
NOVÝ
OPEL CROSSLAND 



 MODERNÍ
NĚMECKÝ
Věříme, že kvalita je právo, nikoli privilegium. Když 
objevíme prvotřídní nové technologie, je naším 
hlavním posláním, poskytnout jejich výhody 
všem. U značky Opel jsou inovace, které jste dříve 
nalezli jen v luxusních vozech, dostupné všem. 
Tento přístup, tento dotek exkluzivity, je součástí 
DNA naší značky.





NOVÝ
CROSSLAND 
Krásný design vytvořený v Německu  
je jasným důkazem, že nový Crossland 
vyznává čistý a moderní styl. 
 



STVOŘEN
PRO ŽIVOT 
Design modelu Crossland není 
jen svěží, ale také zaměřený na 
funkčnost v opravdovém životě. 
Můžete si tak být jistí, že vše, 
co vy a vaše rodina potřebujete, 
najdete na jeho palubě.



SUV, KTERÉ
ZAUJME
Styl, který poutá pozornost. 
Všestrannost, která je připravená 
na  cokoli. Od výrazného prvku 
„Vizor“ v přední části po čistý 
a  praktický interiér - Crossland je 
krásné a flexibilní SUV pro každý 
den.







VÝKONNĚ
EFEKTIVNÍ 

Vysoce efektivní motory modelu 
Crossland přepisují zavedená pravi-
dla o  dynamice vozů SUV. Benzínový 
motor 1.2 přináší výkon 61 kW (83 k), 
zatímco motor 1.2 Direct Injecti-
on Turbo nabízí 81 kW (110 k) nebo 
svou dynamičtější verzi s výkonem 
96 kW (130 k). Moderní naftový mo-
tor 1.5 Diesel se pyšní výkonem 81 kW 
(110 k) s manuální převodovkou nebo 
88 kW (120 k) s automatickou převo-
dovkou.1

1   Kombinovaná spotřeba paliva 6,4–4,5 l/100 km, kombinované emise CO2 143–118 g/km (dle výbavy vozidla). Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou v souladu s testovací 
procedurou WLTP, na základě které jsou homologovány nové vozy od 1.9.2018. Procedura WLTP nahrazuje proceduru „New European Driving Cycle (NEDC)“, která byla používaná 
dříve. Díky realističtějším podmínkám testování jsou údaje získané dle procedury WLTP, ve většině případů, vyšší než u procedury NEDC. Spotřeba paliva a emise CO2 se mohou lišit 
dle aktuálních podmínek a na základě různých faktorů, mezi které patří například: specifická výbava vozu, doplňky a použité pneumatiky. Více informací vám poskytne váš prodejce 
vozů Opel. Více informací najdete také na https://www.opel.cz/nastroje/wltp-jizdnihocyklu-spotrebapaliva.html



PROSVĚTLETE SI
VAŠE CESTOVÁNÍ 
Užijte si sluneční světlo díky skvělé panoramatické střeše vozu 
Crossland1. Zvenčí působí střecha jako plovoucí díky odlišné  
barvě – volit můžete odstíny Černá Diamond nebo Bílá Jade 
a vylepšit tak svůj Crossland ještě více. Rozzáří každý váš den.

1 Optional, subject to body colour and trim level.



ASISTENCE ŘIDIČE
ZADNÍ KAMERA  

Chytrá 180° panoramatická kamera poskytuje čistý 
a  širokoúhlý pohled za vůz přímo na palubní desce. 
Snadno tak odhalíte překážky za vozem a omezíte 
tak nebezpečí při couvání. Parkování tak bude stejně  
pohodové jako celá vaše cesta.



BOHATÁ VÝBAVA
KLIDNÁ CESTA 
Užijte si prémiové pohodlí v prostorném, praktickém 
interiéru s vyšší pozicí pro sezení a klidnou mysl díky 
asistenčním systémům pro řidiče, mezi které patří  
například kontrola trakce IntelliGrip a Varování při 
opuštění pruhu. Každá vaše cesta tak bude bezpečná. 



1   Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
2   Apple CarPlay™ a Apple Siri™ jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
3   Android Auto™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
4   Kompatibilita a vybrané funkce se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a verzi operačního systému. Kompatibilitu 

vašeho zařízení zkontrolujete na www.apple.com nebo www.android.com, či u vašeho prodejce vozů Opel.

DIGITÁLNÍ SVĚT
NA DOTEK 

Zůstaňte ve spojení kamkoli jedete, díky infozábavnímu systému Mul-
timedia Navi Pro a připojení Bluetooth® pro streamování1, nebo díky  
Apple CarPlay™2 a Android Auto™3,4. Můžete tak telefonovat nebo posílat 
zprávy bez ztráty pozornosti. 





HEAD-UP DISPLEJ
BEZPEČNĚJŠÍ,

A CHYTŘEJŠÍ JÍZDA 
Head-up displej zobrazuje důležité údaje v zorném 
poli řidiče – rychlost, různá upozornění nebo dopravní 
značky. Vy se tak můžete soustředit na cestu před 
vámi bez rušivých elementů.



PROSTOR
PRO ŽIVOT 
Crossland vypadá skvěle a vy se tak v něm budete také cítit. Interiér nabízí 
všestranné funkce sedadel – posuvná zadní sedadla, vyšší pozici pro sezení 
a prvotřídní prostornost. Ergonomická sedadla Active s adaptivní funkcí  
zajistí zdravou polohu zad při každé jízdě.1



1   Kampaň pro zdravá záda (AGR) je nezávislá německá asociace lékařů a terapeutů. Od roku 1995 provádí AGR výzkumy prevence bolestí zad a věnuje se tomuto velmi rozšířenému 
fenoménu doby. Označení AGR potvrzuje, že ergonomicky certifikovaná sedadla vozu nový Crossland splňují ta nejvyšší kritéria německých standardů a zajišťuje, že záda cestujících 
jsou v dobrých rukou.



VÁŠ STYL
VAŠE CESTA 
Crossland je na silnici sebevědomý 
a  je připravený na každodenní dob-
rodružství. Vy si jej navíc můžete 
upravit podle svého. Široké možnos-
ti personalizace znamenají, že ať je 
váš styl ele- gantní nebo provoka-
tivní, Crossland se vám přizpůsobí.





PRO
ŽIVOT 
Technologie Opel vám dodají klid a jistotu 
pro jakoukoli cestu s novým Crosslandem. 
Ať vás vaše cesty zavedou kamkoli.



KRÁSA SE
ŽIVOTA NEBOJÍ 
S novým Crosslandem jste připraveni 
na  každodenní dobrodružství. Ať už  
vymyslíte cokoli, můžete si být jistí, že 
Crossland na to bude připraven a jeho  
krása nijak neutrpí. Jednoduše si užívejte 
život!



 VYDEJTE SE VSTŘÍC
DOBRODRUŽSTVÍ
Všestranný, luxusně pohodlný a perfektní pro každodenní aktivity. 
Nový Opel Crossland je sebevědomý a nezaměnitelně svůj.  Nyní je řada 
na vás – vyrazte na cestu a objevujte, jak se nový Crossland perfektně 
hodí k vám a vašemu životnímu stylu. Poznejte Opel Crossland online. 



DOMŮ

VYŽÁDAT ZKUŠEBNÍ JÍZDU

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU

HLEDÁNÍ PRODEJCE

SESTAVTE SI NYNÍ CROSSLAND




