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ÇOK YÖNLÜ VE BÜYÜK,
TIPKI HAYALLERİNİZ GİBİ
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Şimdi yeni Grandland X’in koltuğuna oturup ait olduğunuz özgür dünyaya adım atmanın tam zamanı. Grandland X ile sonu belli  
olmayan yollarda kaybolarak özgürlüğün tadını çıkarın. Belirli bir hedef ve evde olmanız gereken bir zaman yok, aksine bolca  
heyecan var.

İÇİNDEKİLER

04 ÖNEMLİ YENİLİKLER

06 ŞIK DIŞ TASARIM

08 PREMIUM İÇ TASARIM

10 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

12 ÜSTÜN YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

14 KESİNTİSİZ BAĞLANTI

16 PREMIUM KONFOR

18 İÇ FONKSİYONLAR

20 DONANIM SEVİYELERİNE  
GENEL BAKIŞ

26 İLHAM VEREN RENKLER

28 JANTLAR VE AKSESUARLAR

30 MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR
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HEYECAN,  
YENİDEN
Her zaman cesur, çevik ve zeki olmakla  
tanındınız. Şimdi bunu otomobil seçiminize 
de yansıtma zamanınız geldi. Grandland X, 
yenilikçi özellikleri ile her zaman yanınızda.
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1Ultimate donanımı için standart. 2 Excellence ve Ultimate için standart. 3 Enjoy Explorer paketi ile standart.

360° KUŞ BAKIŞI ÇEVRE GÖRÜŞ SİSTEMİ1

Kuş bakışı görüş açısıyla güvenli sürüşün keyfini çıkartın. 
Önde ve arkada bulunan kameralar yayaları, tümsekleri  
ve diğer tüm engelleri gösterir.

PARLAK LED FARLAR2

Geliştirilmiş sürüşe duyarlı Full LED ön farları (AFL+) keşfedin.  
AFL+ farlar 5 farklı aydınlatma modu ile mümkün olan en iyi aydınlatmayı 
sağlamak için sürüş koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

PREMIUM DENON® SES SİSTEMİ1

Her anı sanki bir konser salonundaymışsınız  
gibi hissetmenizi sağlar.

INTELLIGRIP ANTİPATİNAJ SİSTEMİ3

Intelligrip sayesinde her türlü yol koşulunda 
 güvenli ve rahat bir şekilde yol alın.
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SÜRÜŞ  
TUTKUSU,  
YENİDEN
ŞİmDİ SİzİN zamaNıNız, aNılaRa EN  
gÜzEllERİNİ EKlEmENİN Tam zamaNı …
Grandland X, keskin hatları, kaslı görünümü ve 
sportif sürüş dinamikleriyle adeta maceraya davet 
ediyor. Yola çıkın ve gece olana dek durmayın.  
Gece olup karanlık çöktüğünde ise panoramik cam 
tavandan gökyüzündeki yıldızları izleyebilirsiniz.
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TARZ,  
YENİDEN
Etrafa hakİm oluN: Yüksek oturuş pozisyonu size rahat bir görüş  
sağlar. Isıtmalı ergonomik AGR ön koltuklar1 (AGR – Sağlıklı Sırtlar  
Kampanyası sertifikalı) size uzun yolculuklarınızda konfor sağlar.

1  AGR onaylı sürücü koltuğu Enjoy donanımından itibaren standart, AGR onaylı ön yolcu koltuğu  
Ultimate donanımında standarttır. Isıtmalı ön koltuklar Excellence donanımından itibaren standarttır.

Resimde yer alan donanımlar Türkiye’de sunulan donanımlar ile farklılık gösterebilir.

EvinizE hoş GEldiniz:
Premium malzemeler, etkileyici ve kişiye göre özelleştirilebilen 
tasarım, Grandland X’in içini size özel bir alana dönüştürür.

hERşEY Elinizin AlTIndA:
Kontrol paneli dikkatini yoldan ayırmamanız için ergonomik olarak  
tasarlanmıştır.
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GÜVENLİK, 
YENİDEN
AKtİf AcİL frENLEmE1:
Tehlikeli koşulları tespit eder ve sesli olarak sürücüyü uyarır.  
Bir başka aracın ya da yayanın fazla yaklaşması durumunda 
sistem aracı yavaşlatabilir, 30km/saat hıza kadar olan 
 hızlarda aracı tamamen durdurabilir.

ŞErİt KOrUmA ÖZELLİĞİ İLE ŞErİt İHLALİ UYArI SİStEmİ1:
Sistem aracın istemsiz bir şekilde şeridinden ayrılmaya  
başladığı durumda direksiyona hafifçe müdahale ederek 
aracı şeridine yönlendirir.

KÖr NOKtA UYArI SİStEmİ1:
Ultrasonik sensörler aracın çevresini gözlemler. Kör noktalarda 
hareket halinde nesneler varsa ilgili aynada sürücüye bir uyarı 
verilir.

1 Excellence ve Ultimate için standart.

Yaya Tanıma Özelliği ile Aktif Acil Frenleme, 5–140 km/s hızlar arasında aktiftir. 5–30 km/s hızlar arasında çarpışma şiddetini azaltacak frenleme gücü 0.9 g’dir. 30–140 km/s hızlar arasında sistem, aracı 50 km/s hıza kadar 
yavaşlatacaktır. Bu noktadan sonra sürücünün fren uygulayarak aracı yavaşlatması gerekir. Yaya Tanıma Özelliği ile Aktif Acil Frenleme özelliğinin operasyonel çalışma hız aralığı hareketli nesneler için 5–140 km/s, sabit 
nesneler için 5–80 km/s, yayalar içinse 5–60 km/s’dir. Opel sürücü asistanı sistemlerin amacı, sistem sınırları çerçevesinde sürücüyü desteklemektedir. Sorumluluk sürücüye aittir.

GElişTirilmiş SürüşE DUYArlı FUll lED  
Ön FArlAr (AFl+)1:
En gelişmiş far teknolojisini gözlerinizle görebilirsiniz. 
Virajlarda ileriyi görür ve karşıdan gelen araçları  
etkilemeden uzun farlarınızı kullanabilirsiniz. Çevre  
yolu, otoyol, şehir, kavşak ve elverişsiz hava gibi  
5 farklı aydınlatma modu ile mümkün olan en iyi  
aydınlatmayı sağlamak için koşullara uyum sağlar.

FUll lED Ön FArlAr
Essentia’dan itibaren standart  olarak sunulan Full lED  
ön farlar kusursuz aydınlatma sağlar.



12

MERAK,  
YENİDEN
Olağanüstü yeniliklerle herkesten bir adım önde.

1 Excellence ve Ultimate için standart. 2 Ultimate için standart.

Opel sürücü asistanı sistemlerinin amacı, sistem sınırları çerçevesinde sürücüyü desteklemektir. Sorumluluk sürücüye aittir.

ANAHTARSIZ GİRİŞ & ANAHTARSIZ 
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ1

Grandland X’e anahtarınızı cebinizden 
çıkartmadan kolayca binebilirsiniz. 

360° KUŞ BAKIŞI ÇEvRE GöRüŞ KAMERASI2

Dar alanlarda vazgeçilmezdir. Aracın önünde  
ve arkasında neler olduğunu kuş bakışıyla görün.

GELİŞMİŞ PARK PİLOTU2

Ellerinizi direksiyondan çekin ve kendinizi 
Grandland X’e teslim edin. Aracınız  
gelişmiş park teknolojisiyle siz yorulmadan  
park etsin.

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ1

30 ile 180 km/s hız aralığında öndeki aracı gözleyerek güvenli takip  
mesafesi sağlar. öndeki araca göre otomatik hızlanma ve fren sağlayan 
adaptif hız sabitleyici, uzun yolları daha da konforlu hale getirir.
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ÖZGÜRLÜK,  
YENİDEN
Nereye gideceğinizi bilmeniz ya da  
içgüdülerinizi takip etmeniz hiç fark etmez, 
Grandland X’in üstün özellikleri sizi  
oraya götürür.

1 Tüm donanımlarda standart. Uyumluluk ve bazı işlevlerin çalışması cihazın modellerine, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.
2 Ultimate için standart.

PremiUm DeNoN® SeS SiSTemi2:
8 hoparlörü, subwoofer’ı ve 240 watt çıkışlı  
amfisi olan gelişmiş Hi-Fi sistemi size muhteşem 
bir deneyim sunacak.

KeSiNTiSiz AKıllı TeleFoN BAğlANTıSı1:
Akıllı telefonunuzu Apple CarPlay™ veya Android Auto™ 
 üzerinden ıntellilink bilgi ve eğlence sistemine bağlayın,  
dokunmatik ekrandan müziklerinize ve diğer tüm  
uygulamalara erişim sağlayın.

KABloSUz ŞArj ÜNiTeSi2:
zahmetsiz şarj için telefonunuzu  
belirlenen alana koymanız yeterli.

8˝ DoKUNmATiK eKrANlı NAviGASyoN SiSTemi2:
Navigasyon sistemi ile istediğiniz her yere gidin.
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KONFOR,  
YENİDEN
BIRAKIN, KIŞ GÜNEŞİ İÇERİ GİRSİN
Isıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve panoramik 
cam tavan ile sıcak bir kış yaşayın.

1 Ultimate için standart. 
2 Direksiyon ve ön koltuk ısıtması Excellence’dan itibaren standart,arka koltuk ısıtması ise Ultimate için standarttır.

ThErmaTEc IsITmalI Ön cam1

ThermaTec teknolojisi ön camdaki buzlanmayı hızla  
çözer, karlı havalarda buz kazımaya son verir.

DirEksiyon IsITmasI2

Tek tuşa basarak direksiyon yüzeyini ısıtabilirsiniz. 
Bu konfora alıştığınızda, asla vazgeçemeyeceksiniz.

kolTUk IsITmasI2:
Ön koltuklarda üç farklı ısıtma seviyesi sunar.  
ayrıca arka koltuklarda da ısıtma özelliği bulunur1.
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BANA AİT ZAMAN,  
YENİDEN
ETKİLEYİCİ BAGAJ HACMİ: 
514 litrelik bagaj hacmi arka koltukların  
katlanmasıyla kolayca 1.652 litreye çıkar.  
Yeni bir hobi edinmek için bundan iyi  
bir fırsat olamaz.

Hareket SenSörlü, OtOmatik  
açılır elektrikli Bagaj kapağı1:
kaç kez iki eliniz dolu bagajı açmaya çalışırken  
anahtarları çıkarmak için güçlük çektiniz?  
grandland X’te aracın altına doğru bir ayak  
hareketi ile bagajınız otomatik olarak açılır.

kaYak taşıma özelliği:
kayak takımı ve bunun gibi diğer uzun yüklerinizi arka orta 
koltuğun katlanma özelliği sayesinde rahatça taşıyın.

FleXFOld
FlexFold özelliği ile koltukları  
tek bir el hareketi ile katlayabilirsiniz. 
60/40 katlanabilir arka koltuklarla  
her duruma hazırsınız.

1excellence ve Ultimate için standart.
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GÜVEN, 
YENİDEN
Donanım seviyelerimiz, kendinizi  
yoldayken de evde hissetmenizi  
sağlayacak ve tüm ihtiyaçlarınızı  
karşılayacak bir şekilde ayarlanmıştır. 
Bir göz atmaya ne dersiniz?
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Heyecan verici eSSenTIa donanImI:
•	 17˝	alaşımlı	jant
•	 R	4.0	IntelliLink	–	7˝	dokunmatik	ekran
•	 LED	gündüz	farları
•	 Full	Led	ön	farlar	ve	LED	arka	stoplar
•	 Şerit	ihlali	uyarı	sistemi
•	 Deri	kaplı	direksiyon	ve	direksiyondan	kumanda	sistemi
•	 Hız	sabitleyici	ve	hız	sınırlayıcı
•	 Elektronik	iklim	kontrollü	çift	bölgeli	klima
•	 ISOFIX	çocuk	koltuğu	sabitleme	düzeneği
•	 6	hoparlörlü	ses	sistemi
•	 Ön	kol	dayama	desteği
•	 Yağmur	sensörü
•	 Işığa	duyarlı	otomatik	kararan	iç	dikiz	aynası	
•	 Uzun	far	asistanı
•	 Otomatik	far	yükseklik	ayarı
•	 Ön	sis	farları
•	 Arka	park	sensörü

eSSenTIa donanIm SeviyeSine ek olarak:
•	 18˝	alaşımlı	jantlar
•	 Kumaş/Moroccana	kombine	koltuk	döşemesi
•	 AGR	onaylı	sürücü	koltuğu
•	 Arka	kol	dayama	desteği
•	 Bagaj	aydınlatması
•	 Karartılmış	arka	camlar
•	 Krom	kaplı	cam	çerçevesi
•	 Krom	kaplı	ön	ve	arka	tampon	koruması
•	 Ön	park	sensörü
•	 Geri	görüş	kamerası
•	 12V	güç	çıkışı

enJoy SkylIne
enJoy donanIm SeviyeSine ek olarak:
•	 Siyah	tavan	ve	yan	aynalar
•	 Panoramik	cam	tavan

enJoy eXPlorer
enJoy donanIm SeviyeSine ek olarak:
•	 IntelliGrip	antipatinaj	sistemi
•	 4	mevsim	lastikler
•	 Alaşımlı	spor	pedallar

ESSENTIA ENJOY
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ULTIMATE

ExcEllEncE donanımına Ek olarak: 
•	 19˝	alaşımlı	jantlar
•	 360	kuş	bakışı	çevre	görüş	sistemi
•	 NAVI	5.0	IntelliLink	–	Türkiye	haritası
•	 8˝	dokunmatik	ekran
•	 Denon	Premium	ses	sistemi
•	 Isıtmalı	ön	cam
•	 Gelişmiş	park	pilotu
•	 Kablosuz	sarj	sistemi
•	 Arka	koltuk	ısıtması
•	 Lastik	onarım	kiti

EXCELLENCE

Enjoy donanım sEviyEsinE Ek olarak:
•	 Geliştirilmiş	sürüşe	duyarlı	full	LED	ön	farlar(AFL+)
•	 Sürücü	yorgunluk	tespit	sistemi
•	 Şerit	koruma	özelliği	ile	şerit	ihlali	uyarı	sistemi
•	 Ön	çarpışma	ikazı
•	 Yaya	tanıma	özelliği	ile	aktif	acil	frenleme
•	 Anahtarsız	giriş	ve	anahtarsız	çalıştırma
•	 Hareket	sensörlü	otomatik	açılır	bagaj	kapağı
•	 Adaptif	hız	sabitleyici
•	 Isıtmalı	ön	koltuklar	ve	direksiyon
•	 Düz	tabanlı	direksiyon	simidi
•	 Arka	cam	perdeleri
•	 Orta	konsol	ve	ön	kapılarda	iç	ortam	aydınlatması
•	 Siyah	tavan	ve	yan	aynalar
•	 Panoramik	cam	tavan
•	 Alaşımlı	spor	pedallar
•	 Arka	yolcular	için	220V	güç	çıkışı

ÜSTÜnlÜk,
yEnidEn
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RAHATLIK,  
YENİDEN
Sağlığınıza önem verdiğinizi biliyoruz, bunu yollarda da sürdürebilmeniz 
için size AGR1 (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı ergonomik koltuklarımızı 
sunuyoruz.

1 Essentia: Siyah kumaş koltuklar. 

2 Enjoy ve Excellence: Siyah kumaş – Morracana kombine koltuklar.  
Elektrikli bel desteği ve bacak minderli AGR onaylı sürücü koltuğu.

Ultimate: Siyah kumaş – Morracana kombine koltuklar. Elektrikli bel  
desteği ve bacak minderli AGR onaylı sürücü ve ön yolcu koltuğu.

1 AGR koltuklar, ergonomi konusunda uzman bir merkez olan Alman AGR (Sağlıklı Sırtlar 
 Kampanyası) tarafından onaylanmıştır. Bu onay, farklı tıp alanlarında uzman doktorlar 
 tarafından oluşan bağımsız bir test kuruluşu tarafından verilen bir kalite mührüdür.
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1
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7

Renk tercihinizle de farklı olduğunuzu gösterin.

 Alp Beyazı

 Sedef Beyazı

 Kuvars Gri

 Aytaşı Gri

 Elmas Siyah

 Yakut Kırmızı

 Mineral Mavi

RENK,  
YENİDEN

1
2
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SEÇENEK,  
YENİDEN

3

2

1

4

5
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Grandland X’inizi daha da Güzelleştirecek 
aksesuarlar.

Muhteşem tasarımlı jantlar içinizdeki macera aşkını ateşler.

1 17˝ alaşımlı jantlar. 5 çift-kollu, Parlak Gümüş1

2 18˝ alaşımlı jantlar. çok kollu, Parlak Gümüş2

3 18˝ alaşımlı jantlar. 5-kollu, Parlak Gümüş3

4 18˝ alaşımlı jantlar. 5 çift-kollu elmas kesim, Çift Renk4

5 19˝ alaşımlı jantlar. çok kollu, Parlak Gümüş5

KöPeK Kafesi6:
Yolcu ve bagaj bölmelerini ayırarak evcil hayvanlarınızı 
ve arka koltuk döşemelerini koruyun.

OPel PORtatif tavan BaGajı6:
Yeni maceralar için ekstra bagaj hacmi.

KaPı eşiği KORuMa fOlYOsu6:
Kapı eşiklerinizi koruma folyosu ile en iyi kondisyonda tutun.

sPORtif Pedal Kiti7:
spor pedallarla sürüş stilinizi vurgulayın.

ÇOcuK KOltuğu6:
daha az karmaşa, daha çok güvenlik! ısOfıX bağlantılı özel 
yapım çocuk koltuklarıyla yolculuklar artık çocuklar ve aileler 
için daha güvenli.

1 essentia için standart.
2 enjoy ve enjoy skyline için standart.
3 enjoy explorer için standart.
4 excellence için standart.
5 ultimate için standart.
6 aksesuar olarak sunulmaktadır.
7  enjoy explorer, excellence ve ultimate için standart.  

diğer modellerde aksesuar olarak sunulmaktadır.
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Lastik sINIFLaNDIRMasI

EBAT 215/65 
R 17

225/55 
R 18

205/55 
R 19

Yakıt tasarruf sınıfı C C B

Islak tutuş sınıfı A C–A A

Dış yuvarlanma gürültü sınıfı (dB) 69 71–69 69

Ses sınıfı

ELVEDa,  
YÜksEk GiDERLER 

Ekonomik:  
Grandland X’in ekonomik  
yakıt tüketimi keyfinizi yerine  
getirecek.

Verimli motorlarımız ekonomik ve aynı zamanda da performanslıdır.  
kendi sürüş tarzınıza uygun bir motor seçin.

• 1.2 Litre Benzinli 130 hp/230 nm
• 1.5 Litre Dizel 130 hp/300 nm



31

Motorlar ve ŞanzıManlar1

MOTORLAR 1.2 lt. Direct Injection Turbo 
(96 kW/130 hp) Start & Stop Sistemi ile

1.5 lt. Dizel 
(96 kW/130 hp) Start & Stop Sistemi ile

Yakıt Tipi Benzin Dizel

Sunulduğu Model Essentia/Enjoy/Enjoy Skyline Essentia/Enjoy Enjoy/Enjoy Skyline/ 
Enjoy Explorer/Excellence Ultimate

Emisyon Sınıfı Euro 6.2

Şanzıman AT-8 MT-6 AT-6 AT-8

Maksimum Güç (HP / devir/dak.) 130/5500 130/3750

Maksimum Tork (Nm / devir/dak.) 230/1750 300/1750

Yakıt tüketimi l/100 km1

Şehir içi 5,8 4,8 4,7 4,5

Şehir dışı 4,6 4 4,1 4

Ortalama 5,1 4,3 4,3 4,2

Ortalama CO2 Emisyon Değerleri1 116 113 113 110

Hızlanma 0–100 km/saat (sn) 10,3 10,9 10,5 12,3

Maksimum hız km/saat 196 192

AT-6 = 6 ileri otomatik şanzıman AT-8 = 8 ileri otomatik şanzıman AT-6 = 6 ileri manuel şanzıman

1 Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, Küresel Uyumlu Binek Araçlar Test Prosedürü (WLTP) ile belirlenmiş ve karşılaştırılabilir olması adına NEDC ile uyumlu değerlere çevrilmiştir. 
Hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve teknik olmayan koşullara (yol, trafik ve çevre faktörleri) bağlı olarak değişebilmektedir.
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GELECEK HERKESİNDİR

Bu katalogda yayınlanan bilgiler, yayınlandıkları tarihler için geçerlidirler. Otomobil modellerimizde değişiklik yapılabilmektedir. Olası model değişiklikleri için lütfen Opel bayinize danışınız. Bu katalogda yer alan tüm veriler, müşterilerimizi bilgilendirmeye yöneliktir. Katalogda yer alan renkler, gerçek renklerden 
farklılık gösterebilir. Standart otomobillerimizde yer almayan isteğe bağlı donanımlar ek ücrete tabidir. Sipariş sırasında, istediğiniz modelin stok durumunu öğrenmek için Opel bayinizi arayın. Opel Türkiye Otomotiv Limited Şirketi’nin, araçların üretim ve donanımlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın 
almak istediğiniz otomobil ile ilgili bilgilerin Türkiye’de sunulan donanım seviyeleri için doğruluğunu ve güncelliğini lütfen Opel bayinizden teyit ediniz. Belirtilen tüm rakamlar, standart donanıma sahip AB modeliyle ilgilidir. 2007/715/EC tüzüğüne dayalı yakıt tüketimi hesaplanması, tüzükte belirtildiği gibi, aracın 
boş olduğu zamanki ağırlığını göz önüne almaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları belirli bir araca ilişkilendirilemez. Sadece modeller arası karşılaştırma amaçlı sunulmuştur. Ek donanım, belirtilenden biraz daha fazla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamlarına yol açabilir. Ek olarak, aracın boş  
halindeki ağırlığı ile bazı durumlarda izin verilebilir dingil ağırlıkları kadar, aracın izin verilebilir toplam ağırlığını da artırabilir ve izin verilebilir çeki ağırlıklarını azaltabilir. Bu durum, aracın maksimum hızında bir azalmaya ve hızlanma zamanında bir artışa neden olabilir.


