
Tekniske specifikationer
Motortype Type 1.6 Benzin

Cylindervolume 1.598 cm3

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 520 Nm v/3000

Emissionsniveau Euro 6

Batteri & el-motorer Batteri Type Lithium Ion

Kapacitet 13,2 kWh

Trækkende hjul AWD

Opladningstid (målt af PSA Group) Normal med 230V stik ca. 10 timer

Med 3,7 kW ladeboks (maks. i DK) ca. 4 timer

El- rækkevidde Kombineret (WLTP) 63 km/opladning

Tophastighed ved El-kørsel 135 km/t

Tophastighed 240 km/t

Vægte & bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser) 1.250 kg

Bagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde) 1.670 liter

Standardudstyr
• 8-trins automatgearkasse
• 8" Touch Screen m. Apple CarPlay
• 19" alufælge
• 3D Navigation
• Parkeringssensor, for og bag
• Bakkamera
• Aut.klimaanlæg, 2-zoner
• Tågeforlygter
• Tagræling i sølv
• Surround sound m. 6 højtalere
• AGR sportsforsæde
• Varme i forsæder
• Multijusterbart rat
• Krom designliste
• Mørktonede ruder bag
• Bagagerum med lys
• Stof/Imiteret læder

• Adaptiv fartpilot m. stop-funktion
• Active Safety Break
• Nøglefri adgang & start
• El-bagklap m. håndfri betjening
• LED kørelys
• Sort tagfarve
• Intelligente LED forlygter
• Opvarmelige el-sidespejle
• Nedfældeligt splitbagsæde (60/40)
• Regnsensor
• Lysfølsomt bakspejl
• Midterarmlæn foran
• 12v stik i midterkonsol for, bag og 

bagagerum
• Automatisk lygtetænding
• Automatisk op- og nedblænding af 

forlygter

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men eksl. ejerafgift, 
miljøtillæg og brændstofforbrug. Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler. Bilen er vist med ekstraudstyr. Opel forholder sig retten til - uden forudgående varsel – at 
ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden 
forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Opgivne ekstraudstyrspriser er inkl. moms og afgift.
Senest opdateret 04-09-2020

Model HK Forbrug, km/l CO2 , g/km Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*

Grandland X Ultimate 225 EAT8 225 71,4 31 410  289.990

Grandland X Ultimate 300 EAT8 300 76,9 29 390  339.990
*Beskatningsgrundlaget er før genberegning
Merpris for metallak 7.000 kr. Merpris for speciallak 11.000 kr.

225 HK 300 HK

360 Nm v/3000

13,2 kWh

Lithium Ion

1.598 cm3

1.6 Benzin

225 km/t

135 km/t

62 km/opladning

1.250 kg

1.670 liter

FWD

Euro 6

• ESP+
• Hill assist
• Manuel deaktivering af 

passagerairbag for
• ISOFIX-beslag på yderpladser på 

bagsædet
• Aktiv vejbaneassistent
• Automatisk aktivering af 

havariblink
• Dæktryksovervågning
• Automatisk hastigheds-

skiltegenkendelse

ca. 10 timer

ca. 4 timer

Grandland hybrid




