Ny Opel Grandland
Vejledende prisliste

Sidst opdateret:

23-11-2021

Model

Pris

Motor

Brændstof

Km/l

CO2 (g/km)

Halvårlig Ejerafgift

Edition+

349.990

1.6 PHEV 225 FWD

BENZIN / EL

71,4

32

340 kr.

Ultimate

389.990

1.6 PHEV 225 FWD

BENZIN / EL

71,4

32

340 kr.

Ultimate

479.990

1.6 PHEV 300 4X4

BENZIN / EL

71,4

32

340 kr.

Edition+

Ultimate

12" Digital Cockpit og 10" touchskærm

12" Digital Cockpit og 10" touchskærm

LED-forlygter

Pixel Matrix LED-forlygter m. aut. fjernlys

Navigation

Aktiv parkeringsassistent

180°-bakkamera & p-sensor for og bag

El-bagklap m. håndfri betjening

18" alufælge

180°-bakkamera & p-sensor for og bag
Adaptiv fartpilot m. Stop&Go
18" alufælge, Diamond Cut

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl
og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager.
Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/06/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på
bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. *Apple CarPlay kræver iPhone 5
eller nyere version med mobildækning. Bilen kommer uden ladekabel.

Ny Grandland Plug-In Hybrid
Udstyrsliste
Edition+

Ultimate

-

✔

Motor
6.6 kW-oplader

Udvendigt udstyr
ECO LED-lygter
Fuld LED-lygter m. adaptiv Pixel Matrix AFL

✔

-

-

✔

✔

✔

Tågeforlygter

-

✔

Regnsensor

-

✔

Nøglefri adgang

-

✔

El-bagklap m. håndfri betjening

-

✔

✔

✔

Tonede ruder bag

-

✔

Tag i Sort Diamond

-

✔

Sorte tagrails

-

✔

18" alufælge

✔

-

-

✔

✔

-

Indtræk i stof og imiteret læder

-

✔

AGR-sportsforsæder m. elektrisk lændestøtte

-

✔

Trådløs opladning

-

✔

230V-stik

-

✔

Automatisk fjernlys

El-foldbare spejle m. varme og puddle light

18" alufælge, Diamond Cut

Indvendigt udstyr
Indtræk i stof

-

✔

✔

✔

Varme i forrude

-

✔

Varme i forsæder

-

✔

-

✔

12V-stik i bagagerum
Automatisk klimaanlæg m. 2 zoner

Sikkerhed
Adaptiv fartpilot m. Stop&Go

-

✔

Blindvinkelalarm

✔

✔

Frontkollisionsnødbremse

✔

✔

-

✔

Aktiv vejbaneassistent

Træthedsalarm

-

✔

180°-bakkamera

✔

✔

P-sensor for og bag

✔

✔

-

✔

12" Digital Cockpit

✔

✔

10" touchskærm

✔

✔

Navigation

✔

✔

6 højtalere

✔

✔

Trafikskiltegenkendelse

Aktiv parkeringsassistent

Multimedia

Lak
0 kr.

Hvid Jade
Grå Quartz, Sort Diamond

10.000 kr.

Rød Dark Ruby, Blå Vertigo

15.000 kr.
✔ Standard

ꟷ Ej muligt

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og
leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder
kun biler indregistreret før 31/06/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er
målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. *Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med
mobildækning. Bilen kommer uden ladekabel.

Ny Grandland PHEV
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORER

1.6 PHEV 225 Aut. FWD

1.6 PHEV 300 Aut. 4X4

TRANSMISSION

PHEV

PHEV

Cylindervolumen (cmM)

1.598

1.598

4 / 16v Turbo

4 / 16v Turbo

180 / 6.00

200 / 6.000

300 / 3.000

300 / 3.000

Max. Effekt elektriskmotor HK for/bag

110

110 / 110

Max. Effekt elektriskmotor CEE KW for/bag

80

80 / 80

Max. Effekt kombineret forbrændings/elektriskmotor HK

225 / 6.000

300 / 6.000

Max. Effekt kombineret drejningsmoment Nm ved omdr./min.

360 / 3.000

520 / 3.000

Brændstoftilførsel

Multipoint

Multipoint

✔

✔

BENZIN / EL

BENZIN / EL

Antal cylindrer
Max. effekt HK ved omdr./min
Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.

Start & Stop
Brændstof
BATTERI

Lithium Ion

Type

13,2

Kapacitet (kWh)
ENERGIFORBRUG
Rækkevidde 100 % elektrisk (km) WLTP

Kommer snart
Energiforbrug (Wh/km)
YDEEVNE
Max. hastighed (km/t)
Acceleration fra 0-100 km/t

225

240

8,7 sek.

5,9 sek.

DIMENSIONER
Længde (mm)

4.447

Bredde (inkl. sidespejle) (mm)

1.856

Højde (mm)

1.609

Akselafstand (mm)

2.675

Vendediameter (m)

Kommer snart

VOLUMENER
Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter)

390

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter)

1.528

Brændstoftankens kapacitet (liter)

Kommer snart

VÆGTE
Køreklar vægt (kg)
Totalvægt (kg)
Kommer snart
Typegodk. anhængervægt m. bremser
Typegodk. anhængervægt u. bremser
FORBRUG WLTP
Blandet kørsel (km/l)

71,4

CO2-emission blandet kørsel (g/km)

32,0

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages
ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og
udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/06/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift
bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke
brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. *Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med mobildækning. Bilen kommer uden
ladekabel.

