
NOVÝ
 OPEL GRANDLAND �



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





NOVÝ GRANDLAND {sla}
Na novém Opelu Grandland není nic obyčejného: atraktivní,  
čistý design, nová generace motorů a inovativní technologie – 
seznamte se s revolučním SUV.



PŘEKONÁVÁ OČEKÁVÁNÍ {sla}
Objevte to, čemu se říká Grand. Prvotřídní hybridní pohon, který 
snižuje emise na delší vzdálenosti, přináší okamžitý výkon 221 kW  
(300 k) a díky technologii Hybrid4 nabízí pohon všech kol eAWD.



PŘITAHUJE POZORNOST {sla}
Atraktivní vzhled vozu Opel Grandland a nový ikonický prvek Vizor v přední části vozu 
jsou jasnými důkazy, že se jedná o zcela neobyčejné SUV. Designový styl značky Opel 
je výrazný, sportovní a sebevědomý, podtrhuje tak image modelu Grandland.





HYBRIDNÍ VÝKON {sla}
Nový Opel Grandland Plug-in Hybrid posouvá výkon na novou úroveň – kombinuje efektivní spalovací motor a elektromotor 
pro skvělou jízdní dynamiku za všech okolností. Verze s pohonem předních kol má výkon 165 kW (225 k), zatímco 
verze eAWD Hybrid4 se pyšní výkonem až 221 kW (300 k), zrychlením z 0 na 100 km/h za pouhých 6,1 vteřiny 
a maximální rychlostí 235 km/h.



 MODERNÍ NABÍJENÍ {sla}
Ať jedete kamkoli, Opel Grandland Hybrid zcela změní vaši představu 
o tom, jaké může být SUV. Nabíjení je rychlé, snadné a na plný výkon
lze vůz dobít za necelé 2 hodiny pomocí nabíječky s výkonem 7,4 kW
a připojením mode-3. Můžete také využívat veřejné nabíječky,
nabíjení z domácí zásuvky nebo z wallboxu pomocí kabelů a palubního
zařízení s výkonem 3,7 kW.



REŽIMY JÍZDY 
Nový Opel Grandland Hybrid přináší dynamickou jízdu, okamžitý výkon a točivý moment. 
Vyberte si režim, který nejlépe sedne typu vaší cesty, a to pouhým stiskem tlačítka. Režim 
Electric1 přináší jízdu čistě na elektřinu, bez emisí CO2 a hluku. Režim Hybrid nabízí 
ideální poměr mezi výkonem a úsporou, zatímco režim AWD2 poskytuje lepší trakci 
na nezpevněných površích. Kdykoli si chcete zlepšit náladu, využijte režim Sport.

1 S baterií nabitou minimálně na 10 %.
2 Grandland Hybrid4 s pohonem všech kol a elektrifikovanou zadní nápravou.





 GRAND 
EFEKTIVITA {sla}
Když se odholáte vystoupit z davu, pak jste připraveni 
řídit Opel Grandland. Výkon vlajkové lodi Opel mezi vozy 
SUV je bez obvyklých kompromisů a doslova vás ohromí. 
Moderní benzínový motor 1.2 Direct Injection Turbo
s 6stupňovou manuální převodovkou nebo 8stupňovou 
automatickou převodovkou či naftový motor 1.5 
s 8stupňovou automatickou převodovkou přinášejí 
výkon 96 kW (130 k) a plní emisní normu Euro 6d.





LUXUS 
A ROBUSTNOST 
Nový Opel Grandland se svým inovativním a pohodlným interiérem dokáže 
srovnávat i s mnohem dražšími vozy SUV. Ergonomická sedadla Active, 
certifikovaná sdružením AGR (Kampaň pro zdravá záda), snižují bolest zad při 
dlouhých cestách. V zimě určitě oceníte vyhřívaná sedadla a vyhřívaný volant. 
Bezdrátové dobíjení chytrého telefonu je pak pomyslnou třešničkou na dortu.



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.

1 Pouze pro vyšší úrovně výbavy.
2 Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.
3 Android Auto™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
4 Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.





PURE PANEL {sla}
Srdcem kokpitu vozu Grandland je displej Pure Panel. 
Tento integrovaný digitální panel tvoří základ celé 
komunikace vozidla s řidičem. Nepřerušený displej 
odstraňuje všechny rušivé elementy a přechody. 
Navrhli jsme řešení, které nazýváme „digitální detox" 
a jehož prostřednictvím vás zavedeme do zcela 
nového světa řízení vozu.



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

PŘEDNÍ A ZADNÍ KAMERAADAPTIVNÍ PŘEDNÍ SVĚTLOMETY INTELLILUX LED® PIXEL



AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
ASISTENT PRO JÍZDU V PRUZÍCH
A UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z PRUHU

NOČNÍ VIDĚNÍ ASISTENT PRO JÍZDU NA DÁLNICI

PŘEDNÍ A ZADNÍ KAMERA POKROČILÝ PARKOVACÍ ASISTENT



COKOLI, 
JEN NE OBYČEJNÝ {sla}
Svoji individualitu můžete vyjádřit například pomocí barevné 
střechy. Garantujeme, že se za vaším Grandlandem všichni otočí. Opel 
přináší řadu dalších možností v oblasti individualizace vozu. Například 
paletu sportovních ráfků z lehkých slitin.





NIC OBYČEJNÉHO 
Na novém Opelu Grandland není nic obyčejného.
Toto SUV je Grand v každém směruu.



TOTO JE GRAND {sla}
Grandland přináší atraktivní design, výkonné 
a úsporné motory i inovativní technologie, 
díky nimž bude každá vaše cesta zážitkem.



NYNÍ JE TO
NA VÁS
Výrazný vzhled, ikonický prvek Vizor, interiér s Pure Panelem 
pro digitální detox, prvotřídní motory a inovativní 
technologie. Chtějte jen to nejlepší. Spojte se s vaším 
prodejcem vozů Opel a vyzkoušejte si nový Grandland 
při zkušební jízdě. Objevte budoucnost již dnes.



SESTAVTE SI GRANDLAND HYBRID

SESTAVTE SI GRANDLAND

HLEDÁNÍ PRODEJCE

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU

VYŽÁDAT ZKUŠEBNÍ JÍZDU

DOMŮ






