Ny Opel Grandland X Plug-In Hybrid
Vejledende prisliste

Sidst opdateret:
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Kampagnemodeller

Pris

Motor

Brændstof

Km/l

CO2 (g/km)

Halvårlig Ejerafgift

Cosmo Prestige Pack

374.990

1.6 PHEV 300 4X4

BENZIN / EL

76,9

30

330 kr.

Cosmo Prestige Pack (fremhævet udstyr)

Adaptiv fartpilot
Tag-rails
Bakkamera
OPEL LED vision inkl. adaptive LED-forlygter
Parkeringssensor, for og bag
Nøglefri adgang & start
19" alufælge

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 30/09/2021. 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

CLEVER
Abonnementstyper

Beskrivelse

Ubegrænset opladning hjemme og på Clevers netværk
Clever Unlimited*

Priser

369 kr.

Installation af Clevers ladeboks hjemme

7.500 kr.

Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

9.714 kr.

Ubegrænset opladning på Clevers netværk

245 kr.

Clever Unlimited Network*
Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

1.470 kr.

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar Clever Unlimited: Installation af ladeboks: ekstraomk. kan forekomme, fx
ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/
ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.

Ny Grandland X Plug-In Hybrid
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORER

1.6 PHEV 300 4X4

TRANSMISSION

Aut. 8-trins

Cylindervolumen (cm³)
Antal cylindrer

1.598
4 / 16v Turbo

Max. effekt HK ved omdr./min

200 / 6.000

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.

300 / 3.000

Max. Effekt elektriskmotor HK for/bag
Max. Effekt elektriskmotor CEE KW for/bag

110 / 110
80 / 80

Max. Effekt kombineret forbrændings/elektriskmotor HK

300 / 6.000

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

520 / 3.000

Brændstoftilførsel
Start & Stop
Brændstof

Multipoint
✔
BENZIN / EL

BATTERI
Type
Kapacitet (kWh)

Lithium Ion
13,2

ENERGIFORBRUG
Rækkevidde 100 % elektrisk (km) WLTP

63

Energiforbrug (Wh/km)

153

YDEEVNE
Max. hastighed (km/t)
Acceleration fra 0-100 km/t

235
6,1 sek.

DIMENSIONER
Længde (mm)

4.447

Bredde (inkl. sidespejle) (mm)

1.856

Højde (mm)

1.609

Akselafstand (mm)

2.675

Vendediameter (m)

10,7

VOLUMENER
Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter)

390

Bagagerumsvolumen, bagsæder nede (liter)

1.528

Brændstoftankens kapacitet (liter)

43

VÆGTE
Køreklar vægt (kg)

1.937

Totalvægt (kg)

2.350

Typegodk. anhængervægt m. bremser

1.250

Typegodk. anhængervægt u. bremser

750

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)
Km/l - WLTP
CO2-emission blandet kørsel (g/km)

76,9
30

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 30/09/2021. 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. Bilen kommer uden ladekabel.

Ny Grandland X Plug-In Hybrid
UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER
Cosmo Prestige Pack

VARIANT
UDVENDIGT

✔

El-justerbare sidespejle m. varme
18" alufælge

-

19" alufælge

✔

Mørktonede ruder, bag

✔

Tågeforlygter

✔

OPEL LED vision inkl. adaptive LED-forlygter

✔

Tagrails

✔

Tagfarve i "Black Diamond"

✔

KOMFORT
12v stik i midterkonsol

✔

El-sideruder, for og bag

✔

Varme i forsæder

✔

Læderrat m. ratbetjening

✔

Adaptiv fartpilot m. stop-funktion

✔

Nøglefri adgang & start

✔

Bakkamera

✔

El-bagklap m. håndfri betjening

✔

Parkeringssensorer, for og bag

✔

Skiltegenkendelse

✔

Aut. klimaanlæg m. 2 zoner

✔

Regnsensor

✔

Nedfældeligt splitbagsæde (60/40)

✔

AGR-sportsforsæde

✔

MULTIMEDIE & AUDIO
8" touchskærm

✔

Apple CarPlay* & Android Auto

✔
-

Navigation

SIKKERHED

0 kr.

Kollisionsalarm

✔

Opmærksomhedsalarm

✔

Aktiv vejbaneassistent

✔

LAKFARVER
✔

White Jade
Quartz Grey, Moonstone Grey, Diamond Black

9.500 kr.

Dark Ruby Red, Topaz Blue

12.000 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 30/09/2021. 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.

