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1
Kombinovaná spotřeba 4,5–6,4 l/100 km; emise CO2 118–143 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 jsou pouze
přibližné ke skutečným barvám. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Recyklace: informace o recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz.

NOVÝ

OPEL CROSSLAND

Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.
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1 Prostorný a praktický interiér s vyšší pozicí pro sezení. Asistenční systémy řidiče,
jako jsou například kontrola trakce IntelliGrip
nebo Varování při opuštění pruhu. Každá vaše
cesta tak bude pohodlná a bezpečná.
2 Užijte si sluneční světlo díky skvělé panoramatické střeše vozu Crossland. Zvenčí působí
střecha jako plovoucí díky dvoubarevnému lakování
– volit můžete barvu Černá Diamond nebo Bílá Jade.
Rozzáří každý váš den.

3 Zůstaňte ve spojení, díky infozábavnímu systému Multimedia Navi Pro s připojením Bluetooth®
pro telefonování a streamování, nebo díky Apple
CarPlay™ a Android Auto™. Můžete telefonovat
bez ztráty pozornosti.

www.opel.cz
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RÁFKY

BARVY
Bílá White Jade
16“ ocelové ráfky s kryty

16“ ráfky z lehkých slitin
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17“ ráfky z lehkých slitin

16“ černé ráfky
z lehkých slitin

4 Adaptivní LED světlomety AFL se postarají o to, abyste vždy viděli vše podstatné.
Mají škálu chytrých režimů pro různé jízdní situace a postarají se také o ovládání
dálkových světel.
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5 Chytrá 180° panoramatická kamera poskytuje čistý a širokoúhlý pohled za vůz
přímo na palubní desce. Parkování tak bude stejně pohodové jako celá vaše cesta.

Šedá
Š
Quartz Grey

Šedá
Š
Moonstone Grey

Černá
Č
Diamond Black

Č
Červená
Hot Red

Oranžová Power Orange

Modrá Navy Blue

16“ broušené ráfky
z lehkých slitin Diamond Cut

6 Interiér nabízí všestranné funkce sedadel. Ergonomická přední sedadla AGR zajistí zdravou polohu vašich
zad při každé jízdě. Posuvná zadní sedadla zase místo
pro velký náklad nebo pohodlí pasažérů vzadu.

