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PLUG-IN HYBRID OCH 
FÖRBRÄNNINGSMOTORER
ETT NYTT ÄVENTYR VÄNTAR DIG
Ta kontroll över ratten på din Grandland X och låt dina intuitioner styra. Ta vara på friheten 
och låt ditt nya äventyr börja. Med Opel Grandland X får du en helt ny upplevelse – oavsett 
om du väljer plug-in hybriden eller versionerna med förbränningsmotorer.

PLUG-IN HYBRID MED UTÖKAD FLEXIBILITET
Upptäck tysk precision och högklassig teknik samman-
förda i en plug-in hybrid med alla fördelar som en SUV 
har att erbjuda. Tack vare två olika kraftkällor kan nya 
Grandland X Plug-In Hybrid fås med både tvåhjuls- och 
fyrhjulsdrift och därmed erbjuda maximal flexibilitet. 
Ladda din plug-in hybrid som en helt elektrisk bil och kör 
med endast elmotorn som avger noll avgasutsläpp.
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EN SUV FÖR VARDAGEN
Upptäck en SUV som ger dig frihet så 
att du även kan njuta av de vardagliga 
resorna. Upplev allt från imponerande 
teknik, oslagbara köregenskaper, ett 
enastående utseende och en makalös 
känsla, till effektiva motorer som mot-
svarar dina behov – med Opel Grandland 
X får du ut så mycket som möjligt av 
din körning.

Vissa bilder och beskrivningar i broschyren kan  
innehålla tillvalsutrustning. Innehållet i katalogen 
var korrekt vid tidpunkten för tryckning 05/2020. 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra 
specifikationer och utrustning och vi reserverar 
oss för eventuella fel. Kontakta din Opelåter-
försäljare för den senaste informationen.
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1 Tillval, kräver särskilda 18-tums lättmetallfälgar. Gäller ej hybrid.
2 Gäller ej hybrid. 

IMPONERANDE 360-GRADERS SIKT
Förbättra sikten till max med en kamera framtill och en 
baktill som övervakar fotgängare, gupp och andra hinder.

KRAFTULLA LED-STRÅLKASTARE
Upptäck de innovativa LED-strålkastarna med kurvbelysning 
och 30 % ljusare sikt jämfört med konventionella strålkastare.

FÖRSTKLASSIG DENON®-LJUDANLÄGGNING2

Den fantastiska ljudanläggningen förvandlar 
vägen till din privata konsert. 

AVANCERAT INTELLIGRIP1

Du som bestämmer över din körning och med IntelliGrip 
anpassar din Grandland X accelerationen efter vägbanan 
så att du kan fortsätta att njuta av åkturen.

INNOVATIVA 
FUNKTIONER 
FÖR VARDAGEN
Var djärv, kvick och låt ävertyrslusten 
omfamna vardagen.
De innovativa funktionerna hos 
Grandland X backar upp dig i alla 
tänkbara situationer.
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UTÖKAD 
RESLUST
DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN – DET BÄSTA 
LIGGER FRAMFÖR DIG
Med skarpa linjer, ett muskulöst utseende 
och en sportig attityd utstrålar Grandland X 
äventyr. Dessutom kan du genom panorama-
taket1 ta del av världen utanför – ljusblå 
himmel på dagen och stjärnor nattetid.

1 Finns ej till  hybrid. 
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ERGONOMI OCH KVALITET
GOD ÖVERSIKT ÖVER NÄROMRÅDET 
Den höga körställningen ger dig bekväm uppsyn över trafiken tillsammans 
med behaglig komfort. Uppvärmda, ventilerade och ergonomiska aktiva 
framsäten1 ger stöd under långa resor. Sätena är dessutom elmanövrerade 
med 16 olika inställningar1 för att åstadkomma den perfekta positionen – 
tryck bara på knapparna på sidan av sätet.

1  Elmanövrerade säten finns som standard och tillval beroende på utrustningsnivå. Opels ergonomiska aktiva framsäten 
är certifierade av ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Certifikatet är en kvalitetsstämpel och 
utfärdas av en oberoende testkommitté bestående av experter från olika medicinska fält.

VÄLKOMMEN HEM
Material av högsta kvalitet, expressiva former och elegant 
design gör interiören i Grandland X till din egen sfär.

ALLT FINNS INOM RÄCKHÅLL
Kontrollpanelerna är ergonomiskt optimerade för att du ska kunna ha 
uppmärksamheten på vägen.
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PLUG-IN HYBRIDEN
KRAFTFULLA FORMER MED PLUG-IN HYBRIDEN
Allt från den kraftfulla kombinationen av förbrännings- och elmotor till den skräddarsydda interiören och 
exteriören – Grandland X är en optimal SUV. Redan vid första anblicken sticker de tvåfärgade, diamantslipa-
de 19-tums lättmetallfälgarna ut – specialtillverkade för Grandland X Plug-In Hybrid och förstärker bilens 
sportiga design. Upptäck många fler fantastiska detaljer.

ELEGANT PÅ INSIDAN
Imponerande interiör med en 8-växlad automatisk 
växellåda, ett elektroniskt styrsystem och en läder-
klädd ratt med rak nederkant och växelpaddlar. 
Grandland X Plug-In Hybrid har dessutom en pek-
skärm som standard med navigeringssystem och 
unika displayer för plug-in hybriden.

Från laddlösningar till fjärrfunktioner. Opels tjänster för elektriska fordon erbjuder en smidig och bekymmersfri start på elektrisk rörlighet. Läs mer på www.opel.se

TUFF PÅ UTSIDAN
Nya Grandland X Plug-In Hybrid har ett 
djärvt utseende med skarpa linjer, musku-
lös stil, atletisk attityd tillsammans med 
en svart motorhuv i kombination med ett 
svart tak som tillval – allt tillsammans med 
ett unikt uttryck med de distinkta plug-in 
hybrid-emblemen. 

UPPTÄCK NYA KRAFTKÄLLOR
Valfrihet är synonymt med nya Grandland X 
Plug-In Hybrid som kan laddas som en helt 
elektrisk bil och sedan köras med enbart 
elmotorn. 



1514

EN AUTOMATISK SUV
AUTOMATISK NÖDBROMS1

Kan identifiera farliga situationer längre 
fram på vägen och varna föraren med en 
ljudsignal. Om en annan bil eller en fot-
gängare kommer för nära sänker systemet 
bilens hastighet. Den automatiska nöd-
bromsen kan till och med bromsa till stilla-
stående vid hastigheter upp till 30 km/h.

1  Opels system för förarassistans ska hjälpa föraren så långt systemets funktionalitet medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.
2 Tillval för automatisk växellåda.

LED-STRÅLKASTARE MED KURVBELYSNING
Se framåt runt kurvor och låt helljuset vara på utan 
att det stör mötande fordon. Låt strålkastarna visa 
vägen genom natten – de anpassar sig automatiskt 
efter omgivningen och rådande förhållande.

ADAPTIV FARTHÅLLARE2

Ser framåt och bibehåller ett säkert avstånd till framförvarande fordon i 
hastigheter mellan 30 och 180 km/h. Den automatiska accelerationen och 
inbromsningen är väldigt bekväm under längre resor.

ECO LED-STRÅLKASTARE
Den avancerade och ekonomiska 
belysningstekniken sparar ström 
och minskar bränsleförbrukningen.
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SMARTA FÖRARASSISTANSSYSTEM
Utklassa alla andra med imponerande och innovativ teknik. 
Utrusta din Grandland X med smarta förarassistanssystem 
som underlättar din körning.

1  Opels system för förarassistans ska hjälpa föraren så långt systemets funk-
tionalitet medger. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.

NYCKELLÖS OPEN & START
Ta dig enkelt in i din Grandland X utan 
att behöva leta efter nycklarna i fickan.

360-GRADERSKAMERA
Ovärderligt i trånga utrymmen. 
Se vad som händer bakom, framför 
och ovanifrån bilen.

AVANCERAT PARKERINGSSYSTEM1

Släpp händerna från ratten och låt 
Grandland X styra själv. Att parkera 
har aldrig varit lättare.
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HÅLL DIG UPPKOPPLAD 
OCH UPPDATERAD
Oavsett om du vet var du ska resa eller om 
du bara är ute och kör kan du vara säker 
på att Grandland X tar dig dit du ska. Vart 
färden än bär av.

1  Tillval för förbränningsmotorer. Standard för hybrider. 
2  Tillval.  
3  Kompatibilitet och funktioner kan variera med typ av enhet och operativsystemets version. Kontrollera enhetens kompatibilitet hos din Opelåterförsäljare. 
 Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. 
4  Endast för enheter som har PMA- eller Qi-funktion. Kontrollera enhetens kompatibilitet hos din Opelåterförsäljare.  
5  Tillgängligheten för OpelConnect Services skiljer sig mellan olika länder och bilar. Tjänsterna kan kräva abonnemang/avgifter samt mobilnätstäckning och -tillgänglighet.

FÖRSTKLASSIG DENON® LJUDANLÄGGNING2

Det avancerade Hi-Fi-systemet med 8 högta-
lare, subwoofer och en förstärkare med 240 W 
skapar en härlig upplevelse.

SÖMLÖS INTEGRATION AV DIN SMARTPHONE3

Anslut din smartphone via Apple CarPlay™ eller Android 
Auto™ med infotainmentsystemet IntelliLink för att få tillgång 
till din telefon, musik och viktiga appar via pekskärmen.

TRÅDLÖS LADDSTATION4

Placera din telefon i den avsedda hållaren 
för praktisk laddning utan sladd.

NAVIGERINGSSYSTEM MED 8-TUMS PEKSKÄRM1

Ser till att du enkelt och smidigt kommer fram till nästa 
äventyr. Eller hem.

OPELCONNECT SERVICES5

Smarta tjänster som ger en helt ny nivå av säkerhet och support för upp-
koppling på vägen – även vid elektrisk körning.

• En känsla av trygghet: nödsamtal, assistanssamtal samt fordonsstatus 
och information.

• Bekvämlighet: fjärrstyrning av dörrlås, signalhorn och belysning. 
 Extratjänster för elbilar: e-Fjärrservice, Reseplanerare och Charging Pass  

– vi håller farten åt dig!
• Smart körning: njut av en trivsam körupplevelse tack vare navigering, 
 reseplanering och körinformation i realtid.
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CERTIFIERAD 
FÖR VINTERFÖRHÅLLANDEN
SLÄPP IN VINTERSOLEN
Gör vintern både mysig och ombonad med 
uppvärmda premiumfunktioner och ett 
panoramatak. Det kanske är vinter utomhus 
– men inte inne i Grandland X.

1 Gäller ej  hybrid.

KLIMATKONTROLL
Med Grandland Plug in hybrid kan du enkelt styra 
klimatet i din bil. Du kan starta värmehanteringen 
och bilen kommer automatiskt värma eller kyla din 
kupe till behagliga 21 grader.

UPPVÄRMD THERMATEC-VINDRUTA
ThermaTec-tekniken tar snabbt bort isen från 
vindrutan och gör att du aldrig mer behöver 
skrapa rutan på morgonen.

1 RATTVÄRME
Värmer upp greppytan genom en knapptryckning. 
När du väl lagt händerna på ratten kommer du aldrig 
att vilja släppa taget.
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BAGAGEUTRYMME 
SOM SLÅR ALLT
EN IMPONERANDE LASTVOLYM 
Bagageutrymmet på 514 liter kan enkelt 
expanderas till 1 652 liter genom att fälla ned 
baksätena. Aldrig har det varit lättare att 
börja med ett nytt fritidsintresse och få plats 
med det du behöver ha med dig på resan.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
Hur många gånger har du inte önskat att du hade en tredje 
hand när du närmar dig den stängda bakluckan med båda 
händerna fulla? Räddningen är här för nu räcker det med 
en liten fotrörelse under bakre delen av bilen.

ÖPPNING FÖR SKIDTRANSPORT
Att sätta fast skidutrustning på taket är oftast den tråkiga 
delen av vintersemestern. Öppningen för skidtransport gör det 
möjligt att frakta skidor och liknande utrustning inuti bilen.

FLEXFOLD
Fler passagerare eller mer utrymme? 
Du kan vika ihop FlexFold-sätena 
med en handrörelse. Möjligheten att 
dela sätet 40/60 gör att du enkelt kan 
anpassa bilen efter situationen.
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EN SUV SOM VÄRNAR 
OM DIN RYGG
Din hälsa och bekvämlighet är av högsta vikt och därför har vi satt in ergonomiska 
aktiva framsäten1 – välj läder för en ännu lyxigare känsla. Sätena har belönats 
med kvalitetsmärkning från AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) och kan justeras 
på upp till 16 möjliga sätt.

1 Berson Marvel Black-tygsäten, dekorlister i Frosted Silver. 

2 Harlekin Marvel Black-tygsäten med dynor med premiumlädereffekt2, 
dekorlister i Frosted Silver och Toba Grey.

3 Perforated Marvel Black-tygsäten med dynor med premiumlädereffekt/
läderdynor3, dekorlister i Frosted Silver och Toba Grey. 

1  Opels ergonomiska aktiva framsäten är certifierade av ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder 
Rücken e.V.). Certifikatet är en kvalitetsstämpel och utfärdas av en oberoende testkommitté 
bestående av experter från olika medicinska fält.

2 AGR-framsäten finns som tillval.
3 AGR-framsäten är standard.

1

3

2
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1

2

3

4

5

6

7

Stick ut från mängden och gläns över alla andra med en djärv färg som du själv väljer.

 White Jade

 Pearl White1

 Quartz Grey1

 Moonstone Grey1

 Diamond Black1

 Dark Ruby Red1

 Topaz Blue1

1  Tillval.

FÄRGA DIN 
TILLVARO

1
2

3
4

5

6

7
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TILLBEHÖR FÖR 
ÄNNU MER KÄNSLA.

1

2

3

4

5

6

7

8

TILLBEHÖR SOM GÖR DIN
GRANDLAND X ÄNNU BÄTTRE.

Det BREDA UTBUDET av fälgar innebär att du
kan välja precis den design du själv vill ha.

1 18-tums lättmetallfälgar med fem ekrar
i Bright Silver1

2 18-tums lättmetallfälgar med multiekrad
design i Bright Silver1

3 17-tums lättmetallfälgar med fem dubbelekrar
i Bright Silver1

4 19-tums tvåfärgade, diamantslipade lättmetall-
fälgar med multiekrad design1

5 18-tums diamantslipade lättmetallfälgar med
fem ekrar i Technical Grey1

6 18-tums diamantslipade lättmetallfälgar med
fem ekrar i High Gloss Black1

7 17-tums stålfälgar med sju ekrar i Bright Silver1

8 19-tums lättmetallfälgar med multiekrad design
i Bright Silver1

SKYDDSGALLER1

Håller våra fyrbenta vänner säkra – liksom baksätets klädsel
– genom att skilja passagerar- och bagageutrymmet åt.   

OPEL TAKBOX1

Ökad lastvolym för stora äventyr.

SKYDDSFILM FÖR INSTEGSLISTER1

Håll instegslisterna i strålande skick med vår särskilda
skyddsfilm för instegslister.

SPORTPEDALER1

Komplettera din körstil med rätt sorts pedaler.

BILBARNSTOLAR1

Mindre krångel och ökad säkerhet. Skräddarsydda
bilbarnstolar med ISOFIX-fästen gör fastspänningen
enklare för både barnen och föräldrarna.

1 Tillval.
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SLUT PÅ HÖGA 
UNDERHÅLLSKOSTNADER FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP: WLTP-VÄRDEN

MOTOR 1.2 Direct 
Injection Turbo  
med start/stopp-
system
(96 kW/130 hk)

1.6 Direct
Injection Turbo 
med start/
stopp-system
(133 kW/180 hk)

1.5 Diesel
med start/stopp-system 
och BlueInjection-teknik2 
(96 kW/130 hk)

2.0 Diesel 
med start/
stopp- 
system och 
BlueInjection-
teknik2

(130 kW/177 hk)

Växellåda MT-6 AT-8 AT-8 MT-6 AT-8 AT-8

Utsläppsstandard Euro 6d Euro 6d-TEMP

I tabellen visas bränsleförbrukning och utsläpp beroende på modell, tillval och däck. Mer detaljerad information kan du få av din 
Opel-återförsäljare eller genom att läsa prislistan.

Bränsle Bensin Euro 6d-TEMP

Bränsleförbrukning i l/100 km1

Blandad körning 6,4–6,2 6,7–6,6 7,3–7,2 5,5–5,2 5,3–5,2 6,0–5,9

Totala koldioxidutsläpp i g/km1 145–141 152–149 166–163 145–136 139–136 158–155

MT-6 = sexväxlad manuell växellåda, AT-8 = åttaväxlad automatisk växellåda. Mer information om WLTP hittar du på www.opel.se.

1  Värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har fastställts genom WLTP-testet (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon), i enlighet med förordningarna (EG) nr 2017/1153 och (EU) nr 
2017/1151 (i respektive relevant version).

2  För fordon med BlueInjection-teknik krävs regelbunden påfyllning av AdBlue®, även mellan de rekommenderade serviceintervallen. En inbyggd mätare i färddatorn meddelar när det är dags att fylla på. För mer infor-
mation, se www.opel.se

Värdena tar inte hänsyn till specifika förhållanden vid användning och körning. All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som 
helst. Detta kan påverka de värden som visas här. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning. För den senaste informationen om tillgängliga motorer och tekniska data, besök vår 
webbplats opel.se eller kontakta din återförsäljare.

Plug-In Hybrid 4WD 
1.6 Direct Injection Turbo  
med start/stopp-
system

Växellåda eATN8

Utsläppsstandard Euro 6d

Max. Motoreffekt, förbränningsmotor 147kW(200hk)

Max. effekt Kombinerad (Bensin+el)  300hk

Drivlina eAWD

Bränsle el/Bensin

Batteri

Typ Litiumjon

Batterieffekt 90 kW

Batterikapacitet 13,2 kWh

Laddtid ( AC, växelström). Mode 2 (nöd-
laddning)/ Mode 3 (normal laddning) 8h / 2-4h

Bränsleförbrukning/koldioxidutsläpp 

Bränsleförbrukning vid blandad körning 1,3–1,4 l/100 km

Koldioxidutsläpp vid blandad körning 30 g/km

Räckvidd för elbil

Räckvidd WLTP 59 km

Elförbrukning

Blandad körning/viktad 15,9–15,3 kWh/100 km

GÖR TANKNINGEN 
TILL ETT NÖJE
Den ekonomiska bränsle-
förbrukningen i Grandland X 
är en humörhöjare.

DÄCKMÄRKNING

Däck 215/70 
R 16

215/65 
R 17

225/55 
R 18

205/55 
R 19

235/50 
R 19

Bränsleeffektivitetsklass C C C B C

Våtgreppsklass B A C–A A B

Mätvärde för externt däckljud (dB)
71 69 71–69 69 72

Klass för externt däckljud

Plug-In Hybrid FWD
 1.6 Direct Injection Turbo

eATN8 

Euro 6d

132kW(180hk)

 225hk 

eFWD 

el/ bensin

 Litiumjon 

90 kW 

12kWh 

8h / 2-4h 

1,4-1,5l/100 km

32 g/km 

57km

- 



Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim www.opel.se

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Vissa av funktionerna som beskrivs i den här broschyren, liksom de illustrationer som visas, kan syfta på tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt och rättvisande vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till förändringar av design och utrustning. 
Tryckta färger i broschyren motsvarar endast på ett ungefär de faktiska färgerna. Den tillvalsutrustning som finns illustrerad kan fås till extra kostnad. Tillgänglighet, tekniska egenskaper och utrustning för fordonen kan variera utanför Förbundsrepubliken Tyskland. Återvinning: för information om design  
för miljön, vårt nätverk för återanvändning samt återvinning av uttjänta fordon, se www.opel.se. För exakt information om vilken utrustning som ingår med våra fordon, kontakta din lokala Opel-återförsäljare.

Utgåva 01/20
Art. nr  OL21319


