
De nieuwe
OPEL crOssLand 



 Modern
 Duits
Bij opel vinden we dat kwaliteit een recht  
is en geen privilege. daarom zorgen we dat 
iedereen kan profiteren van onze baan
brekende technologie. Innovaties die eerst 
alleen voor een selecte groep beschikbaar 
waren, brengen wij binnen handbereik van 
iedereen. dat principe is stevig verankerd in 
het dnA van ons merk.





DE NIEUWE
 crossland 
Met zijn indrukwekkende Duitse design 
en futuristische lijnen maakt de nieuwe 
Crossland overal een onweerstaanbare 
indruk. 



Klaar voor
het echte 

leven 
De Crossland heeft niet alleen 
een geweldig design, maar is 
ook helemaal ingesteld op jouw 
leven. Elk detail is mooi én func-
tioneel! Dus je kunt er zeker van 
zijn dat alles wat jij en je gezin 
nodig hebben, aan boord is. 



 De crossover
 die opvalt 
een onmiskenbare stijl, gecombineerd 
met onovertroffen veelzijdigheid. 
van de stoere vizor die zijn gezicht 
bepaalt tot het verzorgde, praktische 
interieur: de crossland is de crossover 
die voor je klaarstaat, wat je plannen 
ook zijn. 







KRACHTIG EN
EFFICIëNT 

De motoren van de Crossland zijn niet 
alleen bijzonder zuinig, maar maken 
ook direct duidelijk hoe sportief een 
crossover kan zijn. Je hebt de keuze 
uit de 1.2-benzinemotor met 61 kW 
(83 pk) of de 1.2 Turbo met 81 kW 
(110 pk) of voor nog meer dynamiek 
96 kW (130 pk). Liever diesel? Dan is 
er de geavanceerde 1.5-dieselmotor 
die met een handgeschakelde ver-
snellingsbak 81 kW (110 pk) levert en 
met een automaat 88 kW (120 pk).1

1  Gemiddeld brandstofverbruik 6,4–4,5 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot 143–118 g/km (afhankelijk van de motorisering en de gekozen uitrusting). De vermelde waarden voor 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP- 
procedure vervangt de eerder gebruikte NEDC-testprocedure. Omdat de testomstandigheden van de WLTP-procedure realistischer zijn dan die van de oude NEDC-procedure 
zijn het brandstofgebruik en de CO2-uitstoot die volgens WLTP worden gemeten, in veel gevallen hoger dan de onder NEDC gemeten waarden. Brandstofgebruik en CO2-uitstoot 
kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en andere factoren, zoals specifieke uitrusting, opties en bandentype. Kijk voor de meest actuele motor-
gegevens en technische specificaties op www.opel.nl/crossland of vraag ernaar bij je Opel dealer.



MAAK ELKE RIT
OPWINDEND 
Ervaar een ultiem gevoel van licht en ruimte met het glazen 
panorama dak, inclusief elektrisch bedienbare zonwering.1 Wil 
je extra stijlvol voor de dag komen, kies dan voor het dak in 
contrasterend Diamond Black of Jade White.1 Zo geniet je nóg 
meer van elke rit in je Crossland!

1Beschikbaarheid afhankelijk van motorisering en uitrustingsniveau.



Assistentie
slimme camera 
De 180° panoramische achteruitrijcamera1 geeft je via het 
grote display op je dashboard helder zicht op alles wat er 
achter en opzij van je Crossland gebeurt. Geen last meer 
van dode hoeken, zodat achteruitrijden en parkeren een 
stuk veiliger worden.



 Goed uitGerust
 relaxed rijden 
Geniet van eersteklas comfort met een zee van ruimte 
en de hoge zit van een crossover. Je rijdt bovendien ont-
spannen, dankzij geavanceerde assistentie systemen, 
zoals intelliGrip adaptieve tractiecontrole of waarschu-
wing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook (Lane 
departure Warning).



1  Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.
2  Apple CarPlay™ en Apple Siri™ zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
3  De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het 
besturingssysteem. Je Opel dealer geeft je graag meer informatie.

Het op de foto getoonde Android Auto is in Nederland nog niet beschikbaar. 

DE WERELD BINNEN
HANDBEREIK 

 Houd overal en altijd contact en controle, dankzij het Multimedia Navi Pro 
infotainmentsysteem, met audiostreaming via Bluetooth®1 en koppeling 
van je smartphone via Apple CarPlay™2,3. Zo kun je onderweg van je muziek 
genieten, bellen en berichten versturen of ontvangen, zonder afgeleid te 
worden van het verkeer. 





head-up display
VEILIGER EN MEER 

CONTROLE 
het slimme head-up display toont belangrijke 
informatie, zoals je snelheid, waar schuwingen 
en verkeersborden, recht voor je, zodat je je 
ogen veilig op de weg kunt houden.



volop de ruimte
voor jouw leven 
in de Crossland voelt iedereen zich thuis. ergonomische comfortstoelen 
met AGr-certificering1 bevorderen een goede, ontspannen zithouding. Je 
kunt het interieur bovendien flexibel aanpassen. dankzij de verschuifbare 
achterbank en in twee delen neerklapbare rugleuning creëer je in een 
handomdraai meer beenruimte of meer plaats voor bagage.



1  De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die sinds 1995 onderzoek 
doet naar oorzaken van rugklachten en manieren om deze klachten te voorkomen. De AGR-certificering bevestigt dat de bestuurders- en passagiersstoelen van de nieuwe 
Crossland voldoen aan de normen die AGR heeft opgesteld voor een rugvriendelijk design.



JE EIGEN
KEUZES 
Om de zelfverzekerde Crossland 
nóg beter op jouw persoon-
lijke stijl af te stemmen, heb je 
heel wat om uit te kiezen. Zoals  
zeven schitterende carrosserie-
kleuren, indrukwekkende velgen 
en een contrasterend dak. Daar-
mee is jouw Crossland helemaal 
klaar voor elk avontuur.





ZIN IN HET
 LEVEN 
Elke keer dat je in de nieuwe Crossland 
stapt, weet je dat je kunt vertrouwen op de 
geavanceerde technologie van Opel. Wat je 
ook wilt doen en waarheen de reis ook gaat, 
je Crossland staat – helemaal in stijl – voor 
je klaar.



ZÓ MOOI
ZÓ PRAKTISCH 

De nieuwe Crossland bewijst dat stijlvolle 
looks perfect samengaan met alles wat jij en 
je gezin in het dagelijks leven nodig hebben. 
Geniet met volle teugen!



 BEGIN JE
AVONTUUR
Veelzijdig, weldadig comfortabel en perfect 
afgestemd op je dagelijkse leven. De nieuwe 
Opel Crossland onderscheidt zich met zijn 
zelfbewuste karakter op veel manieren. Nu is 
het jouw beurt om uit te vinden hoe goed de 
nieuwe Crossland in jouw leven past. Ontdek 
alles over de Opel Crossland op opel.nl



Terug naar heT begin

boek een proefriT

inforMaTie oVer priVaTe LeaSe

Zoek een deaLer

STeL je nieuwe crossland SaMen

https://www.instagram.com/opelnl/
https://twitter.com/Opel_Nederland
https://www.facebook.com/opelnederland
https://www.youtube.com/c/opelvideonederland
https://www.opel.nl/tools/opel-dealer-zoeken.html?utm_source=EBLDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_ovnl=HashedMail
https://www.opel.nl/fleet/private-lease.html?utm_source=EBRQCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovnl=HashedMail
https://www.opel.nl/apps/Contact/Campaign/Renderer.aspx?ID=lq4ARJ99d_SOd_TYTewMq9GOn4Jh745HKEgkkAael_MvlJErnhxU_306zcJfnXNcmnOVpbGC3rYxlm&utm_source=EBTDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD
https://www.opel.nl/apps/Configurator/Crossland/Default.aspx?utm_source=EBCFCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovnl=HashedMail#configurator/public/start
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