NOVÝ

OPEL GRANDLAND �

PRVOTŘÍDNÍ KONEKTIVITA {sla}
Když se připojíte k novému Grandlandu, jste na cestě do budoucnosti. Revoluční
plně digitální koncept interiéru „Pure Panel“ s 12˝ informačním displejem řidiče
a 10˝ dotykovým displejem navigačního systému¹ přináší důležité informace
a také zábavu díky Apple CarPlay™² nebo Android Auto™³, připojení USB
a Bluetooth®⁴.
Pouze pro vyšší úrovně výbavy.
Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.
Android Auto™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
4
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
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RADOST Z JÍZDY {sla}
Volba pohonné jednotky pro váš Nový Opel Grandland je zcela na vás. Můžete vybírat z celé škály moderních, dynamických a úsporných
motorizací. Pokud upřednostníte benzínovou verzi, dostanete řadou ocenění vyznamenaný motor a je jen na vás, jestli preferujete manuální
nebo komfortní automatickou převodovku. Pokud zvolíte naftový motor, odmění vás hospodárným provozem a bude vždy spojen s hladce
řadící osmistupňovou automatickou převodovkou. Hvězdou v nabídce pohonů je hybridní verze s možností nabíjení z elektrické sítě (Plug-In
Hybrid), která ve své variantě Hybrid4 disponuje pohonem všech kol2.

ADAPTIVNÍ
PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
INTELLILUX LED® PIXEL

HYBRIDNÍ ŘEŠENÍ {sla}
Nový Opel Grandland Plug-In Hybrid přináší dynamickou jízdu, okamžitý výkon
a točivý moment v kombinaci s nízkou spotřebou paliva a možností provozu
čistě na elektřinu. Pouhým stiskem tlačítka si vyberete jízdní režim nejlépe
odpovídající typu vaší cesty. Režim Electric1 přináší jízdu čistě na elektřinu, bez
emisí a hluku. Režim Hybrid nabízí ideální poměr mezi výkonem a úsporou paliva,
zatímco režim AWD2 poskytuje lepší trakci na nezpevněných površích. Kdykoli si
chcete zlepšit náladu, využijte režim Sport. Ať jedete kamkoli, Opel Grandland zcela
změní vaší dosavadní představu o dokonalém SUV.
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S baterií nabitou minimálně na 10 %.
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Grandland Hybrid4 s pohonem všech kol a elektrifikovanou zadní nápravou.

MODERNÍ
ASISTENČNÍ
SYSTÉMY {sla}
Opravdový luxus netkví jen ve velkorysém
interiéru, ale v celkovém klidu na řízení,
který vám nový Grandland poskytuje
prostřednictvím řady inovativních
technologií. Cestujte bezpečněji
a plynuleji díky Adaptivním předním
světlometům IntelliLux LED Pixel,
automatickému nouzovému brzdění, nočnímu vidění, přední
a zadní kameře, asistentu pro
jízdu v pruzích, upozornění
na vyjetí z jízdního pruhu,
asistentu pro jízdu na dálnici, pokročilému parkovacímu asistentu a mnoha
dalším pokročilým funkcím.

ASISTENT PRO JÍZDU V PRUZÍCH
A UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z PRUHU

NOČNÍ VIDĚNÍ

ASISTENT PRO JÍZDU NA DÁLNICI

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

POKROČILÝ PARKOVACÍ ASISTENT

PŘEDNÍ A ZADNÍ KAMERA

RÁFKY {sla}

BARVY {sla}

Bílá White Jade

17“ ráfky z lehkých slitin

18“ ráfky z lehkých slitin

18“ ráfky z lehkých slitin

Šedá Quartz Grey

Černá Diamond Black

18“ ráfky z lehkých slitin

19“ ráfky z lehkých slitin

Modrá Vertigo Blue

Červená Ruby Red

Kombinovaná spotřeba 4,9–7,3 l/100 km; emise CO2 128–166 g/km (WLTP). Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek.
Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla
předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře nemusí přesně
odpovídat skutečným barvám.. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Recyklace: informace o recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po ukončení životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz.
Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.
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