
  

W ramach polityki stałej poprawy produktów Opel dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane 
grafiki maja wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do wyczerpania składu 

 

TWÓJ OPEL GRANDLAND X 
ROK PRODUKCJI: 2019 
 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

 

 
 

Grandland X Enjoy SUV 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (AT8) 
Szary - Moonstone, Tapicerka materiałowa Berson - czarna 

 
 

 

Kalkulacja ceny 
 

CENA KATALOGOWA BRUTTO:  116 250,00  zł 
 

 
G7O -CZARNY DIAMOND 

3x - G4O -SZARY MOONSTONE 
GDU -CZERWONY RUBY 
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Wyposażenie 
 

 
Kalkulacja ceny 
Grandland X Enjoy SUV 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (AT8)    107200,00 zł 
 
Kolor:  Szary - Moonstone   2500,00 zł 
 
Tapicerka:  Tapicerka materiałowa Berson - czarna   0,00 zł 
 
Opcje   6550,00 zł 
Pakiet "Zimowy"   1500,00 zł 
Pakiet Parkuj i Jedź 1   1950,00 zł 
Pakiet dobrej widoczności   800,00 zł 
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym 
czujnikiem recyrkulacji 

  1500,00 zł 

Srebrne relingi dachowe   800,00 zł 
 
Cena katalogowa (*)   116250,00 zł 
 

 

+) 
Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany +) 156.0 g / km 
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy miejskiej +) 8.5 l / 100km 
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy podmiejskiej +) 6.7 l / 100km 
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany +) 6.9 l / 100km 

 
Wyposażenie 
 
Pakiety opcji 
Pakiet "Zimowy" (2EB)   1500,00 zł 
– Podgrzewane fotele przednie (KA1)  

 

– Podgrzewane koło kierownicy (UVD)  
 

Pakiet dobrej widoczności (CWX)   800,00 zł 
– Czujnik deszczu (CE1)  

 

– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)  
 

– Automatyczne światła drogowe (TQ5)  
 

Pakiet Parkuj i Jedź 1 (2EX)   1950,00 zł 
– Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z 
podświetleniem podłoża (DXJ)  

 

– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)  
 

 
Nadwozie 
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Antena dachowa (U91)  Std 
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75)  Std 
Reflektory halogenowe (T4A)  Std 
Reflektory tylne LED (UGE)  Std 
Wycieraczka tylnej szyby (C25)  Std 
Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB)  Std 
 
Wnętrze 
Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93)  Std 
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (XX02)  Std 
Fotel pasażera z regulacją w czterech kierunkach (regulacja nachylenia 
oparcia, wzdłużna) (AG5)  

Std 

Kierownica pokryta skórą z chromowaną listwą (N34)  Std 
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach (XX03)  Std 
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym 
czujnikiem recyrkulacji (CJ2)  

 1500,00 zł 

Lampka w podsufitce (tył) (TUU)  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 
Srebrne relingi dachowe (VGA)   800,00 zł 
System "Start&Stop" (KL9)  Std 
System automatycznego sterowania oświetleniem (T83)  Std 
Uchwyt na kubki (w konsoli centralnej) (DUA)  Std 
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera (C99)  Std 
Zaawansowana konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem (DBU)  Std 
Środkowy zagłówek z tyłu (AQP)  Std 
 
Syst. informacyjne 
Komputer pokładowy (U68)  Std 
Sterowanie radiem w kole kierownicy (UC3)  Std 
System multimedialny IntelliLink z kolorowym dotykowym wyświetlaczem 7”, 
gniazdem USB i łączem Bluetooth (IOA)  

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 składane (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 stabilizacji toru jazdy ESP Zawiera: układ wspomagania ruszania na 
pochyłościach (FX3)  

Std 

System wspomagania ruszania na pochyłościach (KB5)  Std 
Tempomat (K33)  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 17” 
Felgi Aluminiowe 17” (RSB)  Std 
– Opony215/65R17 99V (QRT)  

 

  

 
 
 
 

 

 


