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HET LEVEN  
IS GROOTS.
WAAR WACHT U NOG OP?
Het is misschien lang geleden dat u het avontuur opzocht. Geniet van een nieuw gevoel  
van vrijheid, in een auto die u volop de kans geeft uw eigen weg in te slaan. Ontdek de  
Grandland X – nu ook beschikbaar als dynamische plug-in hybride!

PROFITEER VAN DE FLEXIBILITEIT VAN EEN HYBRIDE.
Alle eigenschappen van een dynamische crossover én 
de voordelen van een geavanceerde plug-in hybride?  
De Grandland X Hybrid met voorwielaandrijving en de 
Hybrid4 met vierwielaandrijving combineren het beste 
van twee werelden, met twee elektro motoren en een  
1.6 turbo-benzinemotor. Volledig elektrisch is hun rij-
bereik groot genoeg voor de meeste dagelijkse ritten. 
Geniet van ongekend rijplezier, zonder uitstoot!
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ONGEKEND GEVOEL  
VAN VRIJHEID.
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Maak kennis met de veelzijdige crossover 
die het avontuur terugbrengt in uw leven. 
Geniet van zijn betrouwbare Duitse  
techniek, innovatieve assistentie systemen, 
dynamische prestaties en een indrukwek-
kend design. Daarbij biedt de Grandland X 
u de flexibiliteit om de motor te kiezen 
die het beste bij u past.

De inhoud van deze brochure was correct op het 
moment van publicatie (januari 2020). De foto’s  
en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen  
als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet  
leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor  
specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. 
Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente 
informatie.
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ONGEKEND
OPWINDEND.
Het leven zit vol actie – en u wilt niets  
missen. Daarom kiest u voor een auto die 
overal op voorbereid is. De innovatieve 
systemen in de Grandland X maken elke 
dag onvergetelijk.
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360 GRADEN PARKEERCAMERA
Een uniek camerasysteem brengt de Grandland X van  
alle kanten in beeld en waarschuwt voor voetgangers,  
paaltjes en andere obstakels.

SUPERIEUR KOPLAMPSYSTEEM
De innovatieve LED-koplampen met Adaptive Forward Lighting zorgen 
in elke situatie automatisch voor de optimale verlichting. LED-licht is 
bovendien 30% helderder dan halogeen.

DENON® PREMIUM SOUNDSYSTEEM
Dit hoogwaardige systeem met acht speakers 
plus een subwoofer verandert uw auto in een 
concertzaal.

GLAZEN PANORAMADAK
Het grote glazen panoramadak versterkt het  
gevoel van licht en ruimte. De geïntegreerde  
elektrische bedienbare zonnewering zorgt dat 
het op zomerse dagen niet té warm wordt in  
uw Grandland X.
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ONGEKEND  
UITDAGEND.
ÉÉN BLIK EN U WEET HET: DIT IS EEN   
AUTO NAAR UW HART! 
De Grandland X biedt de ultieme mix van 
dynamiek en veelzijdigheid: atletische  
lijnen, avontuurlijke offroad-elementen en 
een hoge zitpositie met uitstekend zicht 
rondom. Stijlvolle lichtmetalen velgen (zie 
blz. 28/29) maken zijn stoere uitstraling 
compleet.
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ONGEKEND
ZELFVERZEKERD.
WIJDS UITZICHT. De hoge zitpositie maakt het in- en uitstappen  
gemakkelijker en geeft alle inzittenden optimaal zicht naar alle  
kanten. Het toppunt van comfort biedt de 8-voudig elektrisch  
verstelbare ergonomische bestuurdersstoel1 met stoelverwarming  
en actieve ventilatie. 

1  De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen  
“Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design. Deze stoelen zijn in verschillende 
uitvoeringen beschikbaar voor bestuurder en voorpassagier. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

HARTELIJK WELKOM
Hoogwaardige materialen, elegante lijnen en een uitstekende 
afwerking scheppen een ontspannen sfeer, waarin u en uw 
passagiers van elke rit kunnen genieten.

ALLES BINNEN HANDBEREIK
De instrumenten en bedieningselementen zijn ergonomisch geplaatst,  
zodat u uw aandacht maximaal bij de weg kunt houden.
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ONGEKEND EFFICIËNTE 
HYBRIDE-TECHNOLOGIE.
EEN NIEUWE DIMENSIE VAN RIJPLEZIER.
De combinatie van een verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, een uitnodigend interieur en een  
atletisch design met indrukwekkende 19-inch velgen: de Grandland X Hybrid en Hybrid4 hebben alles om  
direct enthousiast te worden. Tijd voor een nadere kennismaking ...

GERAFFINEERD INTERIEUR
De bestuurdersplaats van de Grandland X Hybrid en 
Hybrid4 is ingericht als een geavanceerde cockpit, 
met een lederen sportstuurwiel met schakelpeddels, 
het Navi 5.0 IntelliLink-systeem met 8-inch touch-
screen en unieke informatieschermen die het rijden 
in een plug-in hybride ondersteunen.

GESPIERD UITERLIJK
De Grandland X Hybrid4 heeft alle kenmer-
ken van een robuuste crossover, maar de 
“Hybrid4”-badge op de achterklep verraadt 
zijn bijzondere karakter. Met een zwarte  
motorkap (unieke optie voor de Hybrid4), 
zwart dak en zwarte spiegelbehuizing  
vallen zijn stoere lijnen nog beter op.

EEN NIEUWE MANIER VAN TANKEN
De Grandland X Hybrid en Hybrid4 openen 
nieuwe mogelijkheden. Als de batterij  
volledig is opgeladen, biedt hij genoeg  
energie voor de meeste dagelijkse ritten.



13Van oplaadmogelijkheden tot op afstand bedienbare functies: Opel biedt een uitgebreide dienstverlening om elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar te maken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl
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ONGEKEND
INVENTIEF.
AUTOMATISCHE NOODREM-ASSISTENT 
MET VOETGANGERSHERKENNING1.
Dit systeem merkt gevaarlijke situaties  
op en waarschuwt de bestuurder met een 
geluids signaal. Komt de auto te dicht bij 
een voetganger of voertuig, dan wordt de 
auto automatisch afgeremd. Bij een snel-
heid tot 30 km/u kan het systeem de auto 
zelfs volledig tot stilstand brengen.

1 Zie de achterpagina voor belangrijke informatie over de automatische noodrem-assistent.

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING
De koplampen hebben een langere en sterkere 
lichtbundel en passen zich automatisch aan  
verschillende situaties aan. Zo worden bochten  
beter verlicht en kunt u continu met grootlicht  
rijden, zonder risico om anderen te verblinden.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Dit assistentiesysteem houdt bij een snelheid van 30 tot 180 km/u 
automatisch een veilige afstand aan tot de auto vóór u, door  
wanneer nodig af te remmen of te versnellen. Zo rijdt u bijzonder 
ontspannen, vooral op lange ritten.

LED-KOPLAMPEN
Deze koplampen zijn helderder en 
hebben een grotere lichtopbrengst, 
terwijl ze minder energie gebruiken 
dan traditionele verlichting.
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ONGEKEND
SLIM BEDACHT.
Laat u verrassen door geavanceerde technologie die uw leven een 
stuk gemakkelijker maakt.

1 De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk 
te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de 
veiligheid.

OPEN & START: KEYLESS ENTRY
Zonder uw sleutel uit uw zak te halen uw 
auto openen en met één druk op de knop 
starten: snel, gemakkelijk en veilig.

360° PARKEERCAMERA
Dit innovatieve camerasysteem brengt  
uw Grandland X en zijn omgeving van  
bovenaf in beeld. Dat geeft heel wat meer 
zelfvertrouwen bij het parkeren, vooral  
als er weinig ruimte is.

ADVANCED PARK ASSIST1

Parkeren wordt een fluitje van een cent! 
Uw Grandland X kan automatisch tot op de 
millimeter nauwkeurig in- en uitparkeren, 
terwijl u zelf alleen de pedalen hoeft te 
bedienen.
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ONGEKEND
ONAFHANKELIJK.
Of u de bekende weg volgt of naar nieuwe  
bestemmingen reist, innovatieve systemen  
maken elke rit in de Grandland X tot een  
groot plezier.

1  De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie. 
2  Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
3  De diensten van Opel Connect kunnen per land en per voertuig verschillen en zijn afhankelijk van de dekking en de beschikbaarheid van het mobiele netwerk. Voor deze diensten is mogelijk een (betaald) abonnement vereist.

DENON® PREMIUM SOUNDSYSTEEM 
Dit Hi-Fi systeem laat u met 8 luidsprekers, een subwoofer en 
240 watt vermogen genieten van de allerbeste geluidskwaliteit.

PERFECTE INTEGRATIE VAN UW SMARTPHONE1

Apple CarPlay™ geeft u via het grote touchscreen van uw  
IntelliLink-systeem eenvoudig toegang tot een groot aantal 
apps en functies op uw smartphone.2

NAVIGATIESYSTEEM MET 8-INCH TOUCHSCREEN 
Het veelzijdige Navi 5.0 IntelliLink-systeem brengt u trefzeker 
naar elke bestemming in Europa. Of naar huis, natuurlijk.

OPELCONNECT: ALTIJD KLAAR OM U TE HELPEN3

Een reeks geavanceerde diensten die u ondersteuning bieden, 
u informeren en uw veiligheid vergroten, met speciale functies 
voor elektrisch rijden.

•	Geruststellende gevoel: eCall Noodoproep, bCall Pechhulp-
oproep en status- en voertuiginformatie.

•	Gemak: bedien de deuren, claxon en lichten met uw  
smartphone.

•	Functies voor elektrisch rijden: op afstand de batterijstatus 
controleren, de airconditioning in- en uitschakelen en het  
opladen volgen.

•	Slimmer rijden: rijd ontspannen en efficiënt, dankzij Live  
Navigatie en rit- en rijstijlmanagement.
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ONGEKEND 
GASTVRIJ.
ALTIJD GOED WEER.
Zelfs als het buiten koud en guur is, zit u in de 
Grandland X comfortabel, met verwarmbare 
stoelen en een verwarmbaar stuurwiel. Het  
glazen panoramadak versterkt het gevoel van 
ruimte en doet het interieur baden in licht.

VERWARMBARE STOELEN
Aangenaam comfort op koude dagen: verwarmbare 
voorstoelen met drie standen, aan te vullen met een 
verwarmbare achterbank.

VERWARMBARE VOORRUIT 
Nooit meer krabben op koude ochtenden in  
de winter! De verwarmbare voorruit laat ijs en  
condens snel verdwijnen.

VERWARMBAAR STUURWIEL
Een warm welkom als u bij koud weer in uw  
Grandland X stapt. Met één druk op de  
knop verwarmt u de contactvlakken van  
het stuurwiel.
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ONGEKEND RUIM  
EN VEELZIJDIG.
INDRUKWEKKEND VEEL LAADRUIMTE! 
Maar liefst 514 liter, die u eenvoudig kunt  
uitbreiden tot 1.652 liter door de achterbank 
plat naar voren te klappen. Dat opent een  
zee aan mogelijkheden!

ELEKTRONISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
Nooit meer met volle handen bij uw auto staan en  
u het hoofd breken hoe u de achterklep openkrijgt. 
Voortaan hoeft u alleen nog uw voet onder de  
voetsensor in de achterbumper te bewegen om  
toegang te krijgen tot de bagageruimte.

SKILUIK
Het plat neerklapbare middengedeelte van de  
achterbank maakt het gemakkelijk om ski’s en  
andere lange voorwerpen in uw auto te vervoeren.

VARIABELE INDELING
Meer passagiers of meer bagage?  
Met de in twee ongelijke delen (40/60) 
neerklapbare achterbank past u de  
beschikbare ruimte in een handomdraai 
aan.
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ONGEKEND  
ZITCOMFORT.
Om uw rug de beste ondersteuning te bieden, is de Grandland X leverbaar met  
ergonomische comfortstoelen1, die voorzien zijn van een uitschuifbaar zit gedeelte 
en een elektrisch verstelbare lendensteun. Het toppunt van zitcomfort biedt de 
8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met actieve ventilatie en lederen 
bekleding.

1 Berson: stoffen bekleding, Marvel Black; interieurafwerking Frosted Silver. 

2 Harlekin Marvel Black zitgedeelte stof, zijkanten leder-look; interieur-
afwerking Toba Grey. In combinatie met ergonomische comfortstoelen.1

3 Siena II: zitgedeelte leder, zijkanten leder en leder-look; interieurafwerking 
in Frosted Silber en Toba Grey. Met 8-voudig elektrisch verstelbare bestuur-
dersstoel en 6-voudig verstelbare comfort-passagiersstoel.1

1 De ergonomische comforstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van 
rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

3
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Welke kleur ook uw favoriet is,  
u kunt er zeker van zijn dat u opvalt!

 White Jade1

 Pearl White3

 Quartz Grey2

 Moonstone Grey2

 Diamond Black2

 Dark Ruby Red3

 Topaz Blue3

1 Basislak. 2Metallic-lak. 3Trend-lak.

ONGEKEND
KLEURRIJK.

1
2
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ONGEKEND 
VEEL KEUZE.

1

2

3

4

5
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ACCESSOIRES DIE UW GRANDLAND X 
NOG BETER MAKEN.

Karaktervolle en dynamische velgen geven u de vrijheid  
om uw eigen stijl te kiezen.

1 18-inch lichtmetalen velgen, multispaaks (PZW)

2 17-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks (RSB)

3 19-inch lichtmetalen velgen, multispaaks (RBM)1

4 18-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks,  
bi-color Technical Grey (RQH)

5 18-inch lichtmetalen velgen, 5-dubbelspaaks,  
bi-color Black (RQK)

BAGAGEREK
Een stevige afscheiding tussen de passagiers- en bagageruimte, 
om bijvoorbeeld uw hond veilig achterin te houden.

OPEL DAKKOFFER
De eenvoudige manier om nog meer mee te nemen.

BESCHERMFOLIE
De op maat gemaakte folie beschermt de lak van de achterdorpel 
en instaplijsten tegen beschadiging. Eenvoudig aan te brengen 
en te verwijderen zonder sporen achter te laten.

SPORTIEVE RVS-PEDAALBEKLEDING
Een dynamisch accent dat perfect past bij het karakter van de 
Grandland X. Gemaakt van geborsteld, gepolijst metaal.

KINDERZITJES
Een veilige zitplaats voor uw kleinste passagiers. De gecertifi-
ceerde kinderzitjes van Opel zijn in een handomdraai veilig  
te bevestigen in de ISOFIX-bevestigingspunten op de buitenste 
plaatsen achterin.1 Alleen beschikbaar voor de Hybrid en Hybrid4.
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ONGEKEND
ENERGIEK EN EFFICIËNT.

1De dieselmotoren van de Grandland X zijn voorzien van de BlueInjection-techologie. Voor een correcte werking is het nodig regelmatig 
(ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer 
het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue. 2 De gegeven cijfers waren correct op het moment 
van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers 
kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP -meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een verge-
lijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richt-
lijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de 
rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt. Kijk voor 
de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op www.opel.nl/grandland-x of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

De motoren van de Grandland X blinken uit door dynamische prestaties, efficiënt verbruik en een lage  
CO2-uitstoot. Dankzij de combinatie van een benzinemotor met twee krachtige elektromotoren spannen  
de Hybrid en Hybrid4 de kroon als het om zuinig en milieubewust rijden gaat.

•  1.2 Turbo Start/Stop benzinemotor met 96 kW (130 pk), met een 6-versnellingsbak of 8-traps automaat
•  1.6 Turbo Start/Stop benzinemotor met 133 kW (180 pk), met 8-traps automaat
•  1.5 Turbo Start/Stop dieselmotor met 96 kW (130 pk), met 6-versnellingsbak of 8-traps automaat1

•  2.0 Turbo Start/Stop dieselmotor met 130 kW (177 pk), met 8-traps automaat1

•  1.6 Turbo Start/Stop plug-in hybride benzinemotor met 168 kW (225 pk), met 8-traps automaat (Grandland X Hybrid)
•  1.6 Turbo Start/Stop plug-in hybride benzinemotor met 220 kW (300 pk), met 8-traps automaat (Grandland X Hybrid4)

Gemiddeld brandstofverbruik: benzinemotoren 5,6–5,0 l/100 km, 17,8–20,0 km/l;  
dieselmotoren 3,9–3,8 l/100 km; 25,6–26,3 km/l; plug-in hybride 1,4–1,3 l/100 km.2  
Gemiddelde CO2-uitstoot: benzinemotoren 128–111 g/km; dieselmotoren 101–99 g/km;  
plug-in hybride 35–34 g/km.2

DAAR WORDT U VROLIJK VAN! 
Eén van de troeven van de 
Grandland X is zijn zuinige  
verbruik.

EU-BANDENLABELS

Bandenmaat 215/65 
R 17

225/55 
R 18

205/55 
R 19

235/50 
R 19

Brandstof-efficiëntieklasse C C B C

Klasse grip op nat wegdek A C–A A B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 69 71–69 69 72

Geluidsklasse
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

De automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning is actief bij een snelheid tussen 5 en 140 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 140 km/u wordt de snelheid met maximaal 50 km/u verminderd. Bij een hogere  
snelheid dient de bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen het noodremsysteem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte obstakel (een bewegend obstakel van 5 tot 140 km/u; een stilstaand obstakel van 5 tot 80 km/u; een voetganger van  
5 tot 60 km/u). De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid.

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is  
gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts 
een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, 
van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel dealer kan u informeren over financiering door Opel Finance, gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 33235784, AFM registernr. 12015032). Ga voor meer informatie naar  
www.opelfinance.nl of neem telefonisch contact op met Opel Finance (088-8866999). Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam. Postbus 350, 1115 ZH Duivendrecht.




