COMBO CARGO

A TÉNYEK A COMBO
MELLETT SZÓLNAK.
A Combo Cargo mindazt kínálja, amit Ön elvár egy hatékony, megbízható és sokoldalú teherszállító furgontól.
A kategóriájában első és különböző méretekben kapható
Combo Cargo akár egy tonnányi rakományt is képes
szállítani – könnyedén. Tágas, sokoldalú belső tere,

1. Csekély üzemanyag-fogyasztás:
Az első osztályú motorokat jobb fogyasztás és
alacsonyabb CO2 -kibocsátás jellemzi.
2. Modern vezetőfülke:
A nyolccolos színes érintőképernyő1, a fűthető ülések1,
a fűthető, bőrborítású kormánykerék1 és a magas
üléspozíció élvezetes élménnyé tesz minden ingázást.
3. Bőséges tárolóhely:
15 tárolórekesz biztosítja, hogy Ön mindig teljesen
felkészült legyen minden munkára.
4. Nagy csomagtér:
Az üléspad és a rakodónyílással rendelkező válaszfal
akár 4,4 m3 méretűre növeli a Combo rakterét2,3.
Az üléspad1 könnyedén lehajtható, így megnő
a rakodási hossz, optimális kihasználhatóságot
és rugalmasságot biztosítva.

gazdaságos motorjai és innovatív jellemzői biztosítják,
hogy üzemeltetési költsége a lehető legalacsonyabb
legyen, ugyanakkor napi termelékenysége a lehető
legnagyobb.

5. Fejlett vezetéstámogató rendszerek:
13 funkció, például oldalvédő1, tolatókamera1, állandó
tolatókamera, túlterhelés-jelző1 és adaptív sebességtartó1 csökkenti a stresszt és segít elvégezni a munkát.
6. Nagy teherbírás:
Akár 1000 kg-os maximális teherbírásával1,4 a Combo
Cargo számára nem jelent gondot a nehéz rakomány
szállítása.
7. Biztonsági rendszerek:
Innovatív biztonsági jellemzők, úgy mint sávelhagyás-jelző1, ráfutásra figyelmeztető automatikus
vészfékezéssel5,6 és álmosságfigyelő – mindez
az Ön biztonságát őrzi az utakon.

Külön rendelhető.
Combo Cargo XL változat, FlexCargo dupla első utasülés és rakodónyílással ellátott válaszfal esetén.
Akár 4,4 m3 a Combo Cargo XL változat, FlexCargo dupla első utasülés és rakodónyílással ellátott válaszfal esetén.
4
Maximális teherbírás a standard Combo Cargo esetében. A Combo Cargo XL változat teherbírása 950 kg. A maximális teherbírás
figyelembe veszi a vezető súlyát.
5
Alapfelszereltség bizonyos felszereltségi szintekhez, külön rendelhető másokhoz. A részletekről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
6
Tekintse meg a katalógus hátsó oldalát.
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SOKOLDALÚSÁG
A KEMÉNY MUNKÁKHOZ.
1. Hatalmas raktér:
a Combo Cargo mindazt kínálja, amit Ön elvár egy tágas
teherszállító furgontól – alacsony raktérperemet, rengeteg
helyet és kiváló hozzáférhetőséget. A teljes raktér1 – amely
3,8-4,4 m3 között lehet – hozzáférhető a 180 fokban nyitható
hagyományos ajtókon, a felfelé nyíló hátsó ajtón vagy
a tolóajtókon keresztül.
2. Funkcionális és sokoldalú üléspad2:
A. Normál:
Az adott munkához való alakíthatóság kulcsfontosságú.
A kétüléses üléspad tökéletesen az Ön igényeihez alakítja
a Cargót, helyet biztosítva elöl 3 felnőtt számára.

B. Felhajtva:
Nagyobb raktér kialakításához felhajtható a külső ülés,
így még több máshol nehezen eltárolható rakomány
helyezhető el elöl a padlón és a lábtérben.
C. Asztal:
Az első üléspad középső ülése is egyszerűen lehajtható,
így hasznos asztallá alakul, mobil irodává változtatva
Combo Cargóját.
D. Lehajtva:
Másik lehetőségként hajtsa le a külső utasülést a rakodási
hossz maximalizálásához.

A

B
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Akár 4,4 m3 a Combo Cargo XL
változat, FlexCargo dupla első
utasülés és rakodónyílással
ellátott válaszfal esetén.
2
Külön rendelhető, személy
szállító furgonhoz nem kapható.
1
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NAGY SÚLYOKKAL IS
KÖNNYEN BOLDOGUL.
1. A Combo Cargo XL és a személyszállító furgon:
A Combo Cargo XL tartalmazza a Combo Cargo összes
kényelmi jellemzőjét még több hellyel. Az ötüléses személyszállító furgont pedig okos és praktikus formatervezése, valamint a második üléssorban a mozgatható üléspad
ideális munkásszállító járművé teszi.
2. Felfelé nyíló hátsó ajtó1:
Védje rakományát a barátságtalan időjárástól be- és
kirakodás közben.
3. Túlterhelés-jelző:
A raktérben található, és figyelmeztet, ha túllépik a jármű
maximális terhelhetőségét, és segít megállapítani, hogy
a rakomány tömege megközelíti vagy meghaladja-e
a megengedett terhelhetőséget.

2

4. Rakomány-válaszfal rakodónyílással2,3:
Ez a válaszfal rakodónyílással rendelkezik, amely ideális
olyan szakembereknek, akiknek akár 3440 mm4 hosszú
tárgyakat kell szállítaniuk.

3

4

Csak standard Combóhoz
kapható.
Külön rendelhető.
3
Kapható üvegpanellal vagy
anélkül.
4
A Combo Cargo XL változat
rakodási hossza.
1

2
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Opel Combo Cargo

Balra a Combo Cargo XL, jobbra a Combo Cargo
személyszállító furgon látható.
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KÉNYELEMRE TERVEZETT
BELSŐ TÉR.
1. Funkcionális kényelem:
A nyolccolos érintőképernyővel1 – amely az Apple CarPlayTM
és Android AutoTM2 rendszerekkel teljesen kompatibilis –
a Combo Cargo tökéletesen ötvözi a funkcionalitást,
az innovációt és a kényelmet. Lazítson olyan kényelmi
jellemzőkkel, mint a vezeték nélküli töltés1, melyet arra
terveztek, hogy Önt átsegítse az egész napon.
2. Kényelmes tárolás:
A 15 könnyen hozzáférhető tárolórekesszel egyszerű az
alapvető dolgok megtalálása és tárolása – csak nyúljon
be az ülés alá3.
3. Fűtési jellemzők:
Tartsa melegen a kezét és a testét hideg időben a fűthető
ülésekkel1 és a fűthető, bőrborítású kormánykerékkel1.

2

4. Multimedia Navi Pro1:
A csúcskategóriájú navigációs rendszerhez tartozik egy
lenyűgöző nyolccolos érintőképernyő1 fejlett hangvezérléssel és 3D navigációval, amely a helyes úton tartja Önt
minden utazás vagy hosszabb teherszállítás közben.
5. Az OpelConnect
a csatlakoztatott és biztonságos közlekedés új lehetőségét
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.
A szolgáltatások között megtalálható a járműstátusz
és információ, Park and Travel, távoli elérés funkciók,
Android AutoTM és Apple CarPlayTM2, valós idejű navigáció,
utazáskezelés és flottaszolgáltatások.4

3
Külön rendelhető.
A kompatibilitás és bizonyos
funkciók a készülék típusától
és az operációs rendszer
verziójától függően eltérők
lehetnek. Az Apple CarPlay
az Apple Inc. védjegye, amely
az USA-ban és más országokban van bejegyezve.
Az Android a Google Inc.
védjegye.
3
Alapfelszereltség bizonyos
felszereltségi szintekhez,
külön rendelhető másokhoz.
A részletekről érdeklődjön
márkakereskedőjénél.
4
A szolgáltatás elérhetősége
és terjedelme országonként
és járművenként eltérő.
A szolgáltatások bevezetésének időpontja a későbbiekben
kerül megerősítésre.
1
2

4
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Belső tér
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ELSŐ A BIZTONSÁG.
1. Automatikus vészfékezés1:
A Combo Cargo automatikus vészfékezéssel kiegészített
ráfutásra figyelmeztető2 funkciója figyelmezteti a vezetőt,
ha akadály, például egy gyalogos vagy egy másik jármű
kerül az útjába. Ha nem reagál a vezető, az autó automatikusan fékez, így csökkentve az esetleges ütközések
kockázatát.
2. Állandó tolatókamera2:
A kifejezetten a Combo Cargohoz kifejlesztett állandó
tolatókamera a belső visszapillantó tükörben jeleníti meg
az autó háta mögötti terület képét, így a vezetők még
tudatosabban érzékelik a környezetüket és a forgalmat.
3. Szélvédőre vetített kijelző2:
A vezető látóterébe vetíti a fontos vezetési információkat,
így Ön szemét biztonságosan az úton tarthatja.

2

4. Tolatókamera2:
A tolatókamera képet ad a környezetről, így segít
az akadályok észlelésében parkoláskor vagy tolatás
közben.
5. Adaptív 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.
6. Oldalvédő2:
Hang- és vizuális jelzéssel akadályozza meg az ütközést
alacsony sebességnél az oldalt elhelyezkedő akadályokkal,
például oszlopokkal vagy más járművekkel.

3
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Innovation

Tekintse meg a katalógus
hátsó oldalát.
Külön rendelhető.
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TÁGAS HELY
AZ EGÉSZ CSAPATNAK.
A Combo Cargo személyszállító furgon elég tágas az Ön,
a csapata és az összes felszerelésük számára. Az elöl
2 üléssel, a második üléssorban pedig 3 üléssel rendelkező személyszállító furgon rendkívül rugalmas ötüléses
jármű. Ha egyszerűen szeretné 4,0 m3 méretűre növelni
1

a Combo Cargo rakterét, hajtsa le a második üléssort,
és nyissa ki a rakodónyílást, így a maximális rakodási
hossz 3440 mm lesz. A személyszállító furgon a Combo
Cargo XL Selection változaton alapul, és ugyanolyan
alapfelszereltséggel rendelkezik.
2

3

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
FURGON
Kiemelkedő tulajdonságok:
1. Lehajtható hátsó üléspad
2. Tolóajtók ablakkal
3. Lehajtható utasülés
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Személyszállító furgon

VÁLASSZON SZÍNT.

Jade fehér

Quartz szürke

Night kék

Onyx fekete

Moonstone szürke
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COMBO CARGO.
MINDENNEK JUT HELY.
Mindegy, milyen üzlettel rendelkezik, a Combo Cargonak
van megfelelő haszongépjárműve az Ön számára.
Válassza a 2 vagy 3 üléses zárt furgont vagy az ötüléses
személyszállító változatot, a standard vagy az XL modellt,

standard vagy magas terhelhetőséget – így soha többet
nem kell azon gondolkodnia, hogy van-e elegendő hely
az autójában.

HASZNOS TEHERBÍRÁS
VÁLTOZATOK

Ülőhelyek
száma

Terhelési
osztály

Jármű
össztömege

Max.
teherbírás
vezetővel
együtt

Max.
raktérméret

Max. raktérpadlószélesség
0/1/2 tolóajtóval

Max.
rakodási
magasság

Tolóajtónyílás
max. szélessége/
magassága

Hagyományos ajtónyílás
max. szélessége/
magassága

(kg)
610
948
895

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

2/3

(kg)
1940–2050
2315 –2390
2290–2400

(m3)

alacsony
magas
magas

3,3/3,81

1733,5/1630/1527

1236

675 x 1072

1241 x 1119
(felfelé nyíló hátsó ajtó)

magas

2280–2360

780

1,8/3,5/4,0

1243

759 x 1072

1241 x 1196
(hagyományos ajtók)

Combo Cargo
Combo Cargo XL
Személyszállító
furgon

5

3,9/4,4

1

1
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Kapacitás és méretek

n.a./1630/1527

1

n.a./n.a./1527

Válaszfal rakodónyílással.

Combo Cargo
3090 mm
1796 mm–1825 mm1/
1840 mm–1860 mm1

1817 mm

1921 mm
2107 mm

4403 mm

Combo Cargo XL

3440 mm
1812 mm–1820 mm /
1849 mm–1860 mm1
1

2167 mm

1921 mm
2107 mm

4753 mm

Személyszállító furgon

3050 mm
1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

1051 mm

1921 mm
2107 mm

4753 mm

1

A méretek a konfiguráció függvényében eltérőek lehetnek.
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EXTRÁK A PROFI MUNKÁKHOZ.
Speciális felszerelés
1

2

3

4

1. Hátsó tetőajtó:
Nyissa fel akár 40 fokig a tetőajtót1, leegyszerűsítve a hosszú tárgyak szállítását.
2. IntelliGrip1,2:
Álljon biztos lábakon minden felületen
a körülményektől függetlenül az IntelliGrip
rendszer által nyújtott extra tapadással.
3. Vonóhorog1:
A nagy teherbírású vonóhorgok kínálata
leegyszerűsíti és megkönnyíti a vontatást.
Minden vonóhorog levehető a maximális
kényelem érdekében.
4. Állófűtés1:
Kerülje el, hogy hideg utastérbe kelljen
beszállnia. Az állófűtés még az autó álló
helyzetében is automatikusan beindul,
hogy fenntartsa az Ön által előzetesen
beállított ideális hőmérsékletet Combo
Cargo járművében.

1
2
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Speciális felszerelés

Külön rendelhető.
Ha 5 %-osnál meredekebb lejtőn hajt le 30 km/h-nál
lassabban, a rendszer csökkenti a csúszásveszélyt.

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

1. Gumi autószőnyegek1:
Védje szőnyegét a sártól, víztől, útszóró
sótól, hótól vagy kosztól a robusztus,
könnyen tisztítható, kifejezetten az Ön
modelljéhez tervezett gumiszőnyegekkel.
2. Tetőrúd:
A csúcsminőségű alumínium Opel tetőrúd
tökéletes a terjedelmes tárgyak rögzítéséhez. Tartalmaz minden a rögzítéshez
szükséges anyagot, fúrás nem szükséges.
3. Ablakvédőrácsok1:
Robusztus ablakrácsok védik járművét és
rakományát mindentől, ami elmozdulhat
a raktérben.
4. Minőségi padlók:
Tartós padlók, amelyek jól bírják a fokozott
használatot.

1

2

3

4

További felszerelések és tartozékok:
www.opel-accessories.com
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KERÉKTÁRCSÁK ÉS ABRONCSOK.

15 és 16 colos acél keréktárcsa
dísztárcsával
6,5 J x 15, 195/65 R 15 abroncsok1 és
6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

16 colos acél keréktárcsa Rotor
mintájú ezüst dísztárcsával
6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

16 colos acél keréktárcsa hét
szegmensű ezüst dísztárcsával
6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok

16 colos könnyűfém keréktárcsa,
hétküllős, fényes ezüst kivitel
6,5 J x 16, 205/60 R 16 abroncsok1

ABRONCSCÍMKÉZÉS

1
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KERÉKTÁRCSÁK

195/65 R 15

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

Üzemanyag-hatékonysági osztály
Nedvestapadási osztály
Külső gördülési zaj mért értéke (dB)
Külső gördülési zaj szerinti osztály

B
A
71

B
A
70

C
C
69

Nem kapható minden felszereltségi szinthez. A részletekért forduljon márkakereskedőjéhez.

Keréktárcsák és abroncsok

Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű
szervizhálózata gyors, kényelmes és remek ár-érték arányú
szolgáltatást kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan
újra menetkész lehet. Az Opel szervizek speciális felszereléssel,

SZOLGÁLTATÁS

OPEL SZERVIZ.

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.

OPEL PROFESSZIONÁLIS
KARBANTARTÁS

ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE
• Átfogó szervizprogramok
• Hatékony és országos szervizhálózat
• Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont és 2000 haszongépjárművekre szakosodott
márkaszerviz
• myOpel-szolgáltatások
• 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan
futás)
• 5 év országúti segélyszolgálat

OPEL SZAKTUDÁS
Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik
az Ön autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgáltatást kínálnak kevesebbért, mint gondolná.
• Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző
ellenőrzések
• Átvizsgálások
• Olajellenőrzés
• Nyári/téli ellenőrzés
• Kerékcsere
• Karosszériajavítás

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

FLEXCARE

EREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISSÍTÉSEK

TESTRE SZABOTT VÉDELEM
Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.
• Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobilitási garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) akár 250 000 km futásig meghosszabbítható
• A Karbantartás csomag tartalmazza a szokásos
szervizelés minden költségét, a szükséges valamennyi alkatrészt és folyadékot, a szerviztervben
meghatározott munkát, korrózióvédelmi ellenőrzést stb.
• Az Opel Kopóalkatrész csomag a Karbantartás
csomag tartalmán felül ingyen biztosítja
az idővel cserére szoruló kopóalkatrészeket is.
• A szerződési feltételek érvényesek.

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
sebességnél
• Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesítményre és a legrövidebb féktávolságra terveztük
• Az eredeti Opel lökhárítók törésteszten estek át,
megfelelően illeszkednek, és segítenek megőrizni
járművének eredeti megjelenését

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 CO 2 -kibocsátását
Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!

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