
Opel

TWÓJ OPEL GRANDLAND X SUV
Twój numer konfiguracji 325D92D9-0000-0000-0000-000000000000

Kalkulacja ceny

Enjoy SUV 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (MT6) 105500,00
zł

Kolor: Czerwony - Dark Ruby 3500,00 zł

Tapicerka: Tapicerka materiałowa Berson - czarna 0,00 zł

Opcje
Felgi aluminiowe 18 x 7,5", wieloramienne, srebrne

1400,00 zł

1400,00 zł

Cena katalogowa (*) 110400,00
zł

Discount Gross 0,00 zł

Total Vehicle Prices incl. Discount 110400,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +)

Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany
141.0 g / km
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany
6.2 l / 100km



Wyposażenie

Nadwozie

Antena dachowa (U91) Std

Dezaktywacja poduszki pasażera przedniej i
bocznej (XX04) Std

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia,
elektrycznie sterowane i podgrzewane (DXK) Std

Reflektory LED (T4L) Std

Wycieraczka tylnej szyby (C25) Std

Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std

Światła tylne w technologii LED (UGE) Std

Wnętrze

Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93) Std

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
(XX02) Std

Fotel kierowcy z regulacją w sześciu
kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna, wysokości) (AH3)

Std

Fotel pasażera z regulacją w czterech
kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna) (AG5)

Std

Fotele przednie komfortowe (A51) Std

Kierownica pokryta skórą z metalicznym
elementem ozdobnym (N34) Std

Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
(XX03) Std

Klimatyzacja sterowana ręcznie (C67) Std

Lampka w podsufitce (tył) (TUU) Std

Lusterko wewnętrzne (D31) Std



Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń
(KCL) Std

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami (DLV) Std

Pasywne zagłówki foteli przednich (AJC) Std

Pokrywa przestrzeni bagażowej (CGY) Std

Punkty mocowania siatki zabezpieczającej w
przedziale bagażowym (AJT) Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach (N37) Std

System automatycznego sterowania
oświetleniem (T83) Std

Uchwyt na napoje w konsoli środkowej (DUA) Std

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
(C99) Std

Zaawansowana konsola środkowa z
zamykanym podłokietnikiem (DBU) Std

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP) Std

Syst. informacyjne

Komputer pokładowy (U68) Std

Przyciski sterowania radiem w kierownicy
(UC3) Std

System Multimedia z łączami Bluetooth®,
USB, AUX-in (IOA)
6 głośników, kolorowy ekran dotykowy
7”, system obsługi komend głosowych
przez smartfon

Std

6 głośników (UW6)

Wyświetlacz graficzny 3,5" pomiędzy
wskaźnikami (UDD) Std

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
(UHG) Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
(UHH) Std



Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
(UH5) Std

Dwa kluczyki, jeden składany i jeden sztywny
(KTF) Std

Elektryczny hamulec postojowy (J71) Std

Ostrzeganie przed niezamierzonym zjazdem z
pasa ruchu (UFL) Std

Przednie i boczne poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe
(AY2)

Std

Rozpoznawanie znaków ograniczenia
prędkości (UVX) Std

System monitorowania ciśnienia w oponach
(UJO) Std

System wspomagania ruszania na
pochyłościach (KB5) Std

Tempomat (K33) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem
wspomagania ruszania na pochyłościach
(FX3)

Std

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
(UD7) Std

Zaczepy i-Size do fotelika dziecięcego na
siedzeniu pasażera (AC4) Std

Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na
tylnych zewnętrznych siedzeniach (AT3) Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
(KTI) Std

Koła aluminiowe 18”

Felgi aluminiowe 18 x 7,5", wieloramienne,
srebrne (PZW)

1400,00 zł

Opony 225/55R18 98V (QRE)



(*) Ceny zawarte w Konfiguratorze są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport
samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze są aktualne
na dzień ich publikacji. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje część dostępnych modeli i opcji wyposażenia. Pełnych
informacji na temat dostępności prezentowanych modeli, wyposażenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych
udzielają Dealerzy marki Opel.


