
PRISER & PRODUKTFAKTA
CROSSLAND X, MY20



MODELL KOD ORDINARIE PRIS KAMPANJPRIS

BENSIN

CROSSLAND X ENJOY P81 0GD75  E1G1 209 900 kr 169 900 kr

CROSSLAND X DYNAMIC P130 AT8 0GH75  EGF1 239 900 kr 199 900 kr

TILLVAL Kommentar Tillvalskod ENJOY DYNAMIC

Pluspaket
med Full LED, parkeringspaket & designpaket 

i.) Sikt & ljuspaket inkl. full LED belysning med 

automatiskt avbländande helljus, kurvljus, 

tunnelassistans & LED-lampor bak för optimerad sikt. 

ii.) Parkeringspaket inkl. parkeringsradar fram, 

backkamera, uppvärmda & elektriskt infällbara och  

ytterbackspeglar med dödavinkelnvarnare.
iii.) Designpaket inkl. svart tak, mörktonade bakrutor 

& 17" lättmetallfälgar (CWAH)

PLP - 9 900 kr

Parkeringspaket Parkeringsradar fram & backkamera CXG 5 900 kr -

Uppgraderat parkeringspaket

Parkeringsradar fram, backkamera, 

uppvärmda & elektriskt infällbara och  

ytterbackspeglar med dödavinkelnvarnare

2F7 - 6 900 kr

Sikt & ljuspaket

Full LED belysning med automatiskt 

avbländande helljus, kurvljus, tunnelassistans & 

LED-lampor bak för optimerad sikt

CWJ 13 900 kr 9 900 kr

Designpaket
Inkl. svart tak, mörktonade bakrutor & 17" 

lättmetallfälgar (CWAH)
DEP - 8 900 kr

Komfortpaket Ergonomiska AGR-certifierade framsäten TAR8 6 900 kr 6 900 kr

Bagagepaket

Inkl. skjutbart baksäte (40:60), armstöd bak 

med två mugghållare & dubbelt lastgolv 

"flexgolv"

B59   - 6 900 kr

Multimedia Navi

Uppgraderad infotainment med navigation 

inkl. 8” pekskärm med mirrorlink, bluetooth, 

USB-uttag, navigationstjänster 

I06 12 400 kr 12 400 kr

Teknologipaket
Inkl.  Head up display, HiFi ljudsystem, trådlös 

mobilladdning. (Endast med Navi.)

TKP
16 400 kr 16 400 kr

Panoramaglastak 
Med elektriskt solskydd & silverfärgade takrails 

. Ej tillgänglig  för 83 hk
CFD 11 900 kr 11 900 kr

DAB Radio U2Q 1 900 kr 1 900 kr

Nyckelfritt lås & startsystem AVJ - 3 900 kr

Mörtonade bakrutor AKO 2 900 kr 2 900 kr

Avtagbar dragkrok V65 7 900 kr 7 900 kr
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Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



STEP UP - Utrustningsnivårer

CROSSLAND X

ENJOY

• Parkeringsradar bak

• Säkerhetspaket inkl. dåsighetsvarnare, kollisionsvarnare,
fotgängardetektor mm.

• Förarassistans inkl. farthållare & filhållningsassistans

• 7” pekskärm med Mirrorlink (Apple Carplay & AndroidAut)

• Uppvärmd läderratt

• Elektronisk ECC klimatanläggning med två zoner

• Svart tygklädsel "Peanut"

• 16" Lättmetallfälgar med fyra dubbelekrar, i silver

DYNAMIC

• ENJOY-utrustning

• Dynamic designpaket

• Eco LED Strålkastare

• Interiörbelysning i dörrarna (vitt LED ljus)

• Svart klädsel "Florey" med premiumlädereffekt

• 17" Dubbelekrade lättmetallfälgar i silver

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



STANDARDUTRUSTNING ENJOY DYNAMIC

SÄKERHET & FÖRARASSISTANS

Vikbar primärnyckel + extranyckel • •

Bältesvarnare & bältessträckare fram & bak • •

Manuellt barnlås bak • •

Airbags (fram, sidor & tak) på förar- & passagerarsäte • •

Antisladdsystem (ESP) inkl. ABS bromsar • •

"Start i backe" assistans • •

Start & Stopfunktion • •

Säkerhetspaket inkl. dåsighetsvarnare, kollisionsvarning fram, 

fotgängardetektor & autobroms vid låga hastiheter
• •

Regnsensor • •

Parkeringsradar bak • •

Farthållare • •

Filhållningsassisans • •

INFOTAINMENT

Multimedia inkl. 7” pekskärm , bluetooth för telefon och musik (kompatibel 

med Apple CarPlay och Android Auto), USB-ingång
 

3,5" Färddator  

6 Premiumhögtalare  

SÄTEN

Uppvärmda, manuellt justerbara komfortsäten fram. Fyra justeringsvägar för 

förarsäte, två för passagerarsäte
 

Baksäte, fällbart och delbart 40:60  

INTERIÖR

 Uppvärmd  läderratt, höjd- & längdjusterbar ratt  

Höjd- & längdjusterbar ratt  

12V Eluttag fram  

Automatiskt avbländande innerbackspegel • •

Solskydd med speglar och belysning  

KLIMAT

Elektronisk klimatanläggning, 2-zons ECC  

CROSSLAND X

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Anpassning till kallt klimat (större batteri för säkra vinterstarter)  

Golvventilationskanaler bak  

EXTERIÖR

Dynamic designpaket - 

Elektriska och uppvärmda ytterbackspeglar, manuellt infällbara  

Solabsorberande fönsterrutor & vindruta  

Kort takantenn  

SIKT & LJUS

Stämningsbelysning i innerdörrarna (vitt LED-ljus) - •

Läslampor bak • •

Halogenstrålkastare  -

ECO LED Strålkastare med manuel nivåjustering av strålkastarna - 

Varselljus i LED • •

Helljusautomatik + automatiskt halvljus med tunnelassistans  

 = Standardutrustning

T = Tillval

- = Ej tillgängligt

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Tillvalskod ENJOY DYNAMIC

FÄLGAR

16" Silverfärgade lättmetallfälgar med fyra dybbelekrar CWAC • -

17" Silverfärgade lättmetallfälgar med dubbelekrar CWAG 7 100 kr •

17” Multiekrade lättmetallfälgar, machine finished CWAH - 2 900 kr

Reservhjul med 16" stålfälg   

T125 / 85R16 SL 99M BW SPR
RV0 1 500 kr 1 500 kr

Däckreparationssats
KTI   

(Ej med RV0)
 • •

16" Silverfärgade lättmetallfälgar med fyra dybbelekrar (CWAC) 17" Silverfärgade lättmetallfälgar med dubbelekrar (CWAG)

17” Multiekrade lättmetallfälgar, machine finished (CWAH)

- = Ej tillgängligt

 = Standardutrustning
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Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



FÄRGER PRIS

Solid Summit White 0 kr

Metallic Moonstone Grey 5 900 kr

Metallic True Blue 5 900 kr

Metallic Hot Red 5 900 kr

Metallic Nautic Blue 5 900 kr

Metallic Quartz Grey 5 900 kr

Metallic Orange Fizz 5 900 kr

Metallic Diamond Black 5 900 kr

Svart alt. vitt tak 5 900 kr

Summit White Moonstone Grey Quartz Grey

True Blue Orange Fizz Hot Red

CROSSLAND X

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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ENJOY ULTIMATE

KLÄDSEL Tillvalskod

Tygklädsel, Peanut, Jet Black TATZ • -

Tyg-/vinylklädsel, Florey, Jet Black inkl. AGR-säten TAT1 11 900 kr -

Tyg-/vinylklädsel, Florey, Jet Black TAR9 - •

Läderklädsel, Siena, Jet Black inkl. AGR-säten & bagagepaket TAUY - 23 500 kr

CROSSLAND X

B

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



P81 P130 AUT

WLTP Blandad förbrukning (l/100 km) 4,6-4,7l/100 km 6,4-6,7 l/100 km

WLTP CO2 blandad (g/km) 141-147 145-152

MOTOR

Miljöklass Euro 6D Euro 6D

Bränsle Bensin Bensin

VÄXELLÅDA

MT5: 5-växlad manuell •

AT6: 6-stegad automatisk växellåda •

DIMENSIONER (mm)

Maxlängd 4212 4212

Max bredd inkl. ytterspeglar/exkl. ytterbackspeglar 1976 1976

Axelavstånd 2604 2604

Spårvidd fram 1513 1513

Spårvidd bak 1491 1491

Höjd 1605 1605

Antal sittplatser 5 5

Längd på bagagerumsgolvet till bakre sätesraden 1483 1483

Längd på bagagerumsgolvet med nedfällbart baksäte 729 729

Lastbredd 1000 1000

Markfrigångshöjd tjänstevikt/max. last 124 124

Ilastningshöjd 894 894

Höjd baklucka 1878 1878

VOLYMER (l)

Bagageutrymme, med baksätet uppfällt 410 410

Bagageutrymme med baksätet nedfällt, golv till tak 1255 1255

Bränsletank (l) 45 L 45 L

Max tillåtet axeltryck, bak 855 860

VIKTER & AXELTRYCK (kg) Vikterna kan skilja beroende på utrustning.

Tjänstevikt inkl. förare (enligt 70/156/EEC) 1174 kg 1274 kg

Totalvikt 1690 kg 1790 kg

Max tillåten last 516-542 kg 516-542 kg

Max dragvikt med bromsat släp 650 kg 840 kg

Max dragvikt med obromsat släp 560 kg 600 kg

Max taklast 50 kg 50 kg

PRESTANDA

Toppfart (km/tim) 170 187

Acceleration 0-100 km/tim (sek) 14 sek 11,8 sek

* Uppgifter saknas, uppdateras inom kort

CROSSLAND X

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

Med hänsyn tagen till total vikt, rekommenderas att med lassttak inte köra snabbare än 120 km/h.

 KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



YTTERMÅTT (mm)

CROSSLAND X

KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



2 ÅRS FABRIKSGARANTI
Opel erbjuder 2 års fabriksgaranti helt utan milbegränsning.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Vagnskadegarantin gäller i 3 år räknat ifrån första registrerings
datum i Sverige. Garantin täcker reparations kostnaderna 
med avdrag för bilägarens självrisk och gäller för skada som 
uppstått genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller 
genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Gäller för bilar 
som under garantitiden är registrerade i Sverige.

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
Opel ger dig en pålitlig garanti mot genomrostning, förutsatt 
att din bil genomgått all service och alla inspektioner som 
föreskrivs av serviceboken.

2 ÅRS LACKGARANTI
Opel garanterar dig från kvalitetsavvikelser i lacken i 2 år.

1 ÅRS OPEL ASSISTANS
Ett års vägassitans ingår vid köp av en Opel. Opel Assistans  
ger hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid behov av hyrbil 
dygnet runt.

OPEL FÖRSÄKRING
Försäkra din bil hos någon som är bra på just Opelförsäkringar. 
Opel Försäkring har utvecklats för att möta de behov och 
krav som du som Opelägare har på din bilförsäkring. Du är 
välkommen att slå en signal till Opel Direkt, 08-51 99 21 19 eller 
Opel Försäkring 08-541 702 14 om du har ytterligare frågor.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Opel originaldelar och tillbehör finns hos din lokala Opelåter -
försäljare, där du hittar allt du behöver för att skräddarsy din bil 
efter dina behov. Här kan du dessutom få expertråd.

OPELKORTET MASTERCARD
OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonuspoäng på 
allt du betalar med kortet (exkl. kontantuttag och valutaköp). 
Bonuspoängen ger i sin tur rabatt hos Opel-handlaren, på 
service, reparationer, tillbehör och allt möjligt annat. Opel-
Kortet gäller även i Bankomat och Minutenautomater. Tack 
vara kopplingen till MasterCard så gäller det på miljoner 
inköpsställen världen över.

OPEL PÅ INTERNET
Vill du ha information direkt? På www.opel.se finns en mängd 
information om alla Opelmodeller, service-tjänster och 
tillbehör. Här hittar du även nyheter.

TELEFONKONTAKT
Kontakta ditt kundcenter. Opel Direkt: 08-51 99 21 19.

För information om närmaste återförsäljare 08-51 99 21 19. 
www.opel.se.

Opel (K.W. Bruun Automotive AB) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande 
ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan 
ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats före 
ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar 
vi att ni kontaktar er lokala återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produkt
bladet. Opel (K.W. Bruun Automotive AB), Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
För information om närmaste återförsäljare, 08-51 99 21 19. www.opel.se

KUNDSERVICE




