Opel Grandland
Vejledende prisliste

Kampagnemodeller
Elegance
Elegance

Pris

Motor

Brændstof

Km/l

Halvårlig ejerafgift

324.990
324.990

1.5 D 130HK Aut.
1.5 D 130HK

Diesel
Diesel

19,2
18,2-19,2

2.460 kr.
2.460 kr.

EDITION+ UDSTYR (fremhævet udstyr)

ELEGANCE UDSTYR (i tillæg til EDITION+)

Apple Carplay
Automatisk nødbremse
Fartpilot
Automatisk klimaanlæg 2-zonet
Surround sound
Læderrat m. varme
Aktiv vejbaneassistent

P-sensor for/bag
Bakkamera
17" alufælge
Adaptiv fartpilot (kun m. AUT)
Ergonomiske AGR sæder
Sort tagfarve
Sølv tagrailing
LED forlygter

Tågelygter
7" Touchskærm infotainment
Mørktonede ruder

Lak
Standard lak (Hvid Jade)
Metallak (Diamond Sort, Moonstone Grå, Quartz Grå)
Premium lak (Ruby Rød, Topaz Blue)

Energiklasse

Pris
0 kr.
8.000 kr.
11.000 kr.

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold
for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder
kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/05/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt
efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra
fabrikken.

Opel Grandland
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MOTORER

1.5 D 130HK

1.5 D 130HK Aut.

TRANSMISSION

Man-6

Aut-8

Cylindervolumen (cm³)

1.499

1.499

4

4

130 / 3750

130 / 3750

300

300

Start & Stop

✔

✔

Brændstof

Diesel

Diesel

Max. hastighed (km/t)

192

192

Acceleration fra 0-100 km/t

11

12

Længde (mm)

4.477

4.477

Bredde (inkl. sidespejle) (mm)

2.098

2.098

Højde (mm)

1.609

1.609

Akselafstand (mm)

2.675

2.675

Vendediameter (m)

11,1

11,1

514

514

1.652

1.652

53

53

Køreklar vægt (kg)

1.435

1.455

Totalvægt (kg)

2.000

2.000

Typegodk. anhængervægt m. bremser

1.500

1.300

Typegodk. anhængervægt u. bremser

715

727

Blandet kørsel

17,5-20,0

15,9-19,2

CO2-emission blandet kørsel (g/km)

130-139

136

Antal cylindrer
Max. effekt HK ved omdr./min
Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.

YDEEVNE

DIMENSIONER

VOLUMENER
Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter)
Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter)
Brændstoftankens kapacitet (liter)
VÆGTE

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages
ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og
udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/05/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85%
afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af
ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

Grandland X
UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER
VARIANT

Elegance

UDVENDIGT
Mørktonede ruder, bag

✔

Tågeforlygter

✔

Tagfarve i "Black Diamond"

✔

KOMFORT
Aut. klimaanlæg m. 2 zoner

✔

Regnsensor

✔

Aut. Lygtetænding & fjern-/nærlys

✔

El-sideruder, for og bag

✔

Læderrat m. varme

✔

LED forlygter

✔

El-justerbare sidespejle m. varme

✔

Parkeringssensor, for/bag

✔

Bakkamera

✔

Adaptiv fartpilot m. stop-funktion (Kun AUT)

✔

Opvarmelig forrude

✔

SÆDER
Nedfældeligt splitbagsæde (60/40)

✔

Varme i forsæder

✔

AGR Sportsforsæder

✔

MULTIMEDIE & AUDIO
7" Touch Screen

✔

Apple Carplay*

✔

®

✔

AKTIV SIKKERHED

0 kr.

Active Safety Brake

✔

Aflæsning af hastighedsskilte

✔

Aktiv vejbaneassistent

✔

Bluetooth & USB-indgang

LAKFARVER
White Jade

✔

Quartz Grey

7.000 kr.

Moonstone Grey

7.000 kr.

Diamond Black

7.000 kr.

Dark Ruby Red

12.000 kr.

Topaz Blue

12.000 kr.

Pearl Whithe

12.000 kr.

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og
leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder
kun biler indregistreret før 31/05/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er
målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. *Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med
mobildækning.

