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JAUNĀ  GRANDLAND 
Jaunais Opel  Grandland ir  v isnotaļ  netipisks : 
pateicoties tā spilgtajam un tīrajam dizainam, nākamās 
paaudzes spēka piedziņai un inovatīvām tehnoloģijām, 
tas liek paraudzīties uz apvidus auto jaunā gaismā. 

PĀRSNIEDZ VISAS 
CERĪBAS 
Esiet sveicināti jaunā Grand laikmetā. Mūsdienīgas 
hibrīda elektrifikācijas tehnoloģijas sasniedz vairāk, 
samazinot izmešus līdz nullei uz ilgāku laiku, taču 
vienlaikus sasniedzot neticamus 221 kW (300 ZS) ar 
Hybrid4 un tā pastāvīgi pieejamajām elektriskās 
pilnpiedziņas tehnoloģijām. 

PIESAISTA  
UZMANĪBU 

Dzidrais Opel Grandland dizaina at-
svaidzinājums un jaunais, ikoniskais 

“vizieris” liek saprast, ka šim apvi-
dus auto līdzās nestāv nekas. 

Grandland drošās un sportiskās 
līnijas, kuras iespaidojusi Opel 

spilgtā un tīrā jaunā dizaina 
valoda, saskan ar tā spēcīgo 

stāju un raupjo apvidus 
auto stilu. 



JAUNAIS OPEL GRANDLAND GSe 
Grandland plug-in hibrīda spēka piedziņa ar diviem elektriskiem motoriem un 300 ZS pilnpiedziņas 
jaudu liek sirdij pukstēt straujāk, un tagad, pateicoties GSe precīzajiem regulējumiem, tas uzvedas kā 
SUV, kas nelīdzinās nevienam citam. Īsta nākamā līmeņa braukšanas pieredze!

UZLABOTAS VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS
Aizraujošas inovācijas, tostarp 8 pārnesumu automātiskā transmisija, IntelliLux Pixel 

LED priekšējie lukturi un nakts redzamība.

ZEMĀKAS EMISIJAS
Sportiski noregulētā spēka piedziņa var darboties pilnībā elektriski bez emisijām, 

tikai nospiežot pogu.

SPORTISKS STILS
Jaunā Opel Grandland GSe ārpuses un salona dizains ir uzlabots visos aspek-

tos. Minēsim tikai dažus no spilgtajiem vizuālajiem akcentiem: 19” dimanta 
griezuma sporta vieglmetāla diski, ārējie spoguļi un jumts eleganti saska-

ņotā Karbon Black tonī un GSe emblēma uz brīvroku elektriskā bagāžnie-
ka vāka. Iekšpusē digitāli attīrītais salons ir izsmalcinātas greznības oāze, 

kas nodrošina nākamā līmeņa pieredzi katrā braucienā.

SPORTISKS AIZMUGURĒJAIS DIFUZORS
GSe Opel Grandland dinamisko stilu paceļ jaunā līmenī, tostarp ar 

unikāli sportisko aizmugurējo difuzoru spīdīgi melnā krāsā.

DISKI UN RIEPAS
Opel Grandland GSe unikālie un vieglie 19” divtoņu dimanta 

griezuma vieglmetāla diski izskatās lieliski un sniedz nākamā 
līmeņa veiktspēju

SALONA DIZAINS
Izbaudiet drosmīgu un tīru dizainu bez kompromisiem. 

Stūres rats ar plakanu apakšējo daļu nodrošina pārlie-
cinošu atgriezenisko saiti katrā pagriezienā, savukārt 

Jūs varat saglabāt kontaktu ar ārpasauli, izmanto-
jot intuitīvu informācijas un izklaides sistēmu.

SPORTA SĒDEKĻI
Ergonomiski sertificētie AGR sešos virzienos 

regulējamie sporta priekšējie sēdekļi ar Alcan-
tara® apšuvumu melnā krāsā nodrošina 

komfortu un kontroli pat visasākajos ma-
nevros, kā arī piedāvā sēdekļu apsildi, mu-

guras lejasdaļas atbalstu un izbīdāmu 
sēdekļa spilvenu vadītājam un priekšē-

jam pasažierim.



DESIGN&TECH 
APRĪKOJUMA LĪMEŅA 
STANDARTAPRĪKOJUMS:
Full LED gaismas un 
priekšejo lukturu cermatics
Apgaismojuma 
palīgsistēma braucot
7” IntelliLink izklaides 
sistēma ar Bluetooth 
Apple CarPlay / Android 
Auto-ready
7” Vadītāja digitālais ekrāns
Novietošanās stāvvietā 
palīgsistēma priekšā un 
aizmugurē
Atpakaļskata kamera
Automātisks gaisa 
kondicionētājs
Apsildāms vējstikls
Stūre ar ādas apdari
Lietus sensors
Elektriski nolokāmi spoguļi
Sānu aklo punktu 
brīdinājuma sistēma
17” Vieglmetāla diski, pelēki
Vadītāja iesnaušanās 
novēršanas sistēma
Bremzēšana nenovēršamas 
sadursmes gadījumos
Joslas saglabāšanas 
palīgsistēma

INNOVATION PLUS-
TRIM (IESKAITOT 
VISU APRĪKOJUMU 
NO COMFORT-TRIM) 
STANDARTAPRĪKOJUMA:
IntelliLux LED Pixel - 
priekšējie lukturi
18” Vieglmetāla diski, Divu 
krāsu 
virsbūves krāsā priekšējais 
un aizmugurējais buferis, 
disku ornamenti un durvju 
malu apdare
Tonēti aizmugurējie logi
Vadītāja displejs 12”
Keyless-Go sistēma
Sporta sēdekļi priekšā, 
Vadītāja sēdeklis - 
ergonomisks (AGR)

GSe-TRIM (IESKAITOT 
VISU APRĪKOJUMU NO 
INNOVATION-TRIM) 
STANDARTAPRĪKOJUMA:
Sporta sēdekļi, Ādas, Melni
Apsildāmi sēdekļi priekšā un 
aizmugurē (Nav pieejams 
PHEV)
Elektriski regulējams 
vadītāja sēdeklis ar atmiņas 
funkciju
Priekšējo sēdekļu ventilācija
Adaptīvā kruīza kontrole
(nav pieejama manuālai 
ātrumkārbai)
Elektriski darbināms 
bagāžnieks ar bezroku 
sistēmu
Alumīnija pedāļu virsmas 
(automātiski)
18” Vieglmetāla diski

JAUNAIS OPEL GRANDLAND LCDV Pārnesum-
kārba

Zs Cena Mēneša 
maksājums

DESIGN&TECH

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

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

Dīzeļdegviela 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

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

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

Dīzeļdegviela 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

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

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

Dīzeļdegviela 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-MODEĻU 
APRĪKOJUMĀ ARĪ IETILPST:
Opel Connect - avārijas 
zvans un ceļa asistents
Attālināta uzlādes un 
apsildes kontrole
3,7 kW iebūvēts lādētājs 
Mode 2-uzlādes kabelis  
1,8 kW

GS APRĪKOJUMA LĪMEŅA 
STANDARTAPRĪKOJUMS:
18” Vieglmetāla diski
Divu toņu jumts, 
melnsTonēti aizmugurējie 
logiKeyless-Go sistēma
Sporta sēdekļi priekšā, 
Vadītāja sēdeklis - 
ergonomisks (AGR)



Comfort Innovation 
Plus

Executive

KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams     / = benzīns un dīzeļdegviela / PHEV

Aprīkojuma paketes LCDV Piezīme: Cena  
ar PVN

Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Ultimate Paka: Divu toņu jumts, melns, 
ieskaitot melnu spoguļa apdari, Keyless Go 
un bagāžas nodalījuma handsfree sistēma, 
LED Pixel-Adaptive priekšējie lukturi, 
miglas lukturi, Navi 5.0 Intellilink, 10” 
krāsains skārienekrāns

ENVC 2700 -  -  

IntelliLuX LED Pixel -priekšējie lukturi
Innovative LED Pixel -priekšējie lukturi 
ar 84 segmentiem uz vienu lukturi, kas 
sniedz inteliģenti pielāgojamas tuvās 
un tālās gaismas, nodrošinot lielisku 
redzamību visās situācijās. Jūs varat 
droši un pārliecināti braukt ar jaudīgām 
gaismām, neapžilbinot citus.

YQ03 1 390 €  

  

Panorāmas 360 grādu atpakaļskata 
kamera
Priekšējā kamera un 2 aizmugurējās 
kameras veido unikālu 360 grādu skatu 
centrālajā ekrānā, kas atvieglo šķēršļu 
atpazīšanu un attālumu, kad jānovieto 
auto stāvvietā 
Proaktīva braukšanas josla uz ekrāna
Automātiska pietuvināšana, kad šķērslis ir 
tuvāk par 70 centimetriem
Ar ātrumu zem 20 km/h, attēls paliek uz 
ekrāna

WY25 700 € 

600 €   

Adaptīvā kruīza kontrole:
Automātiski palielina vai samazina ātrumu, 
vienlaikus ieturot drošu attālumu līdz 
priekšā braucošajam auto. Stop&Go 
sistēma.

ZVCC Nav savienojams 
ar manuālajiem  
PHEV standartā 

iekļauts

660 € / / /  

Nakts redzamība 
Palielina nakts redzamību līdz pat 300m 
un brīdina par gājējiem un dzīvniekiem uz 
ekrāna 100m rādiusā.
Infrasarkanā kamera priekšā

N101 990 € - - - 

Sakabes āķis, noņemams D336 990 €    

Tonēti aizmugurējie logi VD09 363 €     

Brīdinājuma sistēma pret nozagšanu AB08 650 €    

Multimedia Navi Pro 10” skārienekrāns WLZ7 1 155 €     

Keyless Go un bagāžas nodalījuma 
handsfree sistēma 

YD04 1 090 €     

PHEV Uzlādes aprīkojums LCDV Piezīme: Cena  
ar PVN

Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

6,6 kW Lādētājs LZ02 Tikai PHEV 500 € -/ -/ -/ -/

Uzlādes kabelis publiskai / fiksētai uzlādes 
stacijai, Mode-3

Vietēja uzstādīša-
na, produkta nu-

murs. 9837497680

-/ -/ -/ -/

Elastīgs uzlādes kabelis (universāli 
savienotāji)
(max. 11 kW, Mode 3, 3-fāzu)
- Iekļauti vairāki adapteri piemērā. Type 2 
ja CEE16-industrial savienojums

Vietēja uzstā-
dīšana, pro-

dukta numurs.  
9835783780

-/ -/ -/ -/



 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams     / = benzīns un dīzeļdegviela / PHEV

Apdare un sēdekļi LCDV Piezīme: Cena  
ar PVN

Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Apdare - Cloth Formula, Piķa melns ar 
Comfort-sēdekļiem

79FX Design&Tech 
standartā

 - - -

Ergonomiski AGR-sporta sēdekļi - 
“Harlekin” - piķa melns
- Vadītāja sēdeklis regulējams 6 veidos 
(AGR) un pasažieru sēdeklis regulējams 
4 virzienos, manuāla sēdvirsmas 
pagarināšana un elektriski regulējams 
muguras jostas daļas balsts. 

A9FX Innovation 
Plus stan-

dartā

-   -

Ergonomiski AGR-sporta sēdekļi - 
”Alcantara” - piķa melns
- Vadītāja sēdeklis regulējams 6 veidos 
(AGR) un pasažieru sēdeklis regulējams 
4 virzienos, manuāla sēdvirsmas 
pagarināšana un elektriski regulējams 
muguras jostas daļas balsts. 

1UFX 1 620 € -   -

Apdare - Ādas - Ergonomiski AGR-sporta 
sēdekļi - piķa melni
- Vadītāja un pasažieru sēdekļi regulējami 
6 virzienos
- Manuāla sēdvirsmas pagarināšana
- Elektriski regulējams muguras jostas 
daļas balsts gan vadītāja, gan pasažiera 
sēdekļiem
- Priekšējie sēdekļi ar ventilāciju

82FX GSe stan-
dartā

- - -  

2 420 € -   

Virsbūves krāsas LCDV Piezīme: Cena  
ar PVN

Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Arctic Jade – balta P0WP 0 €    

Kompass Grey – metāliska M0F4 605 €    

Karbon Black  - metāliska M09V 605 €    

Kardio Red - Premium metāliska M0LM 825 €    

Kobalt Blue  - Premium metāliska M6SM 990 €    

Diski un riepas LCDV Piezīme: Cena  
ar PVN

Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18, 225/55 R18 
Black

- -  -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18,  225/55 R18 
Diamond Cut

  - -

Vieglmetāla diski, 7.5J x 19, 225/50 R19 
Monza

- - -  

Kardio Red Kobalt BlueArctic Jade Kompass Grey Karbon Black



Standarta aprīkojums

Kods Drošība Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

J60 Brake System Power, FRT & RR Disc, ABS,    

AJG Vadītāja un pasažiera priekšējais un priekšējais sānu drošības 
spilvens

   

FX3 Elektroniskā stabilitātes programma (ESP)    

UHG/UH5 Drošības jostas brīdinājums    

UFL Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma    

UHX Atrašanās joslā palīgsistēma    

UDQ Sānu aklo punktu brīdinājuma funkcija (Ultrasonic)   - 

UVX/UVV Ceļa zīmju atpazīšanas sensora indikators    

2F6 Vadītāja palīgsistēmas paka (Ieskaitot vadītāja iesnaušanās 
novēršanas sistēma, aktīvā avārijas bremzēšanas sistēma, joslas 
saglabāšanas palīgsistēma)

   

Kods Diski un riepas Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

KTI Riepu remonta komplekts    

RSZ Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18, 225/55 R18    -

RQK Vieglmetāla diski, 7.5 J x 19, 225/50 R19 - - - 

UJO Riepu spiediena samazināšanās indikators    

Kods Salons Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

BTM Slēgšanas kontrole, Passive Start /-   

N37 Stūres statņa regulēšana, teleskopiska    

KA1 Apsildāmi priekšējie sēdekļi    

AH4 Regulējams vadītāja sēdeklis, manuāli, 6 virzienos (AGR)  - - -

AG6 Regulējams pasažiera. Sēdeklis, manuāli, 4 virzienos  - - -

Regulējams vadītāja sēdeklis, manuāli, 8 virzienos (AGR) -   

Regulējams pasažiera. Sēdeklis, manuāli, 8 virzienos (AGR) -   

N35 Stūres rats. Ādas apdare, multifunkcionāla regulētāju sistēma    

K33 Kruīza kontrole    

B26 Adapīvā kruīza kontrole -/ -/ -/ 

DBU Konsole priekšā, elkoņu balsts    

JF5 Sporta pedāļi, alumīnija - - - 

Kods Eksterjers Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

DXK Elektriski un apsildāmi spoguļi  - - -

DXJ Elektriski un apsildāmi spoguļi, elektriski nolokāmi -   

D75 Durvju rokturi virsbūves krāsā    

MDB Melnas logu līnijas - -  

MDQ Hromētas logu līnijas   - -

CWX Miglas lukturi - -  

UD5 Novietošanās stāvvietā palīgsistēma, priekšā un aizmugurē    

AVJ Keyless Go un bagāžas nodalījuma handsfree sistēma - - - 

AKO Tonēti aizmugurējie logi -   

41T Divu toņu jumts, melns, ieskaitot melnu spoguļa apdari - -  

KO TĀLĀK?

 Standarts     - Nav pieejams     / = benzīns un dīzeļdegviela / PHEV



Standarta aprīkojums

Kods Apgaismojums Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

T4L Full LED lukturi  -  -

T95 LED Pixel-Adaptive priekšējie lukturi -  - 

Kods Multimediji Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

Atpakaļskata kamera    

CR32 Navi 5.0 Intellilink, 10" krāsains skārienekrāns, USB, Bluetooth,  
6 skaļruņu sistēma, Apple CarPlay/Android Auto -ready

   -

Navi 5.0 Intellilink, 10" krāsains skārienekrāns, USB, Bluetooth,  
6 skaļruņu sistēma, Apple CarPlay/Android Auto -ready + Vadītāja 
displejs 12”

- - - 

Kods Klimata kontrole Design& 
Tech

Innovation 
Plus

GS Gse

CJ2 Gaisa kondicionētājs, divu zonu automātisks    

KO TĀLĀK?

 Standarts     - Nav pieejams     / = benzīns un dīzeļdegviela / PHEV



BRAUC PA SAVU CEĻU 
Jaunā Opel Grandland sniedz dinamisku braukšanu ar 
piemērotu jaudu un griezes momentu. Ar vienu pogas 
pieskārienu jūs varat izvēlēties tādu braukšanas režīmu, 
kas vislabāk piemērots jūsu braucienam, ceļa stāvoklim un 
noskaņojumam. Noklusējuma elektriskais režīms uzsāks 
pilnībā akumulatora darbinātu braukšanu, atstājot aiz sevis 
nulli CO2 izmešu un pilnīgu klusumu. Hibrīda režīms jums 
vienmēr sniegs perfekti līdzsvarotu sniedzamību un jaudu, 
kamēr pilnpiedziņas režīms nodrošinās elektriski atbalstītu 
pilnpiedziņu uzlabotai saķerei uz grūtām virsmām. Vai arī, kad vien 
vēlaties maksimāli izklaidēties, vienkārši ieslēdziet sporta režīmu, lai 
katru braucienu pārvērstu aizraujošā piedzīvojumā.

HIBRĪDU SPĒKS 
Jaunie Opel Grandland Plug-in hibrīdi 
p a c e ļ  j a u d u  j a u n o s  a u g s t u m o s , 
apvienojot efektīvu iekšdedzes dzinēju 
ar elektriskiem dzinējiem, lai radītu 
labāku braukšanas dinamiku visos 
apstākļos: robežās no 165 kW (225 
ZS) priekšpiedziņas ar pilnībā 
elektriski sasniegtu 135 km/h 
maksimālo ātrumu līdz Hybrid4 
elektriskajai pilnpiedziņai ar 
l īdz 221 kW (300 ZS) lielu 
jaudu, no 0 līdz 100 km/h 
s a sn ie g š an a i  t ik a i  6 ,1 
sekundē un 235 km/h 
maksimālo ātrumu.

UZLĀDES EVOLŪCIJA 
Lai kur jūs dotos, Opel Grandland Hybrid ir pāraudzis vecos 

priekšstatus par to, kādam jābūt apvidus auto. Uzlāde ir ātra, tīra 
un viegla ,  un, pateicoties viedajam 7,4 kW mode-3 

savienojumam, tukšu akumulatoru var pilnībā uzlādēt nieka 
divās stundās. Varat izmantot arī jebkuru publisko uzlādes 

staciju, mājas kabeli vai sienas kasti (Wallbox), lai ērti pa 
nakti uzlādētu auto ar standarta 3,7 kW iebūvēto lādētāju. 



GRAND EFEKTIVITĀTE 
Kad pārstājat atdarināt pūli, jūs esat gatavs braukt ar Grandland. Opel līdz šim labākais apvidus 

automobilis spēj visu, neielaižoties kompromisos. Pilnībā pakļaujoties Euro 6d standartiem, 96 kW 
(130 ZS) sniedz uzlabotie zemas berzes 1,2 litru Direct Injection Turbo benzīna dzinēji ar 6 ātrumu 

manuālo vai moderno 8 ātrumu automātisko ātrumkārbu un 1,5 litru dīzeļdzinēji ar 8 ātrumu 
automātisko ātrumkārbu. 



PURE PANEL 
Opel Grandland salona sirds ir Pure 

Panel ekrāns. Integrētais digitālais 
panelis pilnībā pārvērš visu būtisko 

braukšanas informāciju vienā elegantā 
ekrānā, lai mazinātu uzmanības novēršanu 

un nevajadzīgas informācijas pārblīvēšanu. 
Esiet sveicināts pilnīgi ‘attīrītā’ un Grand 

braukšanas pieredzē. 

LUKSUSA RAUPJUMS 
Jaunā Opel Grandland izaicina jebkuru apvidus auto mēroties salona ērtībās un inovācijās. 
Ergonomiski aktīvie priekšējie sēdekļi, kurus apstiprina the Campaign for Healthier Backs (AGR), 
ļauj atvadīties no garu braucienu izraisītām muguras sāpēm. Turklāt bezvadu uzlāde ierīcēm 
un apsildāmi elementi, ieskaitot apsildāmu stūri, nozīmē, ka jūsu rokas paliek brīvas, siltas 
un ērti pārvaldošas. 

AUGSTA LĪMEŅA PIESLĒGUMI 
Kad jūs digitāli pieslēdzaties jaunajam Grandland, jūs piekļūstat 
rītdienai. Ar revolucionāro, pilnībā digitālo ‘Pure Panel’ interjeru, 
kurā iekļauts 12” vadītāja informācijas centrs un 10” navigācijas 
skārienekrāns, un ar Apple CarPlay™2 vai Android Auto™3, kā arī 
USB un Bluetooth®4 savienojamību nekad nav bijis vieglāk 
sekot visam līdzi un baudīt izklaidi.
1 pieejams augstākiem apdares līmeņiem.
2 Apple CarPlay™ ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās 
valstīs.
3 Android Auto™ ir Google Inc. reģistrēta preču zīme.
4 Bluetooth® ir Bluetooth SIG Inc. reģistrēta preču zīme.
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AUTOMĀTISKĀ AVĀRIJAS  
BREMZĒŠANA

JOSLAS SAGLABĀŠANAS 
PALĪGSISTĒMA UN JOSLAS  
MAIŅAS BRĪDINĀJUMS

NAKTS REDZAMĪBA INTEGRĒTĀ LIELCEĻU PALĪGSISTĒMA

PRIEKŠĒJĀ UN AIZMUGURĒJĀ KAMERA
ADVANCĒTĀ PARKOŠANĀS  
PALĪGSISTĒMA

ADAPTĪVĀS INTELLILUX LED® PIKSEĻU GAISMAS

ADVANCĒTA  
VADĪTĀJA PALĪDZĪBA 
Patiess luksuss nozīmē ne tikai satriecoši ērtu interjeru, 
bet arī pilnīgu sirdsmieru, ko jums sniedz jaunās Opel 
Grandland inovatīvās braukšanas tehnoloģijas. 
Ceļojiet drošāk un līdzenāk, pateicoties tādām 
ultra modernām funkcijām kā adaptīvās IntelliLux 
LED® pikseļu gaismas, automātiskā avārijas 
bremzēšana, nakts redzamība, priekšējā un 
aizmugurējā kamera, joslas saglabāšanas 
palīgsistēma un joslas maiņas brīdinājums, 
inte gr ē t ā  l i e l ce ļ u  p a l ī g s is t ē m a , 
advancētā parkošanās palīgsistēma un 
daudzas citas.



ŠIS IR GRAND 
Grandland apvieno satriecošu dizainu, 

spēcīgu, taču izsmalcinātu veiktspēju un 
inovatīvas braukšanas tehnoloģijas, lai 

katru braucienu padarītu neparastu.

TIKAI NE TIPISKO 
Izpaudiet savu individualitāti ar jaunā Grandland satriecošo divtoņu jumtu 
un korpusa kombinācijām, kas noteikti pievērsīs uzmanību katrā braucienā. 
Noskaidrojiet, kura no Opel jaunajām, spilgtajām un tīrajām stila iespējām ir 
jūsējā, ieskaitot sportisku izlasi ar īpaši viegla sakausējuma riteņiem. 



Tehniskie dati

Benzīna un dīzeļdegvielas dzinēji 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A

Pārnesumkārba M6 A8 A8

Degvielas veids Benzīns Benzīns Dīzeļdegviela

CO2 g/km 140 146 137

Maksimālā jauda (kW/Zs) 96/130 96/130 96/130

Maksimālais griezes moments (Nm) 230/1750 230/1750 300/1750

Kombinētais degvielas patēriņš 
(l/100km)

6,2 6,6 5,2

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

Maksimālais ātrums (km/h) 197 196 192

Piekabes svars (kg) ar bremzēm 1400 1200 1300

Piekabes svars (kg) bez bremzēm 600 600 600

Svars (kg)

Pašmasa ieskaitot vadītāju (kg) 1370 1395 1455

Maks. pilna masa (kg) 1930 1955 2000

Degvielas tvertnes tilpums (l) 53 53 53

Bagāžas nodalījuma tilpums (l) 514/1652 514/1652 514/1652

PHEV (AWD/FWD)

Pārnesumkārba A8 Paātrinājums, 0-100 km/h (s) 6,1/8,9 

Pašmasa ieskaitot vadītāju 1810 Paātrinājums 80 - 120 km/h 3,9/4,9 s

Maks. pilna masa (kg) 2285 Maksimālais ātrums (km/h) 235/225 

Degvielas tvertnes tilpums (l) 43 Distance ar elektrību (WLTP) 62/61 km

Bagāžas nodalījuma tilpums (l) 390 Akumulatora ietilpība 13,2 kWh

Maks. piekabes svars bez bremzēm/ar 
bremzēm (kg)  (AWD ja FWD)

600/1250 Kombinētais elektrības patēriņš 
(WLTP) 

15,3–16,1 kWh

Jauda kW/hv (AWD)  
Jauda kW/hv (FWD)

221/300  
165/224

Akumulatora garantija 8 gadi / 160 000 km 
(70% uzlādes līmenis)

Maksimālais griezes moments (Nm) 520/360

* Enerģijas patēriņš atkarībā no izvēlētā aprīkojuma. Minētie diapazoni un elektrības patēriņa rādītāji atbilst WLTP testa procedūrai, pamatojoties uz kuru, no 2018. 
gada 1. septembra tiek sertificēti jauni transportlīdzekļi. Tie var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietošanas apstākļiem un dažādiem faktoriem, piemēram: ātruma, 
salona klimata uzstādījumiem, braukšanas stila un ārējās temperatūras. Uzlādes laiks īpaši ir atkarīgs no lādētāja jaudas transportlīdzeklī, uzlādes kabeļa un izmantotās 
uzlādes stacijas veida un jaudas. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju.



Cenrādis ir spēkā sākot ar 01.05.2022. Cenrādī ir norādītas cenas EUR valūtā. Cenrādis aizstāj visus iepriekšējos cenrāžus. 
Ražotājs patur tiesības mainīt cenrādī atspoguļoto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītās cenas ir ieteicamās 
mazumtirdzniecības cenas ar 21% PVN. Ražotājs nodrošina garantiju 5 gadu garumā vai līdz 100 000 km nobraukumam. Visa 
informācija par specifikācijām, dizainu, aprīkojumu, materiāliem, garantiju un izskatu ir korekta cenrāža publicēšanas laikā. Ražotājs 
patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenrādī norādītajai informācijai ir ieteikuma raksturs.  Drukāšanas 
tehnoloģiju ierobežoto iespēju dēļ krāsu toņi un citi norādītie materiāli reālajā vidē var atšķirties. Sazinieties ar jūsu Opel 
autorizēto servisu, lai iegūtu aktuālāko informāciju un papildu informāciju par pamataprīkojumu un papildaprīkojumu, aktuālajām 
cenām un piegādes nosacījumiem. Norādītie ikmēneša maksājumu ir orientējoši, un par aprēķina pamatu ņemts 60 mēnešu 
nomaksas periods ar 15% pirmo iemaksu, 30% atlikušo vērtību un 2,5% procentu likmi.

Eksterjera izmēri (mm)

Garums 4478

Augstums 1609

Platums ar spoguļiem nolocītiem/atlocītiem 1856/2098

Riteņu bāze 2675

Riteņu atstatums priekšā/aizmugurē 1595/1610

Atstatums no zemes ar pašmasu 188Grandland_P1UO

 All dimensions in mm
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Auto Blitz – Riga
Skanstes iela 33, Rīga
Tālrunis: +371 6600 1177
E-pasts: info@autoblitz.lv
  OPEL.AUTOBLITZ.LV

Amserv – Riga
Krasta iela 66, Rīga
Tālrunis: +371 6707 8000
  OPEL.AMSERV.LV
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