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UUS GRANDLAND 
Uuel Opel Grandlandil pole midagi tavalist: julge ja 
puhta disaini ,  uue põlvkonna jõuallikate ning 
uuendusliku tehnoloogiaga viskab ta õhku küsimuse, 
kas selline võikski linnamaastur olla.

ÜLE IGASUGUSTE 
OOTUSTE 
Tere tulemast uude suursugusesse ajastusse! 
Tänapäevane hübriidelektertehnoloogia astub 
sammu edasi, vähendades heitkoguseid nullini 
pikemaks ajaks ja tagades Hybrid4 mootoril siiski 
uskumatu 221 kW (300 hj) koos pideva eAWD nelikveo 
tehnoloogiaga.

PANEB PEAD  
PÖÖRAMA 

Opel Grandlandi ümberkujundamine 
ja uus ikooniline Vizor näitavad 

selgelt, et tegemist on parima 
linnamaasturiga. Opeli jõulise ja 

puhta uue disainikeelega on 
Grandlandi enesekindlad ja 

sportlikud jooned kooskõlas 
võimsa hoiaku ja vastu-

p i d av a  l in n a m a a s t ur i 
olemusega.



UUS OPEL GRANDLAND GSe 
Grandlandi Plug-in hübriidajam koos kahe elektrimootoriga annab tulemuseks 300 hj koos 
nelikveoga, ning nüüd ka koos GSe tippviimistlusega, mis muudab selle kordumatuks. Tõeline 
uue taseme sõidukogemus!

ARENENUMAD JUHIABISÜSTEEMID
Innovatsioonidest pungil tuleb uudismudel 8-käigulise automaatkastiga, IntelliLux 

piksel-LED-esilaternatega, ja öövaatlusseadmega Night Vision.

VÄHEM HEITGAASE
Sportlikuks häälestatud jõuallikas suudab nupuvajutusel muutuda heitmeva-

baks elektrisõidukiks.

SPORTLIK STIIL
Uue Opel Grandland GSe välimuse ja sisemuse iga aspekt on sedapuhku 

üle käidud. Esmajoones tasub mainida silmatorkavamaid väliseid muu-
datusi: 19˝ teemantlõikega sportlikud valuveljed, Karbon Black-viimist-

luses välispeeglid ja katus ning GSe embleemid elektriajamiga taga-
luugil. Sõitjateruumis tervitab lihtsustatud digi-armatuurlaud ning 

väljapeetud luksuse oaas pakkumaks uuel tasemel sõidukogemust 
igal teekonnal.

RATTAD JA REHVID
Opel Grandland GSe unikaalsed ja kergekaalulised 19˝ kahe-

toonilised teemantlõikega valuveljed kindlustavad uuel ta-
semel välimuse ja sõiduomadused

SISEDISAIN
Naudi julget ja puhast disaini ilma kompromisse tege-

mata. Lameda alaosaga rooliratas pakub tundlikku 
tagasisidet igas kurvis, samas kui juht saab end 

maailma asjadega kursis hoida tänu intuitiivsele 
infolustisüsteemile.

SPORTISTMED
Ergonoomiliselt sertif itseeritud AGR1 

kuue-suunalised sportlikud esiistmed mus-
ta Alcantara® kattega tagavad mugavuse 

ja kontrolli isegi kõige dünaamilisemate 
manöövrite ajal ning pakuvad ist-

mesoojendust, nimmetuge ja istme-
padjapikendust nii juhile kui ka kõrva-

listujale.



UUS OPEL GRANDLAND LCDV Käigukast hj Hind Kuumakse

DESIGN&TECH

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

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

Diisel 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

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

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

Diisel 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

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

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

Diisel 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 €

GS PÕHIVARUSTUSES 
LISAKS DESIGN&TECH 
VARUSTUSELE:
18-tollised valuveljed, 
mustad
Tumendatud tagaklaasid
Võtmeta käivitus
Eesmised sportistmed, juhi 
AGR-iste

DESIGN&TECH 
PÕHIVARUSTUSES 
NÄITEKS:
Täis-LED-tuled
Kaugtulede automaatika
10-tollise ekraaniga 
IntelliLink süsteem, 
Bluetooth, Apple CarPlay/
Android Auto, 12-tolline juhi 
digitaalne ekraan
Kerevärvi esi- ja 
tagakaitseraud, 
rattakoopaliistud ja uste 
allääred
Parkimisandurid ees ja taga
Tahavaatekaamera
Kliimaseade
Soojendusega esiklaas
Nahkkattega rool
Vihmaandur
Elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid
Külgmise pimeala hoiatus
18-tollised valuveljed
Juhi väsimuse eest hoiatav 
süsteem
Aktiivne 
hädapidurdussüsteem
Rajahoidmisabi

INNOVATION PLUS 
PÕHIVARUSTUSES 
LISAKS DESIGN&TECH 
VARUSTUSELE:
IntelliLux LED Pixel esituled
18-tollised valuveljed, 
kahevärvilised
Kerevärvi esi- ja 
tagakaitseraud, 
rattakoopaliistud ja uste 
allääred
Tumendatud tagaklaasid
Võtmeta käivitus
Eesmised sportistmed, juhi 
AGR-iste

GSe PÕHIVARUSTUSES 
LISAKS INNOVATION PLUS 
VARUSTUSELE:
Alcantara Performance 
sportistmed, Elektriliselt 
reguleeritav juhiiste koos 
mälufunktsiooniga
Adaptiivne kiirushoidik
Võtmeta lukustus 
ja käivitus, 
vabakäesüsteemiga 
pakiruumi luuk
Alumiiniumist 
pedaalikatted 
(automaatkäigukast)
19-tollised valuveljed
Navi

PHEV-MUDELITEL  
LISAKS:
Opel Connect - 
hädaabikõne ja maanteeabi
Laadimise ja eelsoojenduse 
kaugjuhtimispult
3,7 kW pardalaadija
Mode-3 laadimiskaabel  
1,8 kW

MIS EDASI?



 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval     / = bensiini- ja diiselmootor/pistikhübriid

Standardvalikud

Kood Ohutus Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

J60 Võimas pidurisüsteem, esimesed ja tagumised pidurikettad, ABS    

AJG Juhi ja kaassõitja eesmine ning külgmine turvapadi    

FX3 Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP)    

UHG/UH5 Lahtise turvavöö hoiatus    

UFL Rajajälgimishoiatus    

UHX Rajahoidmisabi    

UDQ Külgmise pimeala hoiatus (ultraheli)   - 

UVX/UVV Täiustatud liiklusmärkide tuvastamine    

2F6 Juhi abipakett (juhi väsimuse eest hoiatav süsteem, aktiivne 
hädapidurdussüsteem, rajahoidmisabi)

   

Kood Veljed ja rehvid Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

KTI Rehviparanduskomplekt    

RSZ Valuveljed 7.5 J x 18, 225/55 R18    -

RQK Valuveljed 7.5 J x 19, 225/50 R19 - - - 

UJO Rehvirõhu märgutuli    

Kood Interjöör Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

BTM Võtmeta lukustus ja käivitamine -/   

N37 Piki- ja püstisuunas reguleeritav roolisammas    

KA1 Soojendusega esiistmed    

Soojendusega esiklaas, osaline   /- 

AH4 6 suunas käsitsi reguleeritav juhiiste  - - -

AG6 4 suunas käsitsi reguleeritav kaassõitja iste  - - -

8 suunas käsitsi reguleeritav juhiiste (AGR) -   

8 suunas käsitsi reguleeritav kaassõitja iste (AGR) -   

N35 Multifunktsionaalne nahast rool    

K33 Kiirushoidik    

B26 Adaptiivne kiirushoidik -/ -/ -/ 

DBU Nihutatav käetugi esiistmete vahel    

JF5 Kergsulamist sportpedaalid - - - 

Kood Välimus Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

DXK Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid  - - -

DXJ Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid, elektriliselt 
kokkuklapitavad

-   

D75 Kerevärvi uksekäepidemed    

MDB Mustad aknaliistud - -  

MDQ Kroomitud aknaliistud   - -

CWX Eesmised udutuled - -  

UD5 Eesmised ja tagumised parkimisandurid    

AVJ Võtmeta lukustus ja käivitus, vabakäesüsteemiga tagaluuk - - - 

AKO Tumendatud tagaaknad -   

MIS EDASI?



 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval     / = bensiini- ja diiselmootor/pistikhübriid

Standardvalikud

Kood Valgustus Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

T4L LED-esituled  -  -

T95 LED Pixel kohanduvad esituled -  - 

Kood Teabe- ja meelelahutussüsteemid Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Tahavaatekaamera    

CR32 Navi 5.0 IntelliLink, 10-tolline värviline puuteekraan, USB, 
Bluetooth, 6 kõlarit, Apple CarPlay/Android Auto

   -

Navi 5.0 IntelliLink, 10-tolline värviline puuteekraan, USB, 
Bluetooth, 6 kõlarit, Apple CarPlay/Android Auto + 12-tolline 
värviline näidikupaneel

- - - 

Kood Kliimaseade Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

CJ2 Kahetsooniline automaatkliimaseade    

MIS EDASI?



 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval     / = bensiini- ja diiselmootor/pistikhübriid

Comfort Innovation 
Plus

Executive

Lisavarustuse paketid LCDV Märkus Hind Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Ultimate pakett: 
Kahevärviline katus, must, mustad 
küljepeeglite korpused, , võtmeta lukustus 
ja käivitus, vabakäesüsteemiga tagaluuk, 
LED Pixel kohanduvad esituled, eesmised 
udutuled, Navi 5.0 IntelliLink, 10-tolline 
värviline puuteekraan

ENVC 2700 -  -  

IntelliLuX LED Pixel esituled: 
Uuenduslikel LED Pixel esituledel on 
84 segmenti, mis pakuvad nutikalt 
kohanduvaid lähi- ja kaugtulesid, tagades 
suurepärase nähtavuse igas olukorras. 
Võimsate kaugtuledega saad ohutult ja 
kindlalt sõita tulesid ümber lülitamata ja 
teisi juhte pimestamata.

YQ03 1 390 €  

Standard   

360-kraadine tahavaate 
panoraamkaamera: 
Esikaamera ja 2 tagakaamerat toovad 
ainulaadse 360-kraadise vaate 
keskkonsooli ekraanile, lihtsustades 
parkimisel takistuste ja vahemaa 
tuvastamist: 
Proaktiivne sõidujoon ekraanil 
Automaatne sissesuumimine, kui takistus 
on lähemal kui 70 sentimeetrit 
Kiirusel alla 20 km/h jääb pilt ekraanile

WY25 700 € 

600 €   

Adaptiivne kiirushoidik (ACC): 
Suurendab ja vähendab kiirust 
automaatselt, hoides samal ajal 
eessõitvast autost ohutut kaugust. 
Stop&Go funktsioon.

ZVCC Ei ole kombineeri-
tav manuaalkäigu-

kastiga 
PHEV mudeli  

põhivarustuses

660 € / / /  

„Night Vision“ öönähtavus:  
Parandab öist nähtavust kuni 300 meetri 
kaugusele ning hoiatab ekraanil jalakäijate 
ja loomade eest 100 meetri raadiuses. 
Infrapunakaamera esimeses iluvõres

N101 990 € - - - 

Haakekonks, eemaldatav D336 990 €    

Toonitud tagaklaasid VD09 363 €     

Vargusvastane alarmsüsteem AB13 600 €    

Multimeedia Navi Pro, 10-tollise 
puutetundliku ekraaniga

WL6H PHEV mudelil 
WL6I

1 155 €     

Võtmeta käivitus ja vabakäe süsteemiga 
tagaluuk

YD04 1 090 €     

PHEV laadimisvarustus LCDV Märkus Hind Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

7,4 kW laadija (1-faasiline, OBC) LZ02 Ainult PHEV  
mudelile

550 € -/ -/ -/ -/

Avaliku/lokaalse laadimisseadme 
laadimiskaabel, Mode-3

Lokaalne paigal-
dus, tootenumber. 

9844468880

490 € -/ -/ -/ -/

Paindlik laadimiskaabel  
(universaalsed pistikud) 
(maks. 11 kW, Mode 3, 3-faasiline) 
sh. mitu näitena toodud adapterit.  
Tüüp 2 ja CEE16 tööstuslik ühendus

Lokaalne paigal-
dus, tootenumber.  

9835783780

995 € -/ -/ -/ -/

MIS EDASI?



Kardio Red Kobalt BlueArctics White Kompass Grey Karbon Black

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval     / = bensiini- ja diiselmootor/pistikhübriid

Viimistlus ja istmed LCDV Märkus Hind Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Viimistlus - tekstiil Formula, Jet Black 
musta värvi Comfort istmetega

79FX Design&Tech 
põhivarustus

 - - -

Ergonoomilised AGR-sportistmed - 
“Focus” -  
Jet Black värvi 
- Juhiistme 6-suunaline reguleerimine 
(AGR) ja kaassõitja istme 4-suunaline 
reguleerimine, käsitsi reguleeritav 
istmepadi ja elektriline nimmetoe 
reguleerimine. 

A9FX Innovation 
Plus & GS 

põhivarustus

-   -

Ergonoomilised AGR-sportistmed - 
”Alcantara” - Jet Black mustad
- Juhiistme ja kaassõitja istme 6-suunaline 
reguleerimine, käsitsi reguleeritav 
istmepadi ja elektriline nimmetoe 
reguleerimine.

1UFX 1 620 € -   -

Ergonoomilised AGR-sportistmed - 
”Alcantara” - Jet Black mustad
- Juhiistme ja kaassõitja istme 6-suunaline 
reguleerimine, käsitsi reguleeritav 
istmepadi ja elektriline nimmetoe 
reguleerimine.

0JFX GSe  
põhivarustus

- - -  

Viimistlus - nahk - ergonoomilised  
AGR-sportistmed - Jet Black mustad 
 - Juhi- ja kõrvalistme 6-suunaline 
reguleerimine 
 - Käsitsi reguleeritav istmepadi 
 - Elektriline nimmetoe reguleerimine 
juhile ja kaasreisijale 
 - Ventileeritavad esiistmed

82FX 2 420 € -   

Kerevärvid LCDV Märkus Hind Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Arctics White – tavavärv P0WP 0 €    

Kompass Grey – metallikvärv M0F4 605 €    

Karbon Black – metallikvärv M09V 605 €    

Kardio Red – preemiumvärv M0LM 825 €    

Kobalt Blue – preemiumvärv M6SM 990 €    

Veljed ja rehvid LCDV Märkus Hind Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Valuveljed, 7.5 J x 18, 225/55 R18 Black ZHEB - -  -

Valuveljed, 7.5 J x 18,  225/55 R18  
Diamond Cut

ZHLU   - -

Valuveljed, 7.5J x 19, 225/50 R19 Monza ZHZR - - -  



VALI OMA TEEKOND 
Uus Opel Grandland tagab oma jõu ja pöördemo-
mendiga dünaamilise sõidu. Ühe nupuvajutusega saad 
valida sõidurežiimi, mis sobib ideaalselt sinu teekonna, 
teeolude ja meeleoluga. Vaikimisi elektrirežiim lülitab 
sisse ainult akutoitel sõidu, mille puhul CO2 heitmed puu-
duvad ja valitseb täielik vaikus. Hübriidrežiimi valimine ta-
gab alati täiuslikult tasakaalustatud sõiduulatuse ja võim-
suse, nelikveorežiim annab elektrimootori abiga nelikveo, et 
haarduvus keerulistel pindadel parem oleks. Kui aga soovid 
tõeliselt lustida, vajuta lihtsalt sportrežiimi, et muuta iga sõit 
põnevaks elamuseks.

HÜBRIIDJÕUD 
Uued Opel Grandlandi pistikhübriid-
mootorid viivad jõu järgmisele tasan-
dile, ühendades endas tõhusa sisepõ-
lemismootori elektrimootoritega, mis 
tagab parema sõidudünaamika kõi-
kides tingimustes: ulatudes 165 kW 
(225 hj) esiveoga sõidukist, mis 
saavutab ainult elektrimootoriga 
tippki iruse 135 km/h ,  kuni 
eAWD Hybrid4 mootorini 
võimsusega kuni 221 kW 
(300 hj), mis kiirendab 0 
kuni 100 km/h vaid 6,1 se-
kundiga ning mille tippkii-
rus on 235 km/h.

 TÄIUSTATUD LAADIMINE 
Kuhu iganes sa ka ei läheks, Opel Grandland Hybrid ületab va-

rasemad ideed sellest, milline linnamaastur olla võiks. Laadi-
mine on kiire, puhas ja lihtne ning nutika 7,4 kW 3-režiimili-

se ühendusega on võimalik see täiesti tühjast täis laadida 
vaid kahe tunniga. Standardse 3,7 kW sisseehitatud laa-

dijaga saab öösel laadimiseks kasutada ka ükskõik millist 
avalikku tanklat, kodukaablit või seinapistikut.



 ÜLIM TÕHUSUS 
Kui lõpetad üldise trendi jälgimise, oled valmis Grandlandiga sõitma. Opeli lipulaevaks oleva 

linnamaasturi jõudlus pakub kõike ning kompromisse ei tee. Täiustatud vähese hõõrduvusega 
1,2-liitrise otsesissepritsega turbo-bensiinimootor 6-käigulise manuaalkäigukasti või keerukama 

8-käigulise automaatkäigukastiga ja 1,5-liitrised diiselmootorid 8-käigulise automaatkäigukastiga 
on kõik 96 kW (130 hj) võimsusega ning vastavad samas täielikult Euro 6d normidele.

UUS TÄISDIGITAALNE ÖÖNÄHTAVUS

„NIGHT VISION“

ERGONOOMILISED

AGR-SPORTISTMED

VALIKUS KUNI

19” VALUVELJED

VALIKUS ESIVEOLINE JA

4X4, 300 HJ  
PISTIKHÜBRIID

UUS ESIOSA DISAIN

OPEL VIZOR

UUS TÄISDIGITAALNE

”PURE PANEL”

KAHEVÄRVILINE
VALIKUS MUST KATUS

 VALIKUS

INTELLILUX LED PIXEL ESITULED



PURE PANEL 
Uue Opel Grandlandi salongi keskmeks 

on Pure Panel ekraan. See integreeritud 
digitaalne paneel muudab põhimõtteli-

selt kogu olulise, juhile vajaliku teabe 
üheks sujuvaks kuvaks ning väldib tarbe-

tut segadust ja tähelepanu kõrvalejuhti-
mist. Tere tulemast kogema täiesti puhast ja 

suurejoonelist sõidukogemust.

 LUKSUSLIKULT LIHTNE 
Uus Opel Grandland esitab salongi mugavuse ja uuenduslikkuse suhtes väljakutse igale linna-
maasturile. Ergonoomilised esiistmed, millel on tervema selja kampaania (AGR) sertifikaat, 
jätavad pikkadest teekondadest tingitud seljavalu unustusehõlma. Samal ajal tagavad juht-
meta seadmete laadimise ja soojendusega funktsioonid, sealhulgas soojendusega rool, mis 
jätab käed vabaks ja soojaks ning muudab roolikeeramise veel mugavamaks.

TIPPTASEMEL ÜHENDUSED 
Digitaalse ühenduse loomisel uue Grandlandiga avad ukse homses-
se. Murrangulise ja üleni digitaalse ‘Pure Panel’ sisekujunduse kont-
septsiooniga 12-tollise ekraaniga teabesüsteemi ja 10-tollise 
puutetundliku navigatsiooniekraaniga1 on lainel püsimine App-
le CarPlay™2 või Android Auto™3 ning USB ja Bluetooth®4  
ühenduse kaudu lihtne. 

1  saadaval kõrgematel varustustasemetel.
2 Apple CarPlay™ on Apple Inc. registreeritud kaubamärk, mis on registreeritud 
USA-s ja teistes riikides.
3 Android Auto™ on Google Inc. registreeritud kaubamärk.
4 Bluetooth® on Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärk.



gr22_t03_210

AUTOMAATNE HÄDAPIDURDUS

 
RAJAHOIDMISABI 
JA RAJAJÄLGIMISHOIATUS

ÖÖNÄGEMISSÜSTEEM INTEGREERITUD KIIRTEEABI

ESI- JA TAHAVAATEKAAMERA TÄIUSTATUD PARKIMISABI

ADAPTIIVNE INTELLILUX LED® PIXEL LIGHT

TÄIUSTATUD JUHIABI 
Tõeline luksus ei seisne üksnes suurepärases muga-
vas sisekujunduses, vaid täielikus meelerahus, mil-
le saad uue Opel Grandlandi uuendusliku sõidu-
tehnoloogiaga. Reisimine on ohutum ja sujuvam 
tipptasemel funktsioonidega, mille hulka kuu-
luvad kohandatavad IntelliLux LED® Pixel 
esituled, automaatne hädapidurdus, öönä-
gemissüsteem, esi- ja tahavaatekaamera, 
rajahoidmisabi ja rajajälgimishoiatus, 
integreeritud kiirteeabi, täiustatud 
parkimisabi ja palju muud.



SEE ON  
SUUREPÄRANE 

Grandland ühendab endas silmatorkava 
disaini, võimsa, kuid viimistletud 

j õ u d l u s e  j a  u u e n d u s l i k u 
sõidutehnoloogia, mis muudavad 

iga sõidu erakordseks.

KÕIKE MUUD KUI TAVALINE 
Väljenda oma isikupära uue Grandlandi silmatorkavate kahetooniliste 
katuse ja kerekombinatsioonidega, mis panevad igal teekonnal pead 
pöörama. Vaata, kuhu viivad sind Opeli uued jõulised ja puhtad stiilivalikud, 
mille hulka kuulub sportlik valik spetsiaalseid valuvelgi.



Tehnilised andmed

Bensiini- ja diiselmootorid 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A

Käigukast M6 A8 A8

Kütus Bensiin Bensiin Diisel

CO2 g/km 140 146 137

Maks. võimsus (kW/hj) 96/130 96/130 96/130

Maks. pöördemoment (Nm/pm) 230/1750 230/1750 300/1750

Keskmine kütusekulu (l/100 km) 6,2 6,6 5,2

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

Tippkiirus (km/h) 197 196 192

Piduritega haagise mass (kg) 1400 1200 1300

Piduriteta haagise mass (kg) 600 600 600

Massid (kg)

Tühimass koos juhiga (kg) 1370 1395 1455

Sõiduki täismass (kg) 1930 1955 2000

Kütusepaagi maht (l) 53 53 53

Pakiruumi maht (l) 514/1652 514/1652 514/1652

PHEV (nelikvedu/esivedu)

Ülekanne A8 Kiirendus, 0-100 km/h (s) 6,1/8,9 

Tühimass koos juhiga 1810 Kiirendus 80-120 km/h 3,9/4,9 s

Sõiduki täismass (kg) 2285 Tippkiirus (km/h) 235/225 

Kütusepaagi maht (l) 43 Sõiduulatus elektri jõul (WLTP) 62/61 km

Pakiruumi maht (l) 390 Aku mahutavus 13,2 kWh

Piduriteta/piduritega haagise mass (kg)  
(AWD ja FWD)

600/1250 Keskmine elektrikulu (WLTP) 15,3–16,1 kWh

Võimsus kW/hj (nelikvedu)  
Võimsus kW/hj (esivedu)

221/300  
165/224

Aku garantii 8 aastat/160 000 km 
(70% mahutavusest 

säilinud)

Maks. pöördemoment (Nm/pm) 520/360

* Energiatarve sõltub valitud lisavarustusest. Toodud sõiduulatuse ja elektrienergia kulu näitajad on saadud vastavalt WLTP katsemenetlusele, mille alusel antakse 
uutele sõidukitele tüübikinnitusi alates 1. septembrist 2018. Näitajad võivad muutuda sõltuvalt tegelikest kasutamistingimustest ja mitmesugustest teguritest nagu 
kiirus, soojusmugavus sõiduki sisemuses, sõidustiil ja välistemperatuur. Laadimisaeg sõltub eelkõige sõiduki pardalaadija võimsusest, laadimiskaablist ning kasutatava 
laadimisjaama tüübist ja võimsusest. Lähema info saamiseks võta ühendust oma müügiesindusega.

MIS EDASI?



Hinnakiri kehtib alates  07.11.2022. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. 
Hinnakirjas kuvatud informatsiooni on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike jaehindadega ja 
hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Tootjatehase garantii on 5 aastat läbisõidupiiranguga 100 000 km. Kogu teave tehniliste 
andmete, kujunduse, varustuse, materjalide, garantii ja välimuse kohta oli hinnakirja avaldamise hetkel õige. Tootja jätab endale 
õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Hinnakirjas kuvatud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute 
tõttu võivad värvide ja muude materjalide toonid tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste 
kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust Opeli esindusega. Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud 
tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%, intress 2,5%.

Välismõõtmed (mm)

Pikkus 4478

Kõrgus 1609

Laius kokkuklapitud/tööasendis peeglitega 1856/2098

Teljevahe 2675

Rööbe ees/taga 1595/1610

Kliirens (tühimass juhiga) 188Grandland_P1UO

 All dimensions in mm

617

866

1609– 
1630

2675 869
4477 2098

1579–1595
1906

947
1610

617 1825

947

933Grandland_P1UO

 All dimensions in mm

617

866

1609– 
1630

2675 869
4477 2098

1579–1595
1906

947
1610

617 1825

947

933
Grandland_P1UO

 All dimensions in mm

617

866

1609– 
1630

2675 869
4477 2098

1579–1595
1906

947
1610

617 1825

947

933

Länsiauto Tallinn
Veesaare tee 5, Peetri
Telefon: +372 687 7560
   www.lansiauto.ee

Autospirit Sõpruse
Sõpruse pst 151, Tallinn
Telefon: +372 620 0950
   opel.autospirit.ee

Carring
Ilmatsalu põik 1, Tartu
Telefon: +372 742 5764
   opel.carring.ee

Catwees Pärnu
Ehitajate tee 2, Pärnu
Telefon: +372 447 6176
   opel.catwees.ee› › › ›
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