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1 Külön rendelhető.
2 Külön rendelhető a Combo Life változat bizonyos felszereltségi szintjeihez. Nem kapható a Combo Life XL modellhez.
3 A konfigurációtól függően eltérhet a tárolóhelyek száma.
4 Akár 2693 literes csomagtér a Combo Life XL változathoz. Akár 2126 liter a normál Combo Life modellhez. A tetőig megpakolva, lehajtott 
hátsó üléstámlákkal, az ISO 3832 szabványnak megfelelően.

5 Tekintse meg a hátsó oldalt.

A TÉNYEK A COMBO LIFE 
MELLETT SZÓLNAK.
Rugalmasság, tágas tér, csúcstechnika, luxusszínvonalú 
extrák és innovatív biztonsági jellemzők – a Combo Life 
modellben mindez megtalálható.

Opel Combo Life

1. Okos vezetőtámogatás:
19 funkció – mint például a fejlett parkolássegítő1 
és az oldalsó holttérfigyelő1 – csökkenti a stresszt, 
és biztonságosan és épségben eljuttatja Önt úti 
céljához.

2. Csúcskategóriájú vezetőfülke:
Intuitív kezelőszervek, 8 colos érintőképernyő1, 
fűthető kormánykerék1 és magas üléspozíció.

3. Panoráma napfénytető fej feletti tárolóval2:
Rengeteg fény és rengeteg extra tárolóhely.

4. Rugalmas üléselrendezés:
Álljon mindenre készen akár 7 üléssel1 és egyedi 
hátsó üléselrendezéssel2.

5. Rengeteg tárolóhely:
Akár 28 könnyen hozzáférhető tárolóhely3 és 
2693 literes csomagtér4.

6. Panoráma tolatókamera1:
A széles látószögű, 180°-os tolatókamera fejlett 
érzékelőkkel és nagyítás funkcióval rendelkezik, 
így Ön mindig tudja, mi történik Ön körül.

7. Vezeték nélküli töltés1:
Egy kényelmes, induktív töltőpad tölti fel okostele-
fonját vezeték nélkül.

8. Automatikus vészfékezés5:
Hangjelzéssel figyelmeztet a jármű előtt kialakuló 
veszélyes helyzetekre. Ha túl közel kerül egy másik 
autó vagy egy gyalogos, fékez vagy teljesen 
megállítja a járművet.
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1

2 3

1 Külön rendelhető. Alapfelsze-
reltség Innovation esetén.

2 A lehajtható utasülés külön 
rendelhető az Enjoy-hoz és 
alapfelszereltség Innovation 
esetén. Harmadik sori ülések 
a Combo Life és a Combo Life XL 
változathoz is kaphatók. 
A harmadik sori ülések csak 
a Combo Life XL-bencsúsztat-
hatók.

3 Tetőig megrakodva, lehajtott 
hátsó üléstámlákkal, ISO 3832 
szabványnak megfelelően.

AKÁR 7 ÜLÉS, ÉS MÉG MINDIG 
RENGETEG HELY.

3. Rugalmas hátsó üléselrendezés:
Válassza a három egyedi hátsó ülést2 vagy a 60:40 
arányban osztott hátsó üléspadot. Családbővítést 
tervez? Tegyen be könnyedén három gyerekülést 
egymás mellé az ISOFIX kompatibilis ülésekre.

1. Akár 7 ülés1:
A rengeteg üléskonfigurálási és állítási opcióval Ön 
mindig megtalálja a megfelelő változatot. A harmadik 
sor egyedileg lehajtható ülései csúsztathatók2 és 
kényelmesen kivehetők, megkönnyítve hétüléses 
autója ötülésessé alakítását, rengeteg extra hellyel.

2. Lehajtható ülések:
Vasáruboltba vagy bútorüzletbe készül? Alakítson ki 
sík teret a hátsó ülések és az első utasülés2 egyidejű 
lehajtásával – mi sem könnyebb ennél. Hajtsa le az összes 
ülést, és döbbenjen rá, hogy a csomagtér ezáltal több 
mint háromszorosára, 2126 literesre3 bővül a Combo Life 
változatnál.

Sokoldalúság
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2

1

HA A NAGY NEM ELÉG NAGY.

1 A második tolóajtó külön 
rendelhető Selection esetén, 
alapfelszereltség Enjoy és 
Innovation esetén.

2 Rakodási hossz lehajtott hátsó 
ülések és első utasülés esetén.

3 A hátsó ülés tetejéig mérve.
4 Tetőig megrakodva, lehajtott 
hátsó üléstámlákkal, ISO 3832 
szabványnak megfelelően.

1. A Combo Life:
Ne áldozza be a formát a funkció kedvéért. Pakolja be 
a családot, a barátokat, a csomagot, a házi kedvenceket, 
a sportfelszerelést vagy bármit, amit magával szeretne 
vinni - több mint elég ülés és tárolóhely áll a rendelkezésére. 
Ez a 4,4 méter hosszú, 1,8 méter magas családi furgon 
dupla tolóajtóval1, akár 2,7 méteres csomagtérhosszal2 
és legalább 597 literes csomagtérrel3 rendelkezik, amely 
akár 2126 literesre is bővíthető4.

2. Combo Life XL:
Minden, amit a Combo Life kínál – több hellyel. 
Akár 3,05 méteres rakodási hosszával2 és legalább 
850 literes csomagterével3 a Combo Life XL ideális 
azok számára, akiknek még több helyre van szükségük – 
akár hatalmas, 2693 literre4, hogy pontosak legyünk.

Sokoldalúság
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1

2 3

1 Alapfelszerelés Enjoy és Innova-
tion esetén.

2 Külön rendelhető.
3 Külön rendelhető a Combo Life 
Enjoy és Innovation felszereltségi 
szintjeihez. Nem kapható a Combo 
Life XL modellhez.

4 A konfigurációtól függően eltérhet 
a tárolóhelyek száma.

MINDEN EGY 
PANORÁMATETŐ ALATT.

3. Rakjon be mindent, és még annál is többet:
A Combo Life modellel a vezető és utasai kiélvez-
hetik az összesen 28 tágas és könnyen hozzáférhető 
tárolóhely előnyeit4. A belső térben, a középkonzolon, 
az utasok feje felett, az ajtópanelekben és a cso-
magtartóban is szinte minden célra kínál tárolási 
megoldást a Combo Life.

1. Korszerű műszerfal és belső tér:
Vonzó vezérlőpanel króm részletekkel1, nagy nyolccolos 
érintőképernyő2, vezeték nélküli okostelefon töltés2, 
fűthető ülések2, fűthető kormánykerék1 és elektromos 
kézifék2.

2. Panoráma napfénytető fej feletti tárolóval3:
Dőljön hátra, és élvezze a panoráma kilátást az égre. 
A panorámatetőhöz3 tágas fej feletti tároló tartozik, 
amely a jármű közepén fut végig. LED hangulatvilágítás 
segít hangulatot teremteni, míg az elektromos napellenző 
a túl erőssé váló napsugarak ellen véd.

Belső tér
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GYEREKJÁTÉKKÁ TETTÜK 
A PARKOLÁST.

1 Külön rendelhető.
2 Külön rendelhető 
bizonyos felszereltségi 
szintekhez.

4. Panoráma tolatókamera1:
A széles látószögű, 180 fokos tolatókamera virtuális 
segédvonalakkal és körkörös látótérrel segít kiküszöbölni 
a holttereket parkolás vagy tolatás közben.

5. IntelliGrip1:
Homok, ónos eső vagy hó: válasszon öt vezetési mód közül, 
és optimalizálja a kerék tapadását alacsony tapadást 
biztosító helyzetekben.

1. Fejlett parkolóasszisztens1:
Az okos parkolórendszer felismeri a megfelelő parkoló-
helyeket, vezérli a kormányzást, és hang- és vizuális 
jelzéssel akadályozza meg az ütközést parkolás közben.

2. LED nappali menetfények2:
Feltűnő kialakítású lámpa a jobb nappali láthatóságért.

3. Szélvédőre vetített kijelző1:
A vezető látóterébe vetíti a fontos vezetési információkat, 
így Ön szemét az úton tarthatja.

Innovation
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A BIZTONSÁG AZ ELSŐ, 
A MÁSODIK ÉS A HARMADIK.

1 Tekintse meg a hátsó oldalt.
2 Külön rendelhető.

1. Automatikus vészfékezés1:
Az automatikus vészfékezés gyalogosfelis-
meréssel figyelmeztet a gyalogosokkal vagy 
más járművekkel való ütközés veszélyére1. 
Ha nem reagál a vezető, az autó automati-
kusan fékez.

2. Álmosságfigyelő:
Figyelmeztet, ha itt az ideje pihenőt tartani, 
mert Ön a fáradtság jeleit mutatja, mint 
a sávból való kisodródás vagy hirtelen 
korrekciók.

3. Sebességtartó2:
Előre lát és biztonságos távolságot tart 
az elöl haladó járműtől a 30-160 km/h 
sebességtartományban. Az automatikus 
gyorsítás és fékezés rendkívül kényelmes 
hosszú utaknál.

4. Sávtartó
Combo Life autója finoman elfordítja a kor-
mányt, ha érzékeli, hogy Ön véletlenül másik 
sávba hajtana át.

5. Légzsákok:
Biztonság minden első és hátsó utasnak, hat 
légzsákkal, többek között hátsó függöny-
légzsákokkal.

Biztonság
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2 3 4

1 Külön rendelhető.
2 A kompatibilitás és bizonyos 
funkciók a készülék típusától 
és az operációs rendszer verzi-
ójától függően eltérők lehetnek. 
Az Apple CarPlay az Apple Inc. 
védjegye, amely az USA-ban 
és más országokban van beje-
gyezve. Az Android a Google 
Inc. védjegye.

3 A szolgáltatás elérhetősége 
és terjedelme országonként 
és járművenként eltérő.  
Forduljon márkakereskedőjéhez 
az elérhetőségére vonatkozó 
információért.

TÖKÉLETES CSATLAKOZÁS 
MINDEN KANYARBAN.

Tartalmazott szolgáltatások: járműállapot és információ, 
Park and Travel, távoli elérés funkciók, Android AutoTM 
és Apple CarPlayTM, élő navigáció, utazáskezelés és 
flottaszolgáltatások.3

3. Vezeték nélküli töltés1:
A kényelmes induktív töltőpad vezeték nélkül tölti fel 
okostelefonját, így Ön soha nem akad bele a kábelek 
hálójába – vagy merül le a telefonja.

4. Multimedia Navi Pro1:
A prémiumkategóriájú navigációs rendszerhez tartozik 
egy lenyűgöző nyolccolos érintőképernyő fejlett hang-
vezérléssel, OpelConnent szolgáltatással és 3D navigá-
cióval, amely naprakészen tartja Önt minden utazás 
vagy hosszabb kaland alatt.

1. Kiemelkedő infotainment:
Válasszon 3 infotainment rendszer közül. Legyen töké-
letesen csatlakozva menet közben a csúcskategóriájú 
Multimedia infotainment rendszerrel1, amely tartalmaz 
egy nagy, nyolccolos érintőképernyőt, Bluetooth® technikát 
a telefon-kihangosításhoz és a zenelejátszáshoz, valamint 
hozzáférést biztosít különböző alkalmazásokhoz és 
médiához okostelefonján Apple CarPlayTM2 és Android 
AutoTM2 útján.

2. OpelConnect
a csatlakoztatott és biztonságos közlekedés új lehető-
ségét kínálja. Az új interfészen keresztül azonnal elérhető 
vészhelyzeti hívás és műszaki hiba hívás szolgáltatásokon 
felül az OpelConnect okos megoldásokat kínál, amelyek 
egyszerűvé és élvezetessé tesznek minden utazást. 

Csatlakoztathatóság
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KÜLÖNBÖZŐ STÍLUS, 
AZONOS GÉNEK.

3. Felfelé nyíló hátsó ajtó2:
Véd az elemek ellen ki- és berakodáskor. Nyitható 
ablakkal2 a csomagtérhez való gyors és könnyű 
hozzáféréshez.

4. Oldalsó tolóajtók2:
Szálljon ki könnyen Combo Life autójából a szűk 
parkolóhelyeken is a praktikus tolóajtók segítségével.

1. A Combo és a Combo XL:
Legyen szó ügyintézésről vagy családi kiruccanásról, 
hosszú utakról vagy rövid sétákról, az új Combo Life 
egyszerre praktikus és élvezetes az úton. A Combo Life XL 
nagyobb utasteret és tágasabb csomagteret kínál 
lenyűgöző, a standard változatnál 253 literrel 
nagyobb rakterével1.

2. Aszimmetrikus hagyományos ajtók2:
Készítésekor a praktikumot és a kilátást tartottuk szem 
előtt.

1 Öt üléses Combo Life XL esetében 
mért csomagtér.

2 Alapfelszereltség bizonyos felszerelt-
ségi szintekhez, másokhoz külön 
rendelhető. Részletekért forduljon 
márkakereskedőjéhez.

Karosszériastílusok
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VÁLASSZON SZÍNT.

Jade fehér

Moonstone szürke

Cool szürke1

Night kék

Színek
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Quartz szürke Onyx fekete

Cosmic barna1

1 Nem kapható bizonyos felszereltségi szintekhez.
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1 2

SZABJA TESTRE 
COMBO AUTÓJÁT.

1 Külön rendelhető.

1. Hátsó vonóhorog1:
Nagyobb terhek szállításához, nagyobb rakomány 
vontatását igénylő szabadtéri hobbikhoz és munkákhoz 
tökéletes a tartós, levehető vonóhorog.

2. Kulcs nélküli nyitás és indítás1:
Gyorsan és könnyen hozzáférhet Combójához úgy is, 
hogy a kulcsot nem kell kivennie a zsebéből.

3. Rakomány-válaszfal1:
Válassza el egymástól az utasokat és a csomagokat 
ezzel a rugalmas válaszfallal az utastér és a csomagtér 
között.

Speciális felszerelés

Felszereltség
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4 5 6

4. FlexConnect1:
Az utasok hátradőlhetnek, pihenhetnek és táblagépükön filmet 
nézhetnek az egyszerű és biztonságos, moduláris felakasztható 
rendszerrel.

5. Gyerekülés:
Ültesse be gyerekeit könnyebben a testreszabott gyerekülésekkel - 
akár három is elfér egymás mellett, és ISOFIX rögzítőrendszerrel 
vannak felszerelve.

6. Tetőrúd:
A csúcsminőségű alumínium Opel tetőcsomagtartó tökéletes 
a terjedelmes tárgyak rögzítéséhez. Tartalmaz minden 
a rögzítéshez szükséges anyagot, fúrás nem szükséges.

1. Opel tetődoboz1:
A tágas és aerodinamikus eredeti Opel tetődoboz még biztonsá-
gosabban rögzített tárolót kínál például a síléceknek vagy snow-
boardoknak.

2. FlexConnect tálcaasztal1:
A fejtámlához rögzített, lehajtható tálcaasztal beépített pohár-
tartóval rendelkezik az extra stabilitás érdekében, és visszahajtható, 
ha helyre van szükség.

3. Csomagháló1:
Megakadályozza, hogy a csomagok összevissza csúszkáljanak 
a csomagtérben. A háló a csomagtér mind a négy sarkánál 
rögzítve van, így erős tartást biztosít.

További felszerelések és tartozékok: www.opel-accessories.com

TARTOZÉKOK, MELYEK MÉG 
NAGYSZERŰBBÉ TESZIK AZ 
ÖN COMBO LIFE AUTÓJÁT.

http://www.opel-accessories.com
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KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK.

ABRONCSCÍMKÉZÉS

KERÉKTÁRCSÁK 205/60 R 16 205/55 R 17

Üzemanyag-hatékonysági osztály A A

Nedvestapadási osztály A A

Külső gördülési zaj mért értéke (dB) 70 69

Külső gördülési zaj szerinti osztály

1 Nem kapható bizonyos felszereltségi szintekhez.
2 Külön rendelhető bizonyos felszereltségi szintekhez.

16 colos acél keréktárcsa Rotor 
mintájú ezüst dísztárcsával1

6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

16 colos acél keréktárcsa hét 
szegmensű ezüst dísztárcsával1

6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

16 colos könnyűfém keréktárcsa, 
hétküllős, fényes ezüst kivitel2

6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

17 colos könnyűfém keréktárcsa, 
tízküllős, fényes ezüst kivitel2

7,0 J x 17, 205/55 R 17 abroncsok

Keréktárcsák és abroncsok
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OPEL SZERVIZ.
Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű szerviz-
hálózata gyors, kényelmes és remek ár-érték arányú szolgáltatást 
kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan újra menetkész lehet. 
Az Opel szervizek speciális felszereléssel, szerszámokkal és gyári 

képzéssel rendelkeznek az Ön összes igénye kielégítésére, kizárólag 
eredeti alkatrészeket felhasználva, melyeket az Opel által kiképzett 
szerelők szerelnek be. Nálunk mindent egy helyen intézhet.

TESTRE SZABOTT VÉDELEM
Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált, testre 
szabott csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.
• Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobili-

tási garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) 
akár 250 000 km futásig meghosszabbítható

• A Karbantartás csomag tartalmazza a szervizelés 
minden költségét, a szükséges valamennyi alkat-
részt és folyadékot, a szerviztervben meghatározott 
munkát, korrózióvédelmi ellenőrzést stb. 

• Az Opel Kopóalkatrész csomag ingyen biztosítja 
a cserére szoruló kopóalkatrészeket is

• A szerződési feltételek érvényesek.

OPEL SZAKTUDÁS
Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik 
az Ön autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgál-
tatást kínálnak kevesebbért, mint gondolná.
• Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző 

ellenőrzések
• Átvizsgálások
• Olajellenőrzés
• Nyári/téli ellenőrzés
• Kerékcsere
• Karosszériajavítás

MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS 
Az eredeti Opel alkatrészeket teljes körűen teszteljük 
működés és biztonság szempontjából, tökéletesen 
illeszkednek, a legmegbízhatóbb alkatrészek.
• Az eredeti Opel akkumulátorok nem igényelnek 

karbantartást – nem szükséges a víz utántöltése
• Az eredeti Opel ablaktörlő lapátok minimalizálják 

a szélzajt és növelik a komfortérzetet magas sebes-
ségnél

• Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesít-
ményre és a legrövidebb féktávolságra terveztük

• Az eredeti Opel lökhárítók törésteszten estek át, 
megfelelően illeszkednek, és segítenek megőrizni 
járművének eredeti megjelenését

BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT VIZUÁLIS 
ELLENŐRZÉSÜNKKEL
Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és meg-
bízhatósági tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, 
mit javíttat meg és mikor. A kis javítások proaktív 
kezelésével elkerülheti a drága javításokat a későb-
biekben.
• Minden fő biztonsági szempontot lefed
• Azonnali visszajelzés
• Írásbeli jelentés

VEZESSEN OKOSAN 
A jó navigációhoz naprakész térképek kellenek. 
Az Opel navigációs frissítések a legújabb térképeket 
és információkat biztosítják több ezer frissített 
útvonallal – hogy Ön mindig eljusson úti céljához.
• Takarítson meg időt hatékony vezetéssel 
• Takarítson meg pénzt – az üzemanyagon és 

a jármű karbantartásán
• Tisztelje a környezetet – csökkentse fogyasztását 

és CO2-kibocsátását

Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!

FLEXCARE

OPEL PROFESSZIONÁLIS 
KARBANTARTÁS

EREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISSÍTÉSEK

Opel szerviz

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE
• Átfogó szervizprogramok
• Hatékony és országos szervizhálózat
• Európában több mint 4700 hivatalos Opel szerviz-

központ és 2000 haszongépjárművekre szakosodott 
márkaszerviz 

• myOpelService-szolgáltatások
• 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan 

futás)
• 5 év országúti segélyszolgálat

SZOLGÁLTATÁS

További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a www.opel.hu oldalra

http://www.opel.hu
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A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, 
hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői 
és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.

Az automatikus vészfékező automatikusan működik az 5–85 km/óra sebességtartományban. 0–30 km/között az ütközési sebességet csökkentő lassulás mértéke 0,9 g. 30–85 km/h között a rendszer maximum 22 km/órával csökkenti 
a sebességet. Efölött a vezetőnek kell fékezni a sebesség további csökkentéséhez. A gyalogosfelismerő automatikus vészfék működési sebességtartománya az észlelt akadálytól függ (mozgó akadály: 5–85 km/h; fix akadály: 5–80 km/h; 
gyalogos: 5–60 km/h). Az Opel vezetőtámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is az autós feladata marad.

Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában a pontos 
tájékoztatás érdekében kérjük érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)
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