CROSSLAND

IT’S A GOOD LIFE.
Werktijd, rusttijd, tijd voor elkaar, tijd voor uzelf … de Crossland X is speciaal voor u ontworpen.
Met zijn frisse SUV-design, uitzonderlijke flexibiliteit en toonaangevende innovaties is het dé wagen
voor mensen die elke dag 100 % willen benutten.
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Sommige onderdelen van de uitrusting in deze cataloog
zijn voor bepaalde uitrustingsniveaus enkel optioneel of
niet verkrijgbaar.

7 u u r. Ru stig o psta r ten m et een ko p t h ee.

INHOUD.

EEN GOED BEGIN.
Het voelt goed als alles precies zo
is als het moet zijn. De mensen om
u heen, uw plannen voor de rest van
de dag en ... uw wagen.

30 % meer lichtopbrengst dan halogeen.
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CROSSLAND X
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HEAD-UP DISPLAY
Belangrijke rij-informatie en waarschuwingen worden
op het display recht voor u weergegeven, zodat u uw
ogen veilig op de weg kunt houden.

INNOVATIEVE
LED-KOPLAMPEN
Beter zien en gezien worden! LED is 30 %
helderder dan halogeen.

De compatibiliteit en bepaalde functies kunnen per apparaat verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem. Informeer bij uw Opel verdeler naar de compatibiliteit van uw toestel. 2Apple CarPlay is een
handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc.
De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet
bevestigd door Google Inc. Apple CarPlay™ wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest
recente info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.

1

HET LUXE COMFORT
VAN LEDEREN ZETELS

180° PANORAMISCHE
ACHTERUITRIJCAMERA
Een helder zicht naar achter en aan beide zijkanten van de wagen.

Voel u onderweg net zo ontspannen als thuis op de bank.

EENVOUDGIE KOPPELING
VAN UW SMARTPHONE
1

Via Apple CarPlay™ en Android Auto™.2
CROSSLAND X HIGHLIGHTS
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LED: IN ELK OPZICHT
HELDERDER.
Rijden in het donker wordt veiliger en minder
vermoeiend, dankzij adaptieve koplampen
en LED-verlichting, die 30 % helderder is dan
halogeen. Zo heeft u in elke situatie beter
zicht en wordt u zelf ook beter gezien.
 8ltra-heldere LED-dagrijverlichting is
standaard in de Crossland X
 Rijd met grootlicht zonder anderen te
verblinden en zonder dat u zelf hoeft over
te schakelen op dimlicht
 %eter zicht naar opzij in scherpe bochten
en bij het parkeren1

1

De bochtverlichting wordt geactiveerd wanneer u de richtingaanwijzer gebruikt of wanneer
het stuurwiel onder een bepaalde hoek wordt gedraaid.

9 u u r. Vo l l e ag en da , a l l es h el der o p een ri j .

30 % MEER LICHTOPBRENGST

Bochtverlichting1. Extra licht geeft
u in de bocht beter zicht op het gebied
dat de koplampen niet bereiken (bij
een snelheid tot 40 km/u).

Grootlicht-assistent. De sensoren
merken andere voertuigen direct op
en schakelen automatisch tussen
grootlicht en dimlicht.
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LED – 30 % HELDERDER LICHT
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A U T O M AT I S C H N O O D R E M S Y S T E E M E N I N T E L L I G E N T E A S S I S T E N T I E

EEN VOORUITZIENDE BLIK .
Innovaties zoals het automatische noodremsysteem1 maken het rijden een stuk veiliger – voor u én
voor anderen.
1

Het noodremsysteem met detectie van voetgangers werkt automatisch tussen 5 en 85 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing wordt verminderd 0,9 g.
Bij 30 tot 85 km/u wordt de snelheid met maximaal 22 km/u verminderd. Bij een hogere snelheid dient de bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen
het noodremsysteem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte obstakel (een bewegend obstakel van 5 tot 85 km/u; een stilstaand obstakel van 5 tot 80 km/u; een voetganger van 5 tot 60 km/u).
De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid.
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En als u toch iets over het hoofd ziet, reageert uw wagen direct:
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1. Head-up Display. Toont belangrijke informatie, zoals uw
snelheid of navigatie-aanwijzingen, op het display onderaan
de voorruit, zodat u uw ogen veilig op de weg kunt houden.
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 Automatisch noodremsysteem1 remt uw wagen in gevaarlijke
situaties automatisch af
 Lane Departure Warning waarschuwt als u uw rijstrook
onbedoeld verlaat
 Dodehoek-waarschuwing maakt u attent op wagens in uw
dode hoek

11 u u r.
Zin om iets
nieuws te
ontdekken.

NOODREMSYSTEEM EN ASSISTENTIE

9

Tu ssen de m iddag . Lu n ch m et een m ooi u itzicht ;)

PA N O R A M I S C H E
ACHTERUITRIJC A MER A

18 0 ° Z I C H T.
GEEN VERRASSINGEN.
De geavanceerde camera brengt een extra
breed gebied achter en opzij van uw wagen
in beeld. Dat helpt u om voetgangers eerder
op te merken en schade bij het parkeren en
manoeuvreren te voorkomen.

Advanced Park Assist1.
Dit uitgekiende systeem vindt automatisch
een parkeerplaats en parkeert uw wagen
foutloos in. En als u bumper aan bumper
geparkeerd staat, hoeft u ook bij het wegrijden niet zelf te sturen!

1

De wagen stuurt automatisch; de bestuurder hoeft zelf alleen volgens de aanwijzingen de pedalen te bedienen en te schakelen.

De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk
te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden.

PA N O R A M I S C H E AC H T E R U IT R I J C A M E R A
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G E AVA N C E E R D I N F O TA I N M E N T

VEELZIJDIG EN VEILIG.
Houd u uw handen aan het stuur en uw ogen op weg,
terwijl u uw smartphone gebruikt. Via Apple CarPlay™
en Android Auto™ 1 kunt u handsfree sms-en2, muziek
afspelen en kaarten oproepen.
Koppel uw telefoon via Bluetooth® om draadloos
(en handsfree) te bellen of muziek te streamen.
En zelfs draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden.3
ONTDEK OPEL CONNECT

1.
1. Groot 7-duims touchscreen. R 4.0 IntelliLink is geschikt voor
Apple CarPlay™ en Android Auto™. Het geeft de belangrijkste
functies en apps van uw smartphone2 weer op het ultrascherpe
scherm, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken. Video’s afspelen
via USB, foto’s bekijken, bellen en zelfs uw telefoon opladen3 –
het gaat allemaal even gemakkelijk.
2. 8-duims scherm en navigatie. Navi 5.0 IntelliLink biedt een
nog royaler scherm, met een veelzijdig navigatiesysteem,
inclusief kaarten in 3D-weergave en verkeersinformatie (TMC).
Het systeem biedt daarnaast bijna alle functies van R 4.0, zoals
audiostreaming via Bluetooth® of muziek afspelen via USB.2

B I N N E N KO R T KU N T
U KENNISMAKEN MET
EEN NIEUWE VORM
VA N C O N N E C T I V I T E I T ! 4
2.

Sluit met het grootste gemak uw smartphone
aan en geniet van ongekende mogelijkheden.
Kijk voor de laatste informatie op www.opel.be

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. De vrijgave van Android
Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg
nog niet ondersteund. Voor de meest recente info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites. 2 De compatibiliteit
en bepaalde functies kunnen per apparaat verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Informeer bij uw Opel verdeler naar de
compatibiliteit van uw toestel. 3 Draadloos opladen via inductie is optioneel. 4 eCall zal naar verwachting vanaf mei 2019 voor bepaalde modellen beschikbaar
zijn; vanaf oktober 2019 zullen aanvullende Opel Connect diensten geïntroduceerd worden. Deze diensten zijn afhankelijk van de dekking en de beschikbaarheid
van het mobiele netwerk. Voor deze diensten is mogelijk een (betalend) abonnement vereist.
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G E AVA N C E E R D I N F OTA I N M E N T

13

1.

2. Flexibel gemak. Om het u nog makkelijker te maken
kan de achterbank in twee delen (40/60) worden
neergeklapt. Het middelste deel kan ook worden
neergeklapt2 om langere voorwerpen te vervoeren
en is bovendien een comfortabele armsteun.

4 u u r. Al l e ru i m te voo r s po nta n e p l a n n en .
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1. Ruimte op maat. Om de bagageruimte te vergroten
tot 520 liter kan de achterbank naar voren worden
geschoven1. Of u kan hem helemaal plat neerklappen,
voor maar liefst 1.255 liter.

MEER DOEN.
MINDER GEDOE.
De Crossland X biedt extra ruimte als u het
nodig heeft. De kofferbak van 410 liter
is dankzij het flexibele zetelsysteem eenvoudig uit te breiden. Uw sportuitrusting,
de weekendboodschappen, uw kinderen
én hun vriendjes – de Crossland X biedt
plaats aan alles en iedereen.

2.
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1.

O N G E LO O F L I J K V E E L Z I J D I G

1

De verschuifbare achterbank is optioneel.

2

Neerklapbaar middendeel is optioneel.

ONGEKENDE VEELZIJDIGHEID
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Kwa r t ove r 5 . S a m e n g e n i e te n .

SCHITTEREND DESIGN

STEEL DE SHOW
I N D E S TA D .
Met zijn stoere SUV-stijl en compacte formaat
is de Crossland X de perfecte match voor een
stadse levensstijl. Zijn design is aan alle kanten
even verzorgd, met stijlvolle details die zijn
bijzondere karakter benadrukken.
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O P VA L L E N D E X T E R I E U R - D E S I G N
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Op weg naar huis. Een nieuwe bloemist ontdekt!

PREMIUM INTERIEUR

H I E R V O E LT U Z I C H
HELEMAAL THUIS.
Waar u ook heen gaat, uw Crossland X heet
u gastvrij welkom. Hoogwaardig comfort,
warme kleuren en schitterende materialen,
met als hoogtepunt de luxe van lederen
bekleding. Alle inzittenden genieten van
ruime zitplaatsen en de extra hoge zit zorgt
voor perfect zicht naar alle kanten.

PREMIUM INTERIEUR
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H E T TO P P U N T VA N
COMFORT EN STIJL.
Geef uw rug de beste verzorging met de
ergonomische comfortzetels die voldoen
aan de hoge eisen van de Duitse vereniging
van rugdeskundigen AGR. Ze zijn op 16
manieren verstelbaar, zodat u altijd in de
optimale positie zit en zelfs na een lange
rit ontspannen aankomt. En dat is maar
één van de comfortabele extra’s waarmee
de Crossland X toonaangevend is in zijn
klasse.

1.
1. De beste verzorging voor uw rug. Elke Crossland X is leverbaar met ergonomische comfortzetels1.
2. Peanut en Jet Black. Tweekleurige stiksels vormen een stijlvol accent in het interieur van de Crossland X.

1

Optie. Deze zetels zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V”, die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

ERGONOMISCHE ZITCOMFORT

H E L E M A A L O P M A AT.
Ergonomische comfortzetels:
 Door onafhankelijke medische experts
gecertificeerd vanwege hun rugvriendelijke
design, dat rugpijn voorkomt.1
 Elektronisch bediend, met de knop aan de
zijkant van de zetel.
 In alle richtingen verstelbaar. Van de helling van
de rugleuning tot de lengte van het zitgedeelte.
De lendensteun is in vier standen verstelbaar,
voor optimale ondersteuning van uw rug.

7 u u r. B ij n a t h u i s .

2.

ERGONOMISCHE AGR-COMFORTZETELS

21

KLEUREN NA AR KEUZE.
Het dak, de koplampen, zijn dynamische
profiel ... Er is veel waarmee de Crossland X
de aandacht trekt. Zijn opvallende kleuren
spelen ook een belangrijke rol. Hier ziet u drie
schitterende voorbeelden. Wat is uw favoriet?

Summit White1 met
dak in Mineral Black
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Platinum Grey2 met
dak in Summit White
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Koetswerk en dak
in Rouge Brown2
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Meer koetswerkkl eu ren

1

Amber Orange2

Absolute Red1

True Blue2

Darkmoon Blue2

Sovereign Silver2

Mineral Black2

Briljant-lak (optioneel).

2

Metallic-lak (optioneel).

3

Indigo Blue3

Dakkleuren

Summit White

Mineral Black

Uni-lak.

KOE TSWERK- EN DAKKLEUREN

23

UW EIGEN STIJL.

DRIE VELGEN, DRIE KARAKTERS:

Dankzij de grotere bodemspeling vallen
de wielen van de Crossland X extra goed op.
Alle reden dus om ze extra mooi te laten
uitkomen met speciaal voor de Crossland X
ontworpen lichtmetalen velgen.

 16-duims lichtmetalen velg. Een opvallend design met gebogen spaken,
verkrijgbaar in Silver, Black, High-Gloss White of Titan Gloss.
 17-duims lichtmetalen velg met 4 dubbele spaken. Een sportief accent,
afgewerkt in glanzend Silver.
 17-duims lichtmetalen velg met “bi-color”-effect. Een elegante multispaaks velg, afgewerkt in Titan Gloss of Technical Grey.

2. Anti-slip side steps. Robuuste en stijlvolle side steps van
aluminium met een RVS-toplaag en rubber antislip-noppen
accentueren het avontuurlijke karakter van de Crossland«X.
Ze maken het in- en uitstappen gemakkelijker en bieden
ook een stevige opstap voor eenvoudige toegang tot een
imperiaal op het dak.
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1. FlexConnect tablet-houder 1. Draai uw tablet eenvoudig
in de juiste positie: horizontaal voor films en spelletjes,
verticaal om te lezen.

1.

2.

i

De Crossland X biedt veel ruimte voor al uw activiteiten.
Met hoogwaardige accessoires van Opel stemt u hem nog
beter af op uw persoonlijke behoeften.

v

VO LG E N S U W W E N S E N .

i

OPEL ACCESSOIRES

n

3.

4.

I

4. Scheidingsrooster1. Een stevige afscheiding tussen de
passagiers- en bagageruimte. Houdt uw trouwe viervoeter
veilig achterin en beschermt u en uw passagiers bij het
transport van goederen.

d

3. Trekhaak 1. Sterk en ideaal voor vakantie en vrije tijd.

Kijk voor nog meer opties en accessoires op www.opel.be
Optioneel, verkrijgbaar tegen meerprijs.

1

V E LG E N E N ACC E S S O I R E S
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DY N A M I S C H R I J D E N

Uw leven is vol actie. Van uw wagen verwacht
u natuurlijk hetzelfde. Daarom past de wendbare, energieke Crossland X zo goed bij u.
Zijn aantrekkingskracht heeft hij voor een
groot deel te danken aan slimme techniek,
van de hoogste kwaliteit.
 Geweldige wegligging
 Dynamische rijprestaties
 Breed motoraanbod voor elke rijstijl

8 u u r. N og even de ben en strekken !

ONTDEK DE WERELD
OP UW EIGEN MANIER!

1.
1. Het toppunt van soeplesse. De 6-traps automaat1
doet zijn werk haast zonder dat u er iets van merkt.

2.

2. Baanbrekend zuinig. De geavanceerde motoren
voor de Crossland X bewijzen dat zuinig rijden en
dynamisch rijplezier elkaar niet uitsluiten.

1

Optioneel op de 1.2-liter Turbo-benzinemotor met 81 kW (110 pk), standaard op de 1,5 liter dieselmotor met 88 kW (120 pk). Brandstofverbruik 1.2 Direct Injection Turbomotor met automaat in l/100 km: in de stad 6,9–6,7; buiten de stad 5,0–4,9; gemiddeld 5,7–5,6; gemiddelde CO2-uitstoot 130–127 g/km. Brandstofverbruik 1.5 Diesel met
automaat in l/100 km: in de stad 4,4–4,3; buiten de stad 3,8–3,7; gemiddeld 4,0; gemiddelde CO2-uitstoot 105–104 g/km. Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens
de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr.
2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.
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DY N A M I S C H E R I J P R E S TAT I E S
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Verbruik en uitstoot: WLTP-cijfers omgerekend naar NEDC-cijfers2

MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN

MOTOREN

1.2

1.2 Turbo Start/Stop

 kW (pk

 kW ( pk

Versnellingsbak

MT-5

MT-6

Emissienorm

Euro 6.

Euro 6.

Brandstof

Benzine

Benzine

In de stad

6,–6,

5,–5,

Buiten de stad

4,5–4,4

4,4–4,

Gemiddeld

5,

5,

Gemiddelde CO-uitstoot in g/km

–6

–6

WINST VOOR IEDEREEN.
Pittige prestaties kunnen heel goed samengaan met een
zuinig verbruik – dat bewijzen de motoren voor de
Crossland X. Wat uw favoriete rijstijl ook is, in het brede
aanbod van motoren vindt u precies wat bij u past.
 /ichte, compacte motoren met een flink vermogen
 )enomenale direct ingespoten . Turbomotor met
 kW  pk

Brandstofverbruik in l km

Alle dieselmotoren van Opel zijn voorzien van de
geavanceerde BlueInjection-technologie om de
uitstoot van stikstofoxide (NOx te beperken,
door de toevoeging van AdBlue®, dat is opgeslagen
in een tank met  liter inhoud.

MT-5/6 = manuele 5/6-versnellingsbak, AT-6 = 6-traps automaat

EU-bandenlabels
BANDENMAAT

5/6
R 6

5/6
R 6

5/5
R 

Brandstof-efficiëntieklasse

C–B

C–B

C–B

Klasse grip op nat wegdek

B

B–A

B–A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB

–6

–6



Geluidsklasse

Voor een correcte werking van de BlueInjectiontechnologie is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten
AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie
op nl.opel.be/adblueinfo  Het brandstofverbruik en de CO-uitstoot zijn opgemeten volgens de W/TP-meetmethode (World Harmonised /ight
Vehicle Test Procedure . Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in
overeenstemming met de richtlijnen R (E8 5/, R (E8 /5 en R (E8 /5.

Verbruik en uitstoot: WLTP-cijfers omgerekend naar NEDC-cijfers2
MOTOREN

1.2 Turbo Start/Stop

1.2 Turbo Start/Stop

1.5 Turbo D Start/Stop

1.5 Turbo D Start/Stop

81 kW (110 pk)

96 kW (130 pk)

75 kW (102 pk)

88 kW (120 pk)

Versnellingsbak

AT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Emissienorm

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

De verbruik- en uitstootcijfers in deze tabel zijn afhankelijk van de modelversie en de banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.
Brandstof

Benzine

Benzine

Diesel

Diesel

6,9–6,7

6,2–6,1

4,7

4,4–4,3

Buiten de stad

5,0–4,9

4,6–4,5

3,6–3,5

3,8–3,7

Gemiddeld

5,7–5,6

5,2–5,1

4,0

4,0

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km2

130–127

117–116

105–104

105–104

Brandstofverbruik in l/100 km2
In de stad

Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting.
Kijk voor de meest recente informatie over de beschikbare motoren en de technische specificaties op www.opel.be of raadpleeg uw Opel verdeler.
Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de wagen, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.
Een gids met meer informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens is beschikbaar op de website energievreters, www.schoneauto.be.

MOTOREN, VERSNELLINGSBAKKEN, BANDENL ABELS
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Kijk voor meer informatie over de ergonomische comfortzetels met AGR-certificering op blz. 20–21.
2

Alleen in combinatie met een compatibel iOS of Android™ toestel.
1

VIJF REDENEN OM DE
CROSSLAND X TE KIEZEN.
Als deze dag uit het leven met de Crossland X u enthousiast heeft gemaakt, zult u nog enthousiaster zijn als
u in “real life” kennis met hem maakt. Om vijf goede
redenen te noemen:
1. Met zijn dynamische SUV-design en het optionele
tweekleurige dak steelt hij de show in de stad.
2. Toonaangevende veiligheidssystemen, zoals het
automatische noodremsysteem en de 180° achteruitrijcamera.
3. Veelzijdige connectiviteit met handsfree bellen
en berichten verzenden, en koppeling van uw smartphone1 met het 8-duims touchschreen.
4. Ontspannen rijden dankzij de ergonomische
comfortzetels2, met een in lengte verstelbaar zitgedeelte en verstelbare lendensteun.

’s Avonds. Plannen maken
voor een weekendje weg.

5. Een grote, flexibel in te delen bagageruimte en volop
bewegingsruimte voor iedereen, met een deelbare,
verschuifbare achterbank.

TEST DE CROSSLAND X ZELF
Boek uw proefrit op www.opel.be
5 REDENEN OM ENTHOUSIAST TE ZIJN
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg
niet beschikbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel-voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen
van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via Opel Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease. Op www.febelauto.be vindt u alle informatie betreffende
het ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.
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