCESORIA
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Przywitaj,
zakręty.
Grandland X zapewnia odpowiednie przyspieszenie, które dowiezie Cię do celu. Usiądź za
kierownicą i ciesz się dynamiczną, płynną jazdą.
• 	Optymalna przyczepność: dzięki odpowiednio
zestrojonemu zawieszeniu Grandland X
„przykleja” się do drogi
• 	Obniżona masa przekłada się na dynamiczne
właściwości jezdne

Szał przełożeń. Technologia Quickshift,
zastosowana w nowej 6-stopniowej skrzyni
automatycznej, umożliwia zmianę biegów
z niespotykaną dotąd płynnością.

Rzadsze tankowanie. Innowacyjne jednostki
napędowe Grandlanda X zapewniają radość
nie tylko z dynamiki jazdy, ale również z niskiego
zużycia paliwa.

Manualna skrzynia biegów. Pełna kontrola
w Twoich rękach dzięki 6-stopniowej przekładni
manualnej.
Właściwości jezdne
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Pożegnaj
wysokie koszty
eksploatacji.

Jednostki napędowe Grandlanda X zapewniają
ponadprzeciętne osiągi przy niskich kosztach
eksploatacji. Wybierz silnik, który najbardziej
odpowiada Twojemu stylowi jazdy.
• Benzynowy: 1.2 Direct Injection Turbo 130 KM,
230 Nm
• Diesel 1.6 120 KM, 300 Nm
• Każdy z nich dostępny jest z 6-stopniową skrzynią
biegów, manualną lub automatyczną

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Silniki

1.2 Direct Injection Turbo
z systemem Start/Stop
(96 kW/130 KM)

1.6 Diesel
z systemem Start/Stop
(88 kW/120 KM)

Skrzynie biegów

MT-6

MT-6

Norma emisji spalin

Euro 6

AT-6

AT-6

Euro 6

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji
udzielają Dealerzy marki Opel.
Paliwo
Benzyna
Diesel
Zużycie paliwa (l/100 km)1,2
Miasto

6,4–6,02

6,4–6,32

4,9–4,72

5,1–4,92

Autostrada

4,9–4,5

4,9–4,7

2

3,9–3,5

4,2–4,02

5,5–5,22

4,3–4,02

4,6–4,32

127–120

111–104

118–1122

2

Cykl mieszany

5,4–5,12

Emisja CO2 (g/km), cykl mieszany

1,2

124–117

2

2

2

2

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

Opony3
Rozmiar

215/70
R 16

215/65
R 17

225/55
R 18

235/50
R 19

Klasa efektywności paliwowej4

C

C

C

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni5

B

A

C–A

B

69

71–69

72

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 71
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia6

1
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 oraz WE 692/2008, w zależności od wersji. 2 Grandland X wyposażony w opony o ultraniskich oporach toczenia osiąga niższe wartości zużycia paliwa i emisji spalin. 3 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 4 Określana na podstawie współczynnika oporów
toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 5 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 6 Określana na podstawie
wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motors Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży
pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone
osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.
Silniki i skrzynie biegów
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5 ARGUMENTÓW
za grandlandem X.
Oto pięć elementów wyposażenia, które przyprawią
Cię o szybsze bicie serca, jeszcze zanim zasiądziesz za
kierownicą Nowego Grandlanda X.
1. Innowacyjny system kamer 360°. Podgląd otoczenia
wokół pojazdu z lotu ptaka jest równie użyteczny,
co imponujący.
2. Reflektory AFL LED. Spoglądaj dalej i podglądaj
zakręty. Oświetlenie przednie LED zapewnia maksy
malną widoczność.
3. Potęga dźwięku Denon®. Twoja ulubiona muzyka
zasługuje na najlepszy system nagłośnienia.
4. Responsywny układ kontroli trakcji IntelliGrip.
Ciesz się kontrolą nad pojazdem w każdych warunkach.
5. Doskonała łączność dzięki Opel OnStar. Twój osobisty
opiekun kierowcy, dostępny 24 godziny na dobę.

Opisane powyżej elementy należą do wyposażenia standardowego lub opcjonalnego Grandlanda X,
w zależności od wersji. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
5 argumentów za
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PL/RM18.5
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.
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