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ŽIVOT JE GRAND.
NA ČO TEDA ČAKÁTE?
Už je to dlho, čo ste naposledy dôverovali intuícii. Buďte pánom svojho osudu a sadnite 
si za volant. Oslávte znovu objavenú slobodu nielen v uliciach miest a privítajte chuť 
na dobrodružstvo – s vozidlom Grandland X a jeho plug-in hybrid verziou.

PRIVÍTAJTE HYBRIDNÚ FLEXIBILITU.
Objavte nemeckú precíznosť v kombinácii s techno-
lógiou plug-in hybrid a všetkými výhodami SUV. 
Vďaka dvom rôznym zdrojom pohonu poskytuje 
Grandland X Hybrid4 maximálnu flexibilitu. Ako 
plne elektrické vozidlo dokáže prejsť rozumnú 
vzdialenosť čisto na elektrinu a znížiť tak emisie 
výfukových plynov na nulu.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
VŠESTRANNOSŤ.
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Zoznámte sa s vozidlom SUV, ktorý 
vám poskytne každodennú slobodu 
cestovania. Od skvelých prvkov 
výbavy cez skvelú dynamiku jazdy, 
výnimočný dizajn až po efektívny 
motor, ktorý zodpovedá všetkým 
vašim potrebám – vyťažiť maximum 
z dostupných zdrojov.

Niektoré fotografie a popisy v tomto katalógu môžu 
obsahovať prvky voliteľnej výbavy za príplatok. 
Obsah tohto katalógu bol presný v čase odovzdá-
vania do tlače (07/2019). Vyhradzujeme si právo 
kedykoľvek zmeniť technické údaje a výbavu. 
Najnovšie informácie získate u svojho predajcu 
Opel.
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Ste známi svojou odvahou, svižnosťou 
a bystrosťou – prečo by sa to teraz 
malo meniť? Inovatívne prvky vozidla 
Grandland X vám kryjú chrbát v každej 
situácii.

PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
TLKOT SRDCA.



07

1 Na prianie, vyžaduje špecifické 18˝ disky kolies z ľahkých zliatin.

SKVELÝ 360° POHĽAD
Maximalizujte svoj rozhľad: predné a zadné 
kamery odhalia všetky prekážky alebo 
okoloidúcich chodcov.

LED SVETLOMETY
Objavte inovatívne adaptívne LED svetlá, 
ktoré vozovku osvetlia až o 30 % jasnejšie 
než klasické svetlomety.

PRÉMIOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM DENON®

Prvotriedny zvukový systém vylepší každú 
cestu.

POKROČILÝ SYSTÉM INTELLIGRIP1

Máte všetko pod kontrolou – a IntelliGrip vás 
istí. Užite si jazdu, zatiaľ čo Grandland X 
upravuje zrýchlenie podľa aktuálneho 
povrchu a priľnavosti.
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VÁŠ ČAS PRÁVE ZAČAL – A TO NAJLEPŠIE 
EŠTE LEN PRÍDE.
Grandland X vyžaruje dobrodružstvo z každého 
uhla vďaka svojim ostrým líniám, svalnatému 
postoju a atletickej duši. Nastúpte a vydajte sa 
na cestu, kým nepríde noc, aby ste si ju mohli 
užiť vďaka presklenej panoramatickej streche.

PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
CHUŤ CESTOVAŤ
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
SVOJE POSTOJE.
PRESKÚMAJTE SVOJE TERITÓRIUM:
pri sedení umožňuje skvelý rozhľad. Vyhrievané a odvetrávané 
ergonomické aktívne predné sedadlá1 zabezpečia oporu pre váš 
chrbát na dlhých trasách. Dajú sa elektricky nastaviť v 16 rôznych 
smeroch1 na dosiahnutie dokonalej polohy. Stačí stlačiť tlačidlo.

1 Elektricky ovládané sedadlá sú na prianie. Ergonomické aktívne sedadlá vpredu sú certifikované nemeckou 
organizáciou AGR (Kampaň za zdravší chrbát) zameranou na dosiahnutie špičkovej ergonómie. Tento certifikát 
je známkou kvality, ktorú udeľuje nezávislá testovacia komisia tvorená odborníkmi z rôznych oblastí medicíny.

VITAJTE DOMA:
prémiové materiály, expresívne tvary 
a elegantný dizajn, ktorý si môžete 
prispôsobiť. Interiér Grandlandu X je 
vaša osobná zóna.

VŠETKO NA DOSAH:
ovládacie prvky sú ergonomicky umiestnené, 
aby bolo ovládanie ľahké a mohli ste sa sústrediť 
na cestu.
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PRIVÍTAJTE TECHNOLÓGIU  
PLUG-IN-HYBRID.
VÝKONNÝ VZHĽAD HYBRIDNÝM SPÔSOBOM.
Silná kombinácia spaľovacieho a elektrického motora s dizajnom interiéru a exteriéru 
na mieru – všetko na tomto SUV je skvelé. Pri prvom pohľade zaujmú 19" frézované disky 
kolies z ľahkých zliatin – špeciálne navrhnuté pre Grandland X Hybrid4, aby zdôraznili 
jeho atletický dizajn. Je tu však aj množstvo ďalších detailov, stačí sa pozrieť bližšie.

ELEGANTNÝ ZVNÚTRA
Interiér vás presvedčí voličom 8-stupňovej automatickej 
prevodovky a kožou potiahnutáým volantom s pádlami 
na radenie rýchlostí. Štandardne je vozidlo vybavené 
navigačným systémom s dotykovým displejom vrátane 
špeciálneho menu Hybrid4.

ODOLNÝ ZVONKA
Grandland X Hybrid4 má výrazný vzhľad vďaka 
svalnatým líniám karosérie, sebavedomému 
postoju a atletickej náture. V kombinácii 
s čiernou kapotou a strechou na prianie 
a označením Hybrid4 dáva všetkým ostatným 
jasný odkaz.

OBJAVTE NOVÉ ZDROJE
Vaša slobodná voľba: ako elektromobil 
prejde Grandland X Hybrid4 skvelú 
vzdialenosť na jedno nabitie. 
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Od možností nabíjania po diaľkové funkcie: služby Opel pre elektromobily prinášajú plynulý a bezstarostný prechod na e-mobilitu. Viac informácií nájdete na www.opel.sk.

http://www.opel.sk
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
DÔMYSELNOSŤ.
AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE1

dokáže rozpoznať nebezpečnú situáciu 
pred vami a varuje vodiča zvukovým 
znamením. Keď je chodec alebo iné 
vozidlo príliš blízko, systém vozidlo 
spomalí. Do rýchlosti 30 km/h dokáže 
vozidlo aj úplne zastaviť.

1 Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov pracuje automaticky v rozmedzí rýchlostí 5 km/h až 140 km/h. Od 5 do 30 km/h je spomalenie za účelom zníženia následkov kolízie vyjadrené metrickou hodnotou 
0,9 g. Od 30 do 140 km/h dokáže systém spomaliť vozidlo maximálne o 50 km/h. Pokiaľ ide vozidlo rýchlejšie, je nutné, aby aj vodič brzdil na ďalšie zníženie rýchlosti. Rozmedzie rýchlostí, pri ktorých funguje systém 
automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, závisí aj od druhu prekážky (pohyblivá prekážka: od 5 do 140 km/h; pevná prekážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h). Asistenčné systémy Opel 
podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

2 Na prianie s automatickou prevodovkou.

ADAPTÍVNE PREDNÉ LED SVETLOMETY
Vylepšenie viditeľné v praxi: sledujte svetelný 
kužeľ smerujúci do zákrut, ponechajte zap-
nuté diaľ kové svetlá, ktoré automaticky 
rozpoznajú ostatné vozidlá a stlmia sa. 
Nechajte sa sprevádzať svetlometmi nocou – 
automaticky sa prispôsobia okolitým 
podmienkam.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT2.
Vidí dopredu a udržiava bezpečnú vzdialenosť od vozidla 
pred vami v rozmedzí rýchlostí 30 až 180 km/h. Automaticky 
zrýchľuje a spomaľuje, čo oceníte predovšetkým na dlhých 
cestách.

PREDNÝ LED SVETLOMET
Pokročilá úsporná techno-
lógia šetrí energiu a tak 
znižuje spotrebu paliva.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
ZVEDAVOSŤ.
Vystúpte z radu vďaka týmto prvotriednym inováciám.

1 Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich 
možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

BEZKĽÚČOVÝ SYSTÉM 
OPEN & START
Nastúpte do svojho vozidla 
Grandland X bez nutnosti 
hľadania kľúčov.

360° KAMERA
Nepostrádateľná v stiesnených 
priestoroch. Sledujte, čo sa deje 
za vami alebo pred vami z pohľadu 
zhora.

POKROČILÝ PARKOVACÍ 
ASISTENT1

Zložte ruky z volantu 
a nechajte Grandland X 
samostatne zaparkovať.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
AUTONÓMIU.
Nezáleží na tom, či poznáte svoj ďalší 
cieľ alebo cestujete podľa intuície – 
prvky vozidla Grandland X 
zabezpečia, že sa tam dostanete. 
Nech je to kdekoľvek.

1 Na prianie so sadou Park & Go 2. Na prianie s infozábavným systémom Navi 5.0.
2 Na prianie s infozábavným systémom Navi 5.0.
3 Kompatibilita a funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie operačného systému. Informácie o kompatibilite vášho zariadenia získate u predajcu 

Opel. Apple Carplay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
4 Iba pre zariadenia s technológiou PMA alebo Qi. Informácie o kompatibilite získate u predajcu Opel.
5 Služby OpelConnect budú dostupné na jeseň 2019. Služby môžu vyžadovať používateľský účet/predplatné a ich dostupnosť závisí od pokrytia a dostupnosti mobilnej 

siete. Dostupnosť služieb OpelConnect sa môže v rôznych krajinách líšiť. Najnovšie informácie získate u predajcu Opel.

PRÉMIOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM 
DENON® 2

Tento výkonný Hi-Fi systém 
s 8 reproduktormi, subwooferom 
a zosilňovačom s výkonom 240 W 
oživí každú vašu jazdu.

INTEGRÁCIA SMARTFÓNU3

Pripojte svoj smartfón pomocou Apple CarPlayTM 
alebo Android AutoTM k systému IntelliLink a získate 
prístup k vybraným funkciám a aplikáciám v telefóne 
priamo na displeji palubného systému.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE4

Jednoducho položte svoj telefón do 
priestoru na bezdrôtové nabíjanie.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM S 8˝ DOTYKOVÝM DISPLEJOM1

Zaručí, že sa bez problémov dostanete k najbližšiemu 
dobrodružstvu. Alebo domov.

OPELCONNECT5

Ponuka inteligentných služieb, ktoré prinášajú nový 
rozmer bezpečnosti a pomoci – aj v elektromobiloch.

• Pokoj na duši: núdzové volanie, volanie v prípade 
poruchy a pravidelné informácie o stave vozidla.

• Pohodlie: diaľkové funkcie (napr. uzamknutie/
odomknutie vozidla) Naše ďalšie služby pre 
elektromobily: kontrola stavu batérie na diaľku, 
diaľkové nastavenie klimatizácie, sledovanie 
nabíjania a školenia pre e-mobilitu.

• Chytrá jazda: užívajte si svoju cestu vďaka živej 
navigácii a správe trasy.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
KOMFORT.
PUSTITE DNU ZIMNÉ SLNKO.
Premeňte zimu na najpríjemnejšie ročné 
obdobie vďaka prémiovým vyhrievaným 
prvkom a panoramatickej streche. Vonku je 
možno zima, nie však vo vozidle Grandland X.

1 Na prianie so sadou Zima 1 alebo Zima 2.

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ1

Sada Zima 1 prináša vyhrievané sedadlá 
s tromi úrovňami nastavenia. Sada Zima 
2 pridáva teplo aj pre zadné sedadlá.

VYHRIEVANÉ ČELNÉ SKLO 
THERMATEC
Technológia ThermaTec rýchlo odmrazí 
čelné sklo a vy si tak môžete odpustiť 
ranné škriabanie.

VYHRIEVANÝ VOLANT1

Zohriaty volant behom chvíle jediným 
stlačením tlačidla. Keď ho uchopíte, 
nebudete ho chcieť pustiť.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
ČAS PRE SEBA.
NAOZAJ VEĽKÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR:
jeho objem 514 litrov možno jednoducho 
zväčšiť na 1 652 litrov sklopením zadných 
sedadiel. Nikdy nebol lepší čas na nové koníčky.

HANDSFREE OTVÁRANIE PIATYCH DVERÍ
Spomeňte si, ako často ste si želali mať 
tri ruky, aby ste si vybrali kľúče od auta 
z vrecka. Nezúfajte: stačí jeden pohyb 
nohou pod zadným nárazníkom a je 
otvorené.

OTVOR NA PREPRAVU LYŽÍ
Upevňovanie zimnej výbavy na strechu nie je 
zrovna tou najpríjemnejšou činnosťou na zimnej 
dovolenke. Otvor vám umožní naložiť výbavu 
bezpečne do vozidla.

FLEXFOLD
Viac cestujúcich alebo viac 
priestoru? Sedadlá FlexFold 
zmiznú jedným pohybom podľa 
vašej potreby. Ich rozdelenie 
v pomere 40/60 vám umožní 
vybrať tú správnu konfiguráciu.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
SVOJ CHRBÁT.
Posaďte sa – pohodlne. A pretože dbáme na vaše zdravie, užijete si 
ergonomická aktívne predné sedadlá1 – pridajte kožené čalúnenie pre 
ešte viac luxusu! Tieto sedadlá sa pýšia certifikátom AGR – Kampaňou 
za zdravý chrbát – a šestnástimi možnosťami nastavenia.

1 Ergonomické aktívne predné sedadlá sú certifikované nemeckou organizáciou 
AGR (Kampaň za zdravší chrbát) zameranou na dosiahnutie špičkovej ergonómie. 
Tento certifikát je známkou kvality, ktorú udeľuje nezávislá testovacia komisia 
tvorená odborníkmi z rôznych oblastí medicíny.

2 Predné sedadlá AGR sú na prianie.
3 Predné sedadlá AGR sú štandardnou výbavou.

Látkové sedadlá Berson v čiernej Marvel, ozdobné lišty 
v striebornej Frosted.

Látkové sedadlá Harlekin v čiernej Marvel, bočnice 
sedadiel s efektom prémiovej kože2, ozdobné lišty 
v striebornej Frosted a sivej Toba.

Perforované kožené čalúnenie v čiernej Marvel 
s bočnicami s efektom prémiovej kože alebo koženými3, 
ozdobné lišty v striebornej Frosted a sivej Toba.
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Vystúpte z davu a ukážte všetkým 
svoju pravú farbu.

Biela Jade1

Biela Pearl1

Strieborná Quartz1

Sivá Moonstone1

Čierna Diamond1

Červená Dark Ruby

Modrá Topaz1

1 Na prianie.

PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
FARBY.
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PRIVÍTAJTE SPÄŤ  
SLOBODU VÝBERU.
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PRÍSLUŠENSTVO, S KTORÝM BUDE 
VÁŠ GRANDLAND X EŠTE LEPŠÍ.

ŠIROKÁ PONUKA diskov kolies vám umožní 
vyjadriť svoje ja.

18" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov, 
žiarivá strieborná1

18" disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov, 
žiarivá strieborná1

17" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 dvojitých 
lúčov, žiarivá strieborná1

19" disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov, 
frézované, dvojfarebné1

18" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov, 
frézované, sivá Technical1

18" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov, 
frézované, lesklá čierna1

16" oceľové disky kolies, 7 lúčov, strieborná1

19" disky kolies z ľahkých zliatin, viacero lúčov, 
žiarivá strieborná1

BEZPEČNOSTNÁ MREŽA1

Oddeľte priestor pre vášho 
štvornohého miláčika alebo 
batožinu od priestoru pre 
cestujúcich.

STREŠNÝ BOX OPEL1

Viac priestoru pre vaše 
dobrodružstvá.

OCHRANNÁ FÓLIA NA PRAHY1

Nástupné prahy stále v skvelej 
kondícii vďaka špeciálnej fólii.

ŠPORTOVÉ PEDÁLE1

Doplňte svoj štýl so sadou 
športových pedálov.

DETSKÉ SEDAČKY1

Menej zmätku, viac bezpečnosti. 
Detské sedačky na mieru s úchytom 
ISOFIX uľahčujú usadenie detí do 
vozidla.1 Na prianie.
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4 DÔVODY  
K VZRUŠENIU.

1 Na prianie so sadou Park & Go Pack 3.
2 Na prianie s infozábavným systémom Navi 5.0.
3 IntelliGrip je súčasťou sady All-Season Traction a nedá sa kúpiť samostatne.

Tieto štyri prvky na prianie zaručujú vašu radosť od prvého okamihu, 
keď do vozidla nastúpite.

1. Perfektná 360° kamera1. Pohľad z vtáčej perspektívy je skvelý 
a nápomocný.

2. LED svetlomety. Pozerajte sa ešte ďalej dopredu – alebo takmer 
za roh. LED svetlá maximalizujú výhľad z vozidla.

3. Vytríbený zvuk Denon® 2. Vaša obľúbená hudba si zaslúži to najlepšie.
4. Podvozok na dobrodružstvo – IntelliGrip3. Všetko máte stále pod 

kontrolou – bez ohľadu na podmienky. 
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BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače. 
Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia. Farby použité v brožúre môžu byť odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich 
vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.
Recyklácia: na internetovej stránke www.opel.sk nájdete viac informácií o podmienkach recyklácie, odberných miestach vozidiel po dobe životnosti a ich recyklácii. Na získanie podrobných informácií o vybavení našich vozidiel, 
prosím, kontaktujte vášho lokálneho partnera Opel.

http://www.opel.sk/grandlandx
http://www.opel.sk

