
NEO Opel Grandland X PHEV
Τιμοκατάλογος
MY'20.5
Ημερομηνία Έκδοσης: 04/02/20



Κινητήρας Κιβώτιο/Μετάδοση κίνησης X-Clusive Ultimate

Hybrid 224 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 180 hp
Ηλεκτροκινητήρας 110 hp

AT8 / FWD 46.900 € 47.700 €

Hybrid 300 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 200 hp
Ηλεκτροκινητήρες 110 hp & 113 hp

AT8 / AWD 49.900 € 50.700 €

Εκδόσεις/Κινητήρες Νέου Opel Grandland X PHEV

Ανακύκλωση: Πληροφορίες αναφορικά με τον Σχεδιασμό για το Περιβάλλον, το ∆ίκτυο Παράδοσης & Παραλαβής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ε∆ΟΕ μπορούν να βρεθούν στο: www.edoe.gr

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο 
αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα».

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του 
προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Εξοπλισμός Νέοου Opel Grandland X PHEV
X-Clusive Ultimate

Εσωτερικό
Τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα N35 s s
Χρωμιωμένα μαρσπιέ θυρών B9K s s

Ταπετσαρία ύφασμα/Morrocana, Jet Black, που περιλαμβάνει:
- Sport καθίσματα εμπρός (AE4)   
- Ρύθμιση καθίσματος οδηγού /συνοδηγού 6/4 κατευθύνσεων (AH4/AG6)
- Προέκταση μαξιλαριού βάσης καθίσματος οδηγού (AHC) 
- Ηλεκτρική οσφυΐκή υποστήριξη καθίσματος οδηγού 4 θέσεων (AVK) 

TATΟ s s

∆ερμάτινη ταπετσαρία, Jet Black, που περιλαμβάνει:
- Sport καθίσματα εμπρός (AE4), ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (AE8) 
- Ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού AGR 6 κατευθύνσεων (A53)
- Αεριζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού (KU1 / KU3)
- Προέκταση μαξιλαριού βάσης καθίσματος οδηγού / συνοδηγού (AHC / AHF) 
- Ηλεκτρική οσφυΐκή υποστήριξη καθίσματος οδηγού/ συνοδηγού 4 / 4 θέσεων (AVK / AVU)
- Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (KA1) 

TAT4 € 1.700 € 1.700

Εξωτερική εμφάνιση
Φιμέ πίσω & πλαϊνά κρύσταλλα AKo s s
Χρωμιωμένες ράγες οροφής VGA s s
Χρωμιωμένο περίγραμμα πλευρικών παραθύρων MDQ s s
Χρωμιωμένο ένθετο εμπρός/πίσω προφυλακτήρα VEV/8EE s s
Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος D75 s s

Χρώματα Αμαξώματος & Οροφών
Μαύρο χρώμα (όχι με 41T) G7o o o
Λευκό χρώμα (White Jade ) G2o € 170 € 170
Μεταλλικά χρώματα (G4i, G4o) 9M2 € 500 € 500
Boutique χρώματα (G1o, GDU, G8Z) BTQ € 650 € 650
Οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες σε Μαύρο (όχι με G7ο) 41T € 700 s
Οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος XAE1 - ο
Appearence Pack, με: Οροφή & εξωτερικούς καθρέπτες σε Μαύρο (41T) και καπό σε Μαύρο. 
Mόνο με AWD. Όχι με G7o

CNP - € 300

Ζάντες & Ελαστικά

Ζάντες αλουμινίου 7.5J x 18, πολλαπλών ακτίνων / ελαστικά 225/55 R18 102V (QHV)
X-Clusive FWD

PZW s -

Ζάντες αλουμινίου 7.J x 19, πολλαπλών ακτίνων / ελαστικά 205/55 R19 97V (QRK)
Στην έκδοση X-Clusive std ΜΟΝΟ με AWD

RBM s s

Συστήματα Ενημέρωσης/Ψυχαγωγίας (2)

Navi 5.0 IntelliLink, BT1, Radio, με έγχρωμη οθόνη αφής 8", 6 ηχεία (UW6), κεραία τύπου καρχαρία (US3), χειριστήρια στο τιμόνι (UC3) IO6 s s
Ασύρματη επαγωγική φόρτιση κινητού K4C € 300 € 300
CD Player, MP3 TG5 € 200 € 200
Board computer U68 s s
(1)   Λόγω πληθώρας διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με όλα και συνεπώς δεν υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες από όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Άνεση
Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού με ρύθμιση 6/4 κατευθύνσεων AH4/AG6 s s
Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων EA1/EA2 s s
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, με ποτηροθήκη DBU/DUA s s
Τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση τιμονιού N37 s s
Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (Cruise Control) K33 s s
Προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (Adaptive Cruise Control, Stop & Go) KS8 € 650 € 650
∆ιζωνικός κλιματισμός (ECC) CJ2 s s
Θερμαινόμενο παρμπρίζ CMO - s
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X-Clusive Ultimate
Εσωτερικός φωτισμός C93 s s
Φωτισμός κεντρικής κονσόλας & εμπρός θυρών C70 s s
Φώτα ανάγνωσης πίσω TW8 s s
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω s s
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειριστήριο s s
∆ιαιρούμενο, αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα, με υποβραχιόνιο WD9 s s
Φωτισμός χώρου αποσκευών U25 s s



X-Clusive Ultimate
Λειτουργικότητα
Βάσεις για δίχτυ ασφαλείας AJT s s
∆ίχτυ ασφαλείας AP9 € 300 € 300
Κάλυμμα χώρου αποσκευών CGY s s
Φορτιστής 6.6 kW K0Z € 500 € 500
Καλώδιο φόρτισης τύπου, Mode 2 XZZP s s

Πρίζα 12V, με πρίζα 12V, χώρου αποσκευών (KC8) & πρίζα 12V,  δεύτερης σειράς καθισμάτων (KC7) PS2 s s

Πρίζα 230V, με πρίζα 12V, χώρου αποσκευών (KC8) & πρίζα 230V,  δεύτερης σειράς καθισμάτων (Ki7) 1RL € 100 € 100

Ασφάλεια
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TMPS) UJO s s
Opel Connect (eCall/bCall) U0U s s
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Open & Start (PEPS), με ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών (TC2) AVJ s s
Ηλεκτρικό χειρόφρενο J71 s s
Κόρνα διπλού τόνου U05 s s
Αισθητήρας αναγνώρισης επικείμενης σύγκρουσης UEJ s s
Αισθητήρας αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας UVV s s
Park & Go Pack 1, με:
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, με puddle light (DXJ)
- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω (UD5)

2EX s -

Park & Go Pack 2, με:
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, με puddle light (DXJ)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (UDQ)
- Προηγμένο Σύστημα Υποβοηθήσης Παρκαρίσματος (UFQ)
- Κάμερα οπισθοπορείας (UVC)

2F7 € 400 s

Park & Go Pack 3, με:
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, με puddle light (DXJ)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (UDQ)
- Προηγμένο Σύστημα Υποβοηθήσης Παρκαρίσματος (UFQ)
- Κάμερα Οπισθοπορείας 360ο (UVΗ)

2Fi € 900 € 600

Φώτα ημέρας ECO LED T4L s s
Προβολείς Πλήρους Λειτουργίας LED, με:
- Προβολείς LED (T4L) 
- Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων (TQ5)

T95 - s

Πίσω φώτα LED UGE s s
Προβολείς ομίχλης εμπρός T3U s s

Sight & Light Pack, με:
- Αισθητήρα βροχής (CE1)
- Hλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη, με σποτ LED (D36)
- Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων (TQ5)
- Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων (T83)

CWX s s

Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού AHM s s
Σύστημα Υποβοήθησης ∆ιατήρησης στη Λωρίδα Κυκλοφορίας UHX s s
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος DXJ s s 
∆ιπλοί προεντατήρες στις εμπρός ζώνες ασφαλείας & Προεντατήρες στις πίσω ζώνες ασφαλείας A69 / SBK s s
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού & πίσω καθισμάτων UHG/UHH & UH5 s s
3o πίσω προσκέφαλο AQP s s
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί & οροφής AY2 s s
∆υνατότητα απενεργοποίησης αερόσακων συνοδηγού C99 s s
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση NJ1 s s
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP), ABS & Βοήθημα εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA) FX3 & KB5 s s



X-Clusive Ultimate

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / 
πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Ανάλυση τιμών Νέου Opel Grandland X PHEV

24%

Κυβισμός (κ.ε.) Πολύτεκνοι Ανάπηροι

X-Clusive Hybrid 224 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 180 hp
Ηλεκτροκινητήρας 110 hp Start & Stop AT8 / FWD

02E75 iD82 Βενζίνη / Ηλεκτροκίνηση 35 30,40% 46.900 € 33.693 € 8.086 € 5.121 € 0 € 1.199 41.779 € 41.779 €

X-Clusive Hybrid 300 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 200 hp
Ηλεκτροκινητήρες 110 hp & 113 hp Start & Stop AT8 / AWD

02E75 iC82 Βενζίνη / Ηλεκτροκίνηση 36 30,40% 49.900 € 35.848 € 8.604 € 5.449 € 0 € 1.199 44.452 € 44.452 €

Ultimate Hybrid 224 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 180 hp
Ηλεκτροκινητήρας 110 hp Start & Stop AT8 / FWD

02U75 iD81 Βενζίνη / Ηλεκτροκίνηση 35 30,40% 47.700 € 34.267 € 8.224 € 5.209 € 0 € 1.199 42.491 € 42.491 €

Ultimate Hybrid 300 hp
1.6lt Direct Injection Turbo, 200 hp
Ηλεκτροκινητήρες 110 hp & 113 hp Start & Stop AT8 / AWD

02U75 iC81 Βενζίνη / Ηλεκτροκίνηση 36 30,40% 50.700 € 36.422 € 8.741 € 5.536 € 0 € 1.199 45.163 € 45.163 €

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τέλος 
ταξινόμησης

Ειδικές Κατηγορίες
     Μοντέλο - Περιγραφή Κωδικός Καύσιμο

Εκπομπές Ρύπων
(CO2 Μικτού Κύκλου 

g/km)

Συντελεστής 
Τέλους 

Ταξινόμησης

Προτεινόμενη Λιανική 
Τιμή

ΜΕ Φόρους

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
ΠΡΟ Φόρων

ΦΠΑ Τέλη κυκλοφορίας
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Ανάλυση Τιμών Προαιρετικού Εξοπλισμού Νέου Opel Grandland X PHEV

Εσωτερικό Κωδικός
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

ΜΕ Φόρους
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

ΧΩΡΙΣ Φόρους
∆ερμάτινη ταπετσαρία, Jet Black, που περιλαμβάνει:
- Sport καθίσματα εμπρός (AE4) 
- Ηλεκτρική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων 8 θέσεων (AE8)  
- Ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού AGR 6 κατευθύνσεων (A53)
- Αεριζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού (KU1 / KU3)
- Προέκταση μαξιλαριού βάσης καθίσματος οδηγού / συνοδηγού (AHC / AHF) 
- Ηλεκτρική οσφυΐκή υποστήριξη καθίσματος οδηγού/ συνοδηγού 4 / 4 θέσεων (AVK / AVU)
- Winter pack 1 (2EB) με Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (KA1) & Θερμαινόμενο τιμόνι (UVD)

TAT4 1.700 € 1.221 €

Χρώματα Αμαξώματος & Οροφών
Λευκό χρώμα (White Jade ) G2o 170 € 122 €
Μεταλλικά χρώματα (G4i, G4o) 9M2 500 € 359 €
Boutique χρώματα (G1o, GDU, G8Z) BTQ 650 € 467 €
Οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες σε Μαύρο (όχι με G7ο & GFH) 41T 700 € 503 €

Appearence Pack, με: Οροφή & εξωτερικούς καθρέπτες σε Μαύρο (41T) και καπό σε Μαύρο (Ultimate). 
Mόνο με AWD. Όχι με G7o. X-Clusive

CNP 300 € 216 €

Συστήματα Ενημέρωσης/Ψυχαγωγίας 
Ασύρματη επαγωγική φόρτιση κινητού K4C 300 € 216 €
CD Player, MP3. Στην έκδοση X-Cite μόνο με IO6 TG5 200 € 144 €
Άνεση
Προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (Adaptive Cruise Control, Stop & Go) KS8 650 € 467 €
Λειτουργικότητα
∆ίχτυ ασφαλείας AP9 300 € 216 €

4



Ύφασμα/Morrocana 
με sport καθίσματα

∆έρμα
Ύφασμα/Morrocana 
με sport καθίσματα

∆έρμα

Jet Black Jet Black Jet Black Jet Black
μαύρη μαύρη μαύρη μαύρη

Χρώμα Αμαξώματος Κωδικός TATO TAT4 TATO TAT4
Μαύρο Χρώμα
Diamond Black G7o + + + +

Λευκό  Χρώμα
White Jade G2o + + + +

Μεταλλικά χρώματα
Quartz Grey G4i + + + +
Moonstone Grey G4o + + + +

Boutique χρώματα
Topaz Blue G8Z + + + +
Pearl White G1o + + + +
Dark Ruby Red GDU + + + +

  + = επιτρεπτός συνδυασμός              

Ultimate

Συνδυασμοί Εξωτερικών Χρωμάτων & Ταπετσαριών Νέου Opel Grandland X PHEV

Ταπετσαρία

Έκδοση X-Clusive
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Νέου Opel Grandland X PHEV

4.477
2.098

(1.906 με αναδιπλωμένους)
1.609
2.675

1.595/1.610

11,1

873
1676
1053
866

390
1.528

43

Κινητήρες & Βάρη
Κινητήρας
Κατηγορία εκπομπών ρύπων
Καύσιμο
Αριθμός κυλίνδρων
∆ιάμετρος / ∆ιαδρομή (mm)

Κυβισμός (cm3)
Μετάδοση κίνησης AWD FWD

Μέγιστη απόδοση ισχύος (kW/hp) / σαλ)
147 (200) / 6.000, Συνδυασμός: 221 (300) 

Ηλεκτροκινητήρας 81,2 (110) / 2.500 & 83 (113) / 14.000
133 (180) / 6.000, Συνδυασμός: 165 (224) 
Ηλεκτροκινητήρας 81,2 (110) / 2.500

Μέγιστη ροπή  (Nm / σαλ)
300 / 3000, Συνδυασμός: 520

Ηλεκτροκινητήρας 320 - 500 / 2.500, 166 - 0 / 4.760
300 / 3000, Συνδυασμός: 360

Ηλεκτροκινητήρας 320 - 500 / 2.500
Λόγος συμπίεσης
Κιβώτιο Ταχυτήτων

Βάρη
Απόβαρο συμπ. Οδηγού

Μικτό βάρος

Ωφέλιμο φορτίο

Επιτρεπόμενο φορτίο εμπρός άξονα

Επιτρεπόμενο φορτίο πίσω άξονα

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής

Grandland X Εκπομπές CO2

kW (hp)
Μέγιστη Ταχύτητα

σε km/h
Επιτάχυνση 0 –100 km/h 

σε δευτερόλεπτα
Στην πόλη Εκτός πόλης Μικτού κύκλου σε g/km

Αυτόματο Κιβώτιο 
Plug-in- Hybrid - AWD
1.6 Direct Injection Turbo 
AWD: Ηλεκτροκινητήρες 81,2 kW & 83 kW

221 (300) 235 / 135 (ηλεκτροκινητήρας) 6,1 - - 1,6 - 1,5 36 - 34

Plug-in- Hybrid - FWD
1.6 Direct Injection Turbo 
FWD: Ηλεκτροκινητήρας 81,2 kW 

165 (224) 225 / 135 (ηλεκτροκινητήρας) 8,9 - - 1,7 - 1,5 37 - 35

Βάρη & ∆ιαστάσεις
∆ιαστάσεις οχήματος σε mm

Μήκος

Πλάτος (+/- εξωτερικούς καθρέπτες)

Συνολικό ύψος (στο απόβαρο)

∆ιαστάσεις χώρου αποσκευών σε mm (σύμφωνα με ECIE)
Μήκος χώρου αποσκευών μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων
Μήκος χώρου αποσκευών με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα
Πλάτος μεταξύ των θόλων

Μεταξόνιο
Μετατρόχιο, εμπρός/πίσω

Κύκλος στροφής σε m
Από τοίχο σε τοίχο

Βενζίνη
4

77 / 85
1598

Ύψος στο κατώφλι 

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε λίτρα (σύμφωνα με ECIE)
Χώρος αποσκευών 
Αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων, μέχρι την οροφή 

Ρεζερβουάρ
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (σε λίτρα) Βενζίνη

Plug-in Hybrid 1.6 Direct Injection Turbo & ηλεκτρικός κινητήρας
Euro 6d

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 συγκεκριμένων καινούργιων οχημάτων υπολογίζονται ακολουθώντας τη νέα Παγκόσμια Εναρμονισμένη ∆ιαδικασία ∆οκιμών Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) και οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τις τιμές NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕΕ) αριθ. 715/2007, R (ΕΕ) αριθ. 2017/1153 και R (ΕΕ) αριθ. 2017/11. Για περισσότερα μπορείτε να
fuelconsumption.html

Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπ' όψιν συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο "Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων", η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.

Επιδόσεις Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100km

10.2:1
AT8

1.875

2.350

475

849

581

85



Τύπος Ελαστικού
Αποδοτικότητα Καυσίμου 

Ελαστικού 1,2
Πρόσφυση Ελαστικού σε βρεγμένο 

οδόστρωμα 1,2

205/55 R19 A A 69 dB

Ετικέτες Ελαστικών Opel Grandland X

Εξωτερικός Θόρυβος Κύλησης 
Ελαστικού 1,2

1. Κατάταξη ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 1222/2009.       2. Οι μάρκες των ελαστικών μπορεί να διαφέρουν.
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