
Opel Crossland
 Vejledende prisliste

Sidst opdateret: 10-02-2022

Kampagnemodeller Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse

Edition+ 1.2 83HK Benzin 600 kr.

Sport Ltd. 1.2 83HK Benzin 600 kr.

15,9-17,2

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 31/03/2022. 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.

Edition+

El-sideruder, for og bag

Nøglefri adgang & start

7" touchskærm m. Apple Carplay
®

LED kørelys

Varme i forsæder

0 kr.

6.500 kr.

Hvid Jade

Sort Diamond, Grå Quartz, Grå Moonstone, Blå Navy, Rød Hot, Orange Fizz

Læderrat m. varme ECO LED-forlygter

Lagerbiler

PrisLak

AGR-førersæde

Aircondition

HiFi anlæg m. surround sound

Sport Ltd. (Udover Edition+)

17" alufælge

Aut. Klimaanlæg m. 2 zoner

Tågeforlygter

214.990 kr.     15,9-17,2

Pris

204.990 kr.     

Km/l

Lagerbiler: Køb før prisen stiger mindst 30.000 kr.
Omgående levering og kun så længe lager haves



Opel Crossland
 Vejledende prisliste

Sidst opdateret: 10-02-2022

Kampagnemodeller Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse

Edition+ 1.2 83HK Benzin 600 kr.

Sport 1.2 83HK Benzin 600 kr.

Sport 1.2T 110HK Benzin 600 kr.

Sport 1.2T 130HK AT Benzin 600 kr.

Ultimate 1.2T 110HK Benzin 600 kr.

Ultimate 1.2T 130HK AT Benzin 600 kr.

El-sideruder, for og bag

289.990 16,1-16,9

299.990 15,4-16,3

Fabriksbestillinger
Pris Km/l

234.990 15,9-17,2

264.990 15,9-17,2

Edition+ Sport (ud over Edition+) Ultimate (ud over Sport)

7" touchskærm m. Apple Carplay
® AGR-førersæde AGR-førersæde i læder

Bakkamera

Active Safety Brake Aktiv P-assistent

Varme i forsæder

Tågeforlygter

Panoramaglastag m. tagrails

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 31/03/2022. 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.

Hvid Jade 0 kr.

Sort Diamond, Grå Quartz, Grå Moonstone, Blå Navy, Rød Hot 6.500 kr.

309.990 16,1-16,9

334.990 15,9-17,2

Lak Pris

Læderrat m. varme Aut. Klimaanlæg m. 2 zoner Dobbelt bagagerumsbund

Aircondition Nøglefri adgang & start Fuld LED-lygter

HiFi anlæg m. surround sound 17" alufælge Navigation

LED kørelys



Opel Crossland

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORER 1.2 83HK 1.2T 110HK 1.2T 130HK AT

TRANSMISSION Man. 5-trins Man. 6-trins Aut. 6-trins

Cylindervolumen (cm³) 1.200 1.200 1.200

Antal cylindrer 3 3 3

Max. effekt HK ved omdr./min 83 / 5.750 100 / 5.500 130 / 5.500

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 118 / 2.750 205 / 1.750 230 / 1.750

Start & Stop ✔ ✔ ✔

Brændstof Benzin Benzin Benzin

YDEEVNE

Max. hastighed (km/t) 170 194 192

Acceleration fra 0-100 km/t 13,2 sek. 9,9 sek. 10,8 sek.

DIMENSIONER

Længde (mm) 4.212 4.212 4.212

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 1.976 1.976 1.976

Højde (mm) 1.605 1.605 1.605

Akselafstand (mm) 2.604 2.604 2.604

Vendediameter (m) 10,7 10,7 10,7

VOLUMENER

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter) 410 410 410

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter) 1.255 1.255 1.255

Brændstoftankens kapacitet (liter) 45 45 45

VÆGTE 194990

Køreklar vægt (kg) 1.208 1.248 1.298

Totalvægt (kg) 1.705 1.795 1.835

Typegodk. anhængervægt m. bremser 650 840 840

Typegodk. anhængervægt u. bremser 560 600 620

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)

Blandet kørsel 15,9-17,2 16,4-17,5 15,9-16,7

CO2-emission blandet kørsel (g/km) 131-141 130-138 136-143

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 

31/03/2022. 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. 



Opel Crossland Lagerbiler

VARIANT Edition+ Sport Ltd.

UDVENDIGT

16" fælge ✔ -

17" alufælge - ✔

LED-kørelys ✔ ✔

Tonede ruder - ✔

Krom-styling - ✔

Tågeforlygter - ✔

ECO LED-forlygter - ✔

KOMFORT

El-sideruder, for og bag ✔ ✔

Nedfældeligt splitbagsæde (60/40) ✔ ✔

El-justerbare sidespejle ✔ ✔

Automatisk hastighedsskiltegenkendelse ✔ ✔

Aircondition ✔ -

Automatisk klimaanlæg, 2-zonet - ✔

Varme i forsæder ✔ ✔

Læderrat m. varme ✔ ✔

Fartpilot ✔ ✔

Regnsensor ✔ ✔

P-sensor for og bag ✔ ✔

Åbn & Start, nøglefri adgang - ✔

AGR sportsførersæde i stof / vinyl, fører - ✔

MULTIMEDIE & AUDIO

Bluetooth
®
 smartphoneintegration ✔ ✔

HIFI-anlæg m. surround sound ✔ ✔

Apple Carplay
® ✔ ✔

7" touchskærm ✔ ✔

SIKKERHED

Vejbaneskiftalarm ✔ ✔

LAKFARVER

Hvid Jade

Sort Diamond, Grå Quartz, Grå Moonstone, Blå Navy, Rød 

Hot, Orange Fizz

- 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 31/03/2022. 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. 

0 kr.

6.500 kr.



Opel Crossland Fabriksbestillinger

VARIANT Edition+ Sport Ultimate

UDVENDIGT

16" fælge ✔ - -

17" alufælge - ✔ ✔

LED-kørelys ✔ ✔ ✔

ECO LED-forlygter - ✔ -

Fuld LED-lygter inkl. tåge-, bag- og sidelygter - - ✔

Tågeforlygter - ✔ ✔

Automatisk fjernlys og lygtejustering - - ✔

Sort tag - ✔ ✔

Glastag med tagrails - - ✔

Tonede ruder - ✔ ✔

Krom-styling - ✔ ✔

KOMFORT

El-sideruder, for og bag ✔ ✔ ✔

Nedfældeligt splitbagsæde (60/40) ✔ ✔ ✔

El-justerbare sidespejle ✔ ✔ ✔

Automatisk hastighedsskiltegenkendelse ✔ ✔ ✔

Aircondition ✔ - -

Automatisk klimaanlæg, 2-zonet - ✔ ✔

Varme i forsæder ✔ ✔ ✔

Læderrat m. varme ✔ ✔ ✔

Fartpilot ✔ ✔ ✔

Regnsensor - ✔ ✔

P-sensor for og bag - - -

Nøglefri adgang og start - ✔ ✔

Bakkamera - ✔ ✔

AGR sportsførersæde i stof / vinyl, fører - ✔ ✔

AGR Sportsforsæder i læder - - ✔

MULTIMEDIE & AUDIO

Navigation - - ✔

Bluetooth
®
 smartphoneintegration ✔ ✔ ✔

HIFI-anlæg m. surround sound ✔ ✔ ✔

Apple Carplay
® ✔ ✔ ✔

7" touchskærm ✔ ✔ ✔

SIKKERHED

Aktiv P-assistent - - ✔

Active Safety Brake - ✔ ✔

Træthedsadvarsel - ✔ ✔

Kollisionsadvarsel - ✔ ✔

Blindvinkelalarm - ✔ ✔

Vejbaneskiftalarm ✔ ✔ ✔

LAKFARVER

Hvid Jade

Sort Diamond, Grå Quartz, Grå Moonstone, Blå Navy, Rød Hot

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 

31/03/2022. 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. 

- Ej muligt

0 kr.

6.500 kr.


