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NAUJASIS GRANDLAND 
Nėra nieko tipiško apie naująjį Opel Grandland: su drąsiu ir 
tyru dizainu, naujos kartos varančiosiomis jėgainėmis ir 
novatoriškomis technologijomis jis rodo naują tvarką, koks 
gali būti SUV.  

PRANOKSTANTIS 
LŪKESČIUS 
Sveiki atvykę į naują Didį j į amžių. Hibridinės 
elektrifikacijos technologijos žengia žingsnį pirmyn, 
sumažina emisijas iki nulio ilgesnį laiką, kartu sukuria 
jaudinančią 221 kW (300 AG) galią Hybrid4 versijoje su 
nuolatine visų varančiųjų ratų eAWD technologija

PRIKAUSTO  
ŽVILGSNIUS 

Aiškių linijų Opel Grandland dizainas 
ir naujas, ikoniškas Vizor priekis 

leidžia suprasti ,  kad šis SUV 
išskirtinis. Sustiprintas drąsios ir 

tyros naujosios Opel dizaino 
k a l b o s ,  p a s i t i k i n t i s  i r 

sportiškų linijų Grandland’s  
yra tvirtas SUV.



NAUJASIS OPEL GRANDLAND GSe 
Grandland Plug-in hibridinė pavaros sistema su dviem elektros varikliais stulbina savo 300 AG 
visų ratų pavaros dinamika, o dabar su GSe precizišku išbaigtumu jis elgiasi kaip taip, kaip joks 
kitas visureigis. Tikra naujo lygio vairavimo patirtis!

PAŽANGŪS VAIRUOTOJO PAGALBININKAI
Naujovės, kurios kelia sužavėjimą: 8 bėgių automatinė pavarų dėžė, „IntelliLux Pixel“ 

LED priekiniai žibintai ir „Night Vision“.

MAŽESNĖS EMISIJOS
Sportiškai sureguliuotas galios agregatas gali važiuoti vien tik elektra, o išme-

tamųjų teršalų kiekis taps nulinis vienu mygtuko paspaudimu.

SPORTIŠKAS STILIUS
Kiekvienas naujojo Opel Grandland GSe išorės ir dizaino aspektas buvo pa-

tobulintas. Galime tik paminėti kelis akį prikaustančius vizualinius aspek-
tus:  19˝ deimanto išpjovos sportiški lengvo lydinio ratlankiai, išoriniai 

veidrodėliai ir stogas nudažyti derančia Karbon Black spalva, kaip ir GSe 
ženklelis ant automatinio bagažinės dangčio. Viduje – skaitmeniškai 

detoksikuojanti kabina yra rafinuotos prabangos oazė aukštesnio 
lygio kelionėms.

SPORTIŠKAS GALINIS DIFUZORIUS
Opel Grandland dinamiškas stilius pakeltas iki kito lygio GSe 

modelyje, įskaitant unikalų sportišką galinį difuzorių, nudažytą 
juoda blizgia spalva. 

RATAI IR PADANGOS
Opel Grandland GSe unikalūs ir itin lengvi 19˝ dviejų tonų 

deimanto išpjovos lengvo lydinio ratlankiai atrodo pui-
kiai ir suteikia solidų važiavimą.

INTERJERO DIZAINAS
Patirkite drąsų ir gryną dizainą be kompromisų. 

Vairas plokščia apačia kiekviename posūkyje pa-
teikia patrauklų grįžtamąjį ryšį, o jūs palaikote 

ryšį su pasauliu naudodamiesi intuityviomis 
informacinėmis pramogomis. 

SPORTIŠKOS SĖDYNĖS
Naujos sportinės juodos spalvos Alcan-

tara® priekinės GSe sėdynės su AGR ser-
tifikatu1 suteikia komfortą ir stabilumą 

net ir staigiausiuose posūkiuose dėl 
ergonomiškai optimizuoto atramos.



GS KOMPLEKTACIJOS 
STANDARTINĖ ĮRANGA:
18” Lengvo lydinio 
ratlankiaiDviejų tonų 
dažymas, juodas 
stogasTamsinti galiniai 
langaiBeraktė sistema
Sportiškos sėdynės 
priekyje, AGR vairuotojo 
sėdynė

DESIGN&TECH 
KOMPLEKTACIJOS 
STANDARTINĖ ĮRANGA:
LED žibintaiTolimieji 
automatiniai žibintai
7” IntelliLink multimedija 
Bluetooth 
Apple CarPlay / Android 
Auto paruošimas
7” Skatimeninis prietaisų 
skydelis
Parkavimo davikliai priekyje 
ir gale
Atbulinio vaizdo kamera
Automatinis oro 
kondicionierius
Šildomas priekinis stiklas
Odinis vairas
Lietaus davikliai
Elektra užlenkiami 
veidrodėliai
Aklosios zonos perspėjimo 
sistema
17” lengvo lydinio ratlankiai, 
pilki
Vairuotojo nuovargio 
stebėsenos sistema
Automatinio avarinio 
stabdymo sistema
Juostos palaikymo sistema

INNOVATION PLUS 
KOMPLEKTACIJOS 
STANDARTINĖ ĮRANGA 
(PAPILDOMAI PRIE 
COMFORT):
IntelliLux LED Pixel žibintai
18“ Lengvo lydinio ratlaniai, 
dvispalviai
Kėbulo spalvos priekinis 
ir galinis buferiai, ratų 
dangteliai ir durų apvadai
Tamsinti galiniai langai
12” skaitmeninis vairuotojo 
skydelis
Beraktė sistema
Sportiškos sėdynės 
priekyje, AGR vairuotojo 
sėdynė

GSe KOMPLEKTACIJOS 
STANDARTINĖ ĮRANGA 
(PAPILDOMAI PRIE 
INNOVATION):
Juodos sportiškos odinės 
sėdynės
Šildomos sėdynės priekyje 
ir gale (Negalima su PHEV)
Elektra reguliuojama 
vairuotojo sėdynė su 
atminties funkcija
Ventiliuojamos priekinės 
sėdynės
Adaptyvi greičio palaikymo 
sistema
(negalima su mechanine 
transmisija)
Elektra ir juesio davikliais 
valdomas bagažinės 
dangtis
Aliumininis pedalų paviršius 
(automatinei versijai)
18” Lengvo lydinio ratlankiai

NAUJOJI OPEL GRANDLAND LCDV Transmisija AG Kaina Mėnesio 
įmoka

DESIGN&TECH

Benzinas Design&Tech 130 Turbo 1GUOSYKM6KB0A0G0 M6 130 30 400 € 310 €

Design&Tech 130 Turbo A 1GUOSYKM61B0A0G0 A8 130 31 900 € 325 €

Dyzelis Design&Tech 130 D Turbo A 1GUOSYKP41B0A0G0 A8 130 34 590 € 352 €

PHEV Design&Tech 225 PHEV FWD A8 1GUOSYKR7AB0A0G0 A8 225 44 990 € 458 €

INNOVATION PLUS

Benzinas Innovation Plus 130 Turbo 1GUOSYRM6KB0A0G0 M6 130 31 900 € 325 €

Innovation Plus 130 Turbo A 1GUOSYRM61B0A0G0 A8 130 33 400 € 340 €

Dyzelis Innovation Plus 130 D Turbo A 1GUOSYRP41B0A0G0 A8 130 36 590 € 373 €

PHEV Innovation Plus 225 PHEV FWD A8 1GUOSYRR7AB0A0G0 A8 225 46 990 € 478 €

GS

Benzinas GS 130 Turbo 1GUOSYSM6KB0A0G0 M6 130 31 900 € 325 €

GS 130 Turbo A 1GUOSYSM61B0A0G0 A8 130 33 400 € 340 €

Dyzelis GS 130 D Turbo A 1GUOSYSP41B0A0G0 A8 130 36 590 € 373 €

PHEV GS 225 PHEV FWD A8 1GUOSYSR7AB0A0G0 A8 225 46 990 € 478 €

GSe

PHEV GSe 300 PHEV AWD A8 1GUOSYUR52B0A0G0 A8 300 54 990 € 560 €

PHEV-MODELIAI TAIP PAT 
TURI:
Opel Connect Pagalbos 
skambutį ir pagalbą kelyje
Nuotolinį įkrovimo ir 
pašildymo valdymą
3,7 kW įdiegtą įkroviklį
Mode 2-įkrovimo kabelį 
1,8 kW



Comfort Innovation 
Plus

Executive

KAS TOLIAU?

 Standartinė įranga      Papildoma įranga     - Negalima įranga     / = benzinas ir dyzelis / PHEV

Įrangos paketai LCDV Pastaba Kaina Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Ultimate paketas: 
Dviejų tonų dažymas, juodas stogas 
ir veidrodėliai, užrakto kontrolė, 
pasyvus užvedimas, beraktė sistema 
ir automatiškai judesiu atidaromas 
bagažinės dangtis, LED Pixel adaptyvūs 
žibintai, priekiniai rūko žibintai, Navi 5.0 
Intellilink, 10” spalvotas liečiamas ekranas

ENVC 2700 -  -  

IntelliLuX LED Pixel žibintai:
Novatoriški LED Pixel žibintai turi po 84 
segmentus kiekviename žibinte, kurie siūlo 
protingai prisitaikantį šviesos srautą, kad 
užtikrintų puikų matomumą bet kokioje 
situacijoje.  Jūs galite vairuoti saugiai ir su 
pasitikėjimu turėdami itin stiprius žibintus, 
kurie neakina kitų vairuotojų.

YQ03 1 390 €  

  

Panormainė 360 laipsnių galinio vaizdo 
kamera:
Priekinė kamera ir 2 kameros gale sukuria 
unikalų 360 laipsnių vaizdą centriniame 
ekrane, kuris supaprastintins kliūčių 
atpažinimą ir distanciją iki jų parkuojantis.  
- Proaktyvi važiavimo trajektorija ekrane
- Automatinis priartinimas, kai objektas 
arčiau nei 70 mcm
- Esant mažesniam nei 20 km/h greičiui 
vaizdas išlieka ekrane

WY25 700 € 

600 €   

Adaptyvi kruizo kontrolė:
Automatiškai pagreitėja ir sulėtina greitį 
palaikydama saugią distaciją iki priekyje 
važiuojančio automobilio. Veikia ir Stop&Go 
eisme. 

ZVCC Nederinama su 
mechaninėmis 

pavarų dėžėmis
Standartiškai 

PHEV 

660 € / / /  

Naktinio matymo
Pagerina matomumą naktį iki 300 m ir 
perspėja apie pėsčiuosius ir žvėris iki 100m 
atstumu ekrane.  
- Infraraudonųjų spindųlių kamera priekyje

N101 990 € - - - 

Nuimamas tempimo kablys D336 990 €    

Tamsingi galiniai langai VD09 363 €     

Apsaugos nuo vagystės sistema AB08 650 €    

Multimedia Navi Pro 10” liečiamuoju ekranu WLZ7 1 155 €     

Beraktė sistema ir automatiškai judesiu 
atidaromas bagažinės dangtis

YD04 1 090 €     

PHEV Įkrovimo įranga LCDV Pastaba Kaina Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

6,6 kW Įkroviklis LZ02 Tik PHEV 500 € -/ -/ -/ -/

Įkrovimo kabelis viešoms / įtaisytoms 
stotelėms, Mode-3 

Vietinė instaliacija, 
gamybos kodas. 

9837497680

-/ -/ -/ -/

Flex-charging kabelis (Universalios 
jungtys)
(max. 11 kW, Mode 3, Trifazis)
- Įeina skirtingi adapteriai kaip pavyzdyje. 
Type 2 su CEE16-industrine jungtimi

Vietinė instaliacija, 
gamybos kodas  

9835783780

-/ -/ -/ -/



Kardio Red Kobalt BlueArctic Jade Kompass Grey Karbon Black

 Standartinė įranga      Papildoma įranga     - Negalima įranga     / = benzinas ir dyzelis / PHEV

Apdaila ir sėdynės LCDV Pastaba Kaina Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Apdaila - Audinio formulė, Jet Black - 
Komfortiškos sėdynės

79FX Design&Tech 
Comfort

 - - -

Ergonomiškos AGR sportinįs sėdynės - 
“Harlekin” - juodos
-  6 kryptimis valdoma vairuotojo sėdynė 
(AGR) ir 4 kryptimis valdoma keleivio 
sėdynė, mechaniniškai prailginama atrama 
blauzdoma ir elektra valdoma juosmens 
sritis 

A9FX Standartiškai 
Innovation 

Plus

-   -

Ergonomiškos AGR sportinįs sėdynės - 
“Alcantara” - juodos
-  6 kryptimis valdoma vairuotojo sėdynė 
(AGR) ir 4 kryptimis valdoma keleivio 
sėdynė, mechaniniškai prailginama atrama 
blauzdoma ir elektra valdoma juosmens 
sritis 

1UFX 1 620 € -   -

Todos apdaila salone - Ergonomiškos AGR 
sportinės sėdynės - juodos
- 6-iomis kryptimis valdoma vairuotojo ir 
keleivio sėdynė
- Mechaniškai prailginama pagalvėlė 
blauzdoms
- Elektra valdoma juosmens atrama 
vairuotojui ir keleiviui
- Ventiliuojamos priekinės sėdynės

82FX Standartiškai 
Gse

- - -  

2 420 € -   

Išorės spalvos LCDV Pastaba Kaina Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Arctic Jade – Solidi P0WP 0 €    

Kompass Grey – Metallic M0F4 605 €    

Karbon Black   - Metallic M09V 605 €    

Kardio Red - Premium Metallic M0LM 825 €    

Kobalt Blue  - Premium Metallic M6SM 990 €    

Ratai ir padangos LCDV Pastaba Kaina Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Lengvo lydinio, 7.5 J x 18, 225/55 R18  
Black

ZHEB - -  -

Lengvo lydinio, 7.5 J x 18,  225/55 R18 
Diamond Cut

ZHLU   - -

Lengvo lydinio, 7.5J x 19, 225/50 R19 
Monza

ZHZR - - -  



KAS TOLIAU?

 Standartinė įranga      Papildoma įranga     - Negalima įranga

Standartinė įranga

Kodas Saugumas Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

J60 Stabdžių antiblokavimo sistema ABS    

AJG Priekinės ir šninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui    

FX3 Elektroninė stabilumo programa    

UHG/UH5 Neužsegtų saugos diržių perspėjimas vairuotojui ir keleiviui    

UFL Nuokrypio nuo eismo juostos perspėjimas    

UHX Išlaikymo eismo juostoje pagalbos sistema    

UDQ Aklosios zonos perspėjimas   - 

UVX/UVV Kelio ženklų atpažinimas    

2F6 Vairuotojo nuovargio atpažinimas, Priekinio susidūrimo perspėji-
mas, Automatinis avarinis stabdymas, Juostos palaikymas

   

Kodas Ratai ir padangos Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

KTI Padanggos remonto rinkinys    

RSZ Lengvo lydinio, 7.5 J x 18, 225/55 R18    -

RQK Lengvo lydinio, 7.5 J x 19, 225/50 R19 - - - 

UJO Padangos slėgio indikatorius    

Kodas Interjeras Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

BTM Užrakto kontrolė, pasyvus užvedimas /-   

N37 Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė    

KA1 Šildomos priekinės sėdynės    

AH4 6-iomis kryptimis mechaniškai reguliuojama vairuotojo sėdynė  - - -

AG6 4-iomis kryptimis mechaniškai reguliuojama keleivio sėdynė  - - -

8-iomis kryptimis mechaniškai reguliuojama vairuotojo sėdynė (AGR) -   

8-iomis kryptimis mechaniškai reguliuojama keleivio sėdynė (AGR) -   

N35 Multifunkcinis vairas, Odinis    

K33 Kruizo kontrolė    

B26 Adaptyvi kruizo kontrolė -/ -/ -/ 

DBU Daiktadėžė priekyje, grindyse, Slankiojantis porankis    

JF5 Sportiški aliuminio pedalai - - - 

Kodas Išorė Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

DXK Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai  - - -

DXJ Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai, automatiškai užsilenkiantys -   

D75 Kėbulo spalva dažytos durelių rankenėlės    

MDB Juodi šoninių langų apvadai - -  

MDQ Chromuoti šoninių langų apvadai   - -

CWX Priekiniai rūko žibintai - -  

UD5 Parkavimo davikliai priekyje ir gale    

AVJ Beraktė sistema ir automatiškai judesiu atidaromas bagažinės 
dangtis

- - - 

AKO Tamsinti galiniai langai -   

41T Dviejų tonų dažymas, juodas stogas ir veidrodėliai - -  



KAS TOLIAU?

 Standartinė įranga      Papildoma įranga     - Negalima įranga

Standartinė įranga

Kodas Apšvietimas Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

T4L Full LED Žibintai  -  -

T95 LED Pixel adaptyvūs žibintai -  - 

Kodas Multimedija Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Galinio vaizdo kamera    

CR32 Navi 5.0 Intellilink, 10” spalvotas liečiamas ekranas, USB, Bluetooth, 
6 garsiakalbiai, Apple CarPlay/Android Auto paruošimas

   -

Navi 5.0 Intellilink, 10” spalvotas liečiamas ekranas, USB, Bluetooth, 
6 garsiakalbiai, Apple CarPlay/Android Auto paruošimas +  
12” skaitmeninį vairuotojo ekraną

- - - 

Kodas Klimato kontrolė Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

CJ2 Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė    



VAŽIUOKITE SAVO KELIU 
Naujasis Opel Grandland suteikia dinamišką važiavimą su 
guvia galia ir trauka. Jūs galite pasirinkti savo kelionės 
poreikius, kelio sąlygas ar nuotaiką labiausiai atitinkantį 
vairavimo režimą vieno mygtuko paspaudimu. Standartinis 
Electric režimas1 naudos baterijų energiją nulinių emisijų 
važiavimui ir visiškai tylai. Pasirinkus hibridinį režimą, automobilis 
jums subalansuos galią ir nuvažiuojamą atstumą, o AWD2 režimas 
suteiks elektros pagalba veikiančią visų ratų pavarą, kad užtikrintų 
sukibimą esant sudėtingam kelio paviršiui. Arba jei norite gerai 
pasismaginti, spustelėkite Sport režimą, kuris kasdienį vairavimą 
pavers jaudinančia patirtimi.

HIBRIDINĖ JĖGA 
Naujieji Opel Grandland Plug-in hibridai 
galią perkelia į naują lygį. Jie suderina 
efektyvų vidaus degimo variklį su 
elektros motorais geresnei dinamikai 
visomis sąlygomis: galia siekia nuo 
165 kW (225 AG) FWD su galimybe 
vien Elektra pasiekti 135 km/h 
greitį iki eAWD Hybrid4 su 221 
k W  ( 3 0 0  AG) ,  k u r i s  g e b a 
pagreitėti nuo 0 iki 100 km/h 
vo s  p er  6 ,1  s ekun d ė s  i r 
pasiekti maksimalų 235 
km/h greitį.

IŠVYSTYTAS ĮKROVIMAS 
Kad ir kur patrauksite, Opel Grandland Hybrid bus pasiruošęs 

nuvažiuoti toliau, siūlo senos SUV idėjos. Įkrovimas yra greitas, 
švarus ir paprastas, ir vos per dvi valandas su išmania 7,4 kW 

mode-3 jungtimi gali užpildyti bateriją. Jūs taip pat galite 
naudotis bet kuria vieša stotele, namų kabeliu ar sieniniu 

įkrovikliu, kuris leis bateriją užpildyti per naktį su 3,7 kW 
vidiniu įkrovikliu.



 DIDINGAS EFEKTYVUMAS 
Kai nustosite sekti paskui mases, būsite pasiruošę vairuoti Grandland. Prabangiausio Opel SUV 

dinamika suteikia viską ir nesileidžia į jokius kompromisus. Pažangus mažos trinities 1.2 litroDirect 
Injection Turbo benzininis variklis su 6 pavarų mechanine dėže arba 8 pavarų rafinuotu automatu 

ir 1,5 litro dyzeliniai varikliai su 8 pavarų automatinėmis transmisijomis sukuria 96 kW (130 AG) 
pajėgumą visiškai atitikdami Euro 6d standartus.



PURE PANEL 
Naujojo Opel Grandland’s interjero 

širdyje yra Pure Panel ekranas. Ši integ-
ruota skaitmeninė panelė visiškai trans-

formuoja visa vairuotojui būtiną infor-
maciją į vieną ekraną ir eliminuoja betvarkę 

bei bereikalingą blaškymą. Sveiki atvykę į 
visiškai “detoksikuojančią” Grandland vairavi-

mo patirtį. 

PRABANGIAI TVIRTAS 
Naujasis Opel Grandland meta iššūkį daugeliui SUV interjero komforto ir inovacijų lygiu. Ergo-
nomic Active Priekinės Sėdynės, sertifikuotos Sveikesnių Nugarų Kampanijos (AGR) leis pa-
miršti nugaros skausmą po ilgų kelionių. Tuo tarpu bevielis prietaisų įkroviklis ir šildomi ele-
mentai, tarp kurių ir vairas, leis jūsų rankoms išlikti laisvoms, šiltoms ir komfortiškai 
išlaikyti kontrolę.  

AUKŠTO LYGIO JUNGLUMAS 
Kai jūs prisijungiate prie naujojo Grandland, jūs atrakinate rytojų. Su 
revoliuciniu, visiškai skaitmeniniu ‘Pure Panel’ interjero konceptu, 
kuris turi 12˝ vairuotojo informacijos skydelį ir 10˝ liečiamąjį navi-
gacijos ekraną1, leidžia būti prisijungus prie pasaulio su Apple 
CarPlay™2 arba Android Auto™3 su USB ir Bluetooth®4  prisi-
jungimu.

1 galima aukštesnio lygio komplektacijose.
2 Apple CarPlay™ yra registruotas Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir 
kitose šalyse.
3 Android Auto™ yra Google Inc registruotas prekės ženklas.
4 Bluetooth® yra registruotas Bluetooth SIG Inc prekės ženklas.



gr22_t03_210

AUTOMATINIS AVARINIS  
STABDYMAS

JUOSTOS PALAIKYMAS IR
IŠVAŽIAVIMO IŠ JUOSTOS 
PERSPĖJIMAS

NAKTINIS MATYMAS INTERGUOTAS GREITKELIO ASISTENTAS

PANORMAINĖ 360 LAIPSNIŲ GALINIO VAIZDO PAŽANGUS STATYMO ASISTENTAS

INTELLILUX LED PIXEL ŽIBINTAI

VAIRUOTOJO PAGALBINĖS 
SISTEMOS 
Tikroji prabanga nėra vien tik apie nuostabiai komfor-
tišką interjerą, bet ir apie visiškai ramią galvą, kurią 
jums užtikrins naujojo Opel Grandland novatoriškos 
vairavimo technologijos.  Keliaukite saugiau ir 
sklandžiau su tokiomis ypatybėmis, kaip Intelli-
Lux LED® Pixel žibintai, Automatinis Avarinis 
Stabdymas, Naktinis Matymas, Priekinė ir 
Galinė vaizdo kameros, Juostos Palaikymo 
Asistentas & nuokrypio nuo juostos per-
spėjimas, Integruotas greitkelio asis-
tentas, Pažangus statymo asistentas 
ir daugiau.



JIS YRA  
DIDINGAS 

Grandland išsiskiria šokiruojančiu 
dizainu, galinga, tačiau rafinuota 

dinamika ir novatoriškomis važiavimo 
technologijomis, kad kiekviena jūsų 

kelionė būtų ypatinga.  

VADINKIT JĮ BET KAIP TIK NE TIPINIU 
Iškreikškite savo individualumą su pribloškiančiomis naujojo Grandland dviejų spalvų stogo ir kėbulo 
kombinacijomis. Jos užtikrins, kad kiekvienoje kelionėje sulauksite daug palydinčių žvilgsnių. 
Pamatykite, kur naujojo drąsaus ir tyro Opel dizaino pasirinkimai jus nuves rinkdamiesi ir iš gamos 
sportiškų lengvo lydinio ratlankių. 



Techniniai duomenys

Benzininiai ir dyzeliniai varikliai 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A

Transmisija M6 A8 A8

Degalų tipas Benzinas Benzinas Dyzelis

CO2 g/km 140 146 137

Galia (kW/AG) 96/130 96/130 96/130

Sukimo momentas (Nm) 230/1750 230/1750 300/1750

Vidutinės degalų sąnaudos WLTP (l/100km) 6,2 6,6 5,2

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 10,4 10,3 12,3

Didžiausias greitis (km/h) 197 196 192

Priekabos svoris (kg) su stabdymu 12% nuolidyje 1400 1200 1300

Priekabos svoris (kg) be stabdžių 600 600 600

Svoris (kg)

Tuščio automobilio masė su vairuotoju (kg) 1370 1395 1455

Bendroji automobilio masė 1930 1955 2000

Degalų bako tapa (l) 53 53 53

Bagažinės talpa (l) 514/1652 514/1652 514/1652

PHEV (AWD/FWD)

Transmisija A8 Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 6,1/8,9 

Tuščio automobilio svoris su  
vairuotoju (kg)

1810 Įsibėgėjimas 80 - 120 km/h 3,9/4,9 s

Bendroji automobilio masė 2285 Didžiausias greitis (km/h) 235/225 

Degalų bako talpa (l) 43 Elektra nuvažiuojamas  
atstumas (WLTP) *

62/61 km

Bagažinės talpa (l) 390 Baterijos talpa 13,2 kWh

Priekabos svoris (kg) su stabdymu 12% 
nuolidyje (AWD ir FWD)

600/1250 Vidutinės energijos sąnaudosn  
(WLTP) *

15,3–16,1 kWh

Galia (kW/hp) (AWD)  
Galia (kW/hp) (FWD)

221/300  
165/224

Baterijos garantija 8 metai / 160 000 km 
(70% išliekamosios 

talpos)

Sukimo momentas (Nm) 520/360

* Energijos sąnaudos priklauso nuo sumontuotos įrangos. Nuvažiuojamo atstumo ir energijos sąnaudos išmatuotos pagal WLTP testų pricedūras, kurios taikomos 
visiems naujiems automobiliams nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos. Jos gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir skirtingų faktorių, tokių kaip: greitis, terminis 
komfortas viduje, vairavimo stilius ir ro temperatūra lauke. Įkrovimo laikas priklauso nuo automobilyje sumontuoto įkroviklio, įkrovimo kabelio ir įkrovimo stotelės tipo. 
Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su Opel atstovu.



Šis kainoraštis galioja nuo 04.11.2022. Kainos nurodytos eurais. Šis kainoraštis pakeičia visus iki šiol buvusius kainoraščius. 
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainoraštyje esančią informaciją be išankstinio perspėjimo. Tai yra rekomenduojamos 
mažmeninės kainos su 21 % PVM. Gamintojas suteikia 5 metų garantiją su 100 000 km ridos apribojimu. Visa informacija apie 
modifikacijas, dizainą, įrangą, apdailos medžiagas, garantiją ir išvaizdą yra tiksli kainoraščio publikavimo metu. Gamintojas 
pasilieka teisę keisti kainoraštyje esančią informaciją be išankstinio perspėjimo. Čia pateikiama informacija yra tik orientacinė. Dėl 
spausdinimo technikos galimybių spalvų atspalviai ir kitos čia esančios medžiagos realybėje gali atrodyti kitaip. Susisiekite su 
savo „Opel“ autorizuotu atstovu, norėdami gauti naujausią informaciją apie standartinę bei papildomą įrangą, aktualias kainas bei 
pristatymo sąlygas. Mėnesinė įmoka yra orientacinė ir apskaičiuota tokiomis sąlygomis: 60 mėnesių lizingo periodas, 15 % pradinė 
įmoka, 30 % likutinė vertė, 2,5 % metinės palūkanos.

Išorės matmenys (mm)

Ilgis 4478

Aukštis 1609

Plotis (veidrodėliai užlenkti / atlenkti) 1856/2098

Ratų bazė 2675

Raideleveys edessä / takana 1595/1610

Prošvaisa 188Grandland_P1UO
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Autovici - Vilnius
Ukmergės g. 279A, Vilnius
Telefonas +370 5270 4000
  OPEL.AUTOVICI.LT

Autovici - Kaunas
Savanorių pr. 404G, Kaunas
Telefonas +370 3733 3700
  OPEL.AUTOVICI.LT

Armi Servisas - Klaipėda
Šilutės pl. 5B, Klaipėda
Telefonas +370 4631 1133
  OPEL.ARMISERVISAS.LT› › ›
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