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Zdjęcie poglądowe

Dane samochodu

Marka OPEL

Model Grandland X

Wersja Grandland 1.2 T Business 
Elegance S&S aut

Typ nadwozia Kombi

Paliwo Benzyna

Pojemność silnika (cm3) 1199

Moc silnika (KM) 130

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Automatyczna

Rok produkcji 2022

Przebieg 1 km

Kolor Srebrny

Kolor producenta G4I-SREBRNY QUARTZ 
METALICZNY

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5
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Wyposażenie dodatkowe

Lakier metaliczny

Pakiet Zimowy 1 Podgrzewana kierownica , 
Podgrzewanie foteli przednich Elektryczne 
odmrażanie przedniej szyby , Oparcie tylnej 
kanapy dzielone i składane, z 
podłokietnikiem

Tapicerka materiałowa Harlekin łączona ze 
sztuczną skórą - czarna (AGR kierowcy)

Wyposażenie standardowe

6 głośników
Asystent parkowania zaawansowany, 
kierowanie półautmatyczne

Asystent świateł drogowych

Czujnik deszczu Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach Fotel pasażera regulowany w 8 kierunkach

Fotele przednie ergonomiczne, AGR z 
ręczną regulacją długości siedziska 
(wysuwana poduszka)

Fotele przednie ogrzewane
Fotele przednie z elektryczną regulacją 
pochylenia siedziska i podparcia 
lędźwiowego

Gniazdko 230V w 2. rzędzie siedzeń oraz 
gniazdko 12V w bagażniku

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie Immobilizer

Kamera cofania
Kanapa tylna z oparciem dzielonym i 
składanym, centralnym podłokiet. i otworem 
na długie przedmioty

Kierownica ogrzewana

Kierownica sportowa pokryta skórą, 
spłaszczona u dołu, przyciski sterowania

Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, 
dwustrefowa

Komputer pokładowy
Konsola centralna z przesuwanym 
podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lakier bazowy

Lakier metaliczny, Czarny Karbon Listwa w linii okien bocznych, chromowana
Lusterka boczne składane elektrycznie, 
podgrzewane, z podświetleniem podłoża

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Ładowarka indukcyjna telefonu w 
podłokietniku

Manetki zmian biegów przy kierownicy

Nakładki na dolnych częściach zderzaków, z 
przodu i tyłu, srebrne

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i 
podświetleniem otoczenia

Oświetlenie dodatkowe w przednich 
drzwiach i konsoli środkowej

Poduszki powietrzne czołowe i boczne 
przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz 
drugiego rzędu

Przygotowanie pod koło zapasowe
Reflektory adaptacyjne pikselowe IntelliLux 
LED

Reflektory przeciwmgielne
Sys. Multimedia Navi 3D,ekran dot. 10'',wyś. 
kierowcy 12'',BT,USB,AppleCarPlay,
AndroidAuto,obs.głosowa

System monitorowania ciśnienia w oponach

System przypominania o zapięciu pasów, 
przód oraz tył

System rozpoznawania znaków drogowych System wykrywania zmęczenia kierowcy

Szyba przednia podgrzewana
Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z 
tyłu

Szyby tylne boczne oraz bagażnika, 
przyciemniane

Światła tylne LED
Tapicerka materiałowa Harlekin, z 
elementami ze sztucznej skóry

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Tuner cyfrowy DAB Tuner radia cyfrowego DAB
Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z 
układem wspomagania ruszania na 
pochyłości HSA

Układ ostrzegający o pojazdach w martwym 
polu lusterek zewnętrznych

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
Wskaźnik odległ. od poprz. pojazdu z sys. 
ostrz. przed kolizją i aut. ham. przy niskich 
prędkościach

Wycieraczka szyby tylnej
Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na 
tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz 
fotelu pasażera

Zestaw naprawczy do opon
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