
  Nové 
Combo Life



02 Nový Opel Combo Life

1Na prianie. 2 Na prianie pre výbavu Enjoy, štandardne pre Innovation. 3 V závislosti od konfigurácie vozidla sa môže celkový počet odkladacích 
priestorov líšiť. 4Až 2 693 litrov pre Combo Life s dlhším variantom karosérie. Až 2 126 litrov pre Combo. Pri naložení vozidla až po strechu a so 
sklopenými zadnými sedadlami podľa metodiky normy ISO 3832. 5 Viď zadná strana.

FAKTY HOVORIA  
PRE COMBO LIFE.
Flexibilita, priestor, prvotriedne technológie, luxusné prvky, 
skvelá inovatívna bezpečnostná výbava – nové Combo Life 
má všetko potrebné.

5.	 	Množstvo	priestoru: Až 28 ľahko dostupných odkla-
dacích priestorov3 a batožinový priestor s objemom až 
2 693 litrov4.

6.	 	Panoramatická	zadná	kamera1: Širokouhlý pohľad 
(180°) a pokročilé senzory poskytujú perfektný prehľad 
o situácii za vozidlom.

7.	 	Bezdrôtové	nabíjanie1: Pohodlný spôsob nabíjania 
vášho smartfónu.

8.  Automatické	núdzové	brzdenie5: Zvukovým znamením 
varuje vodiča pred nebezpečnou situáciou vpredu. 
Pokiaľ sa príliš priblížite k inému vozidlu alebo chodcovi, 
vozidlo začne automaticky brzdiť až do úplného  
zastavenia.

1. 	Inteligentné	asistenčné	systémy	vodiča: 19 prvkov, 
medzi ktoré patrí pokročilý parkovací asistent1  
a upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle1, znižujú  
stres a pomáhajú bezpečne doraziť do cieľa.

2.	 	Prvotriedny	kokpit: Intuitívne ovládanie, 8˝ dotykový 
displej1, vyhrievaný volant1, a vyššia pozícia pri sedení.

3.	 	Panoramatická	strecha	s	policou	nad	hlavou2: Veľké 
množstvo svetla a odkladací priestor.

4.	 	Flexibilné	sedadlá: Buďte pripravení na čokoľvek až 
so 7 miestami na sedenie1 a individuálnymi zadnými 
sedadlami2.
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04 Všestrannosť

1 Na prianie. 2 Tretí rad 
sedadiel je dostupný pre 
obidve dĺžky karosérie. 
Posúvanie sedadiel je 
možné iba u dlhšieho 
variantu karosérie. 
3 Pri naložení vozidla až 
po strechu a so sklope-
nými zadnými sedadlami 
podľa metodiky normy 
ISO 3832. 4 Na prianie 
pre výbavu Enjoy, štan-
dardne pre Innovation.

AŽ 7 SEDADIEL A STÁLE 
MNOŽSTVO PRIESTORU.

2 3

1

3.  Flexibilné zadné sedadlá: Vyberte si 3 individuálne zadné 
sedadlá4 alebo lavicu sklopnú v pomere 60 : 40. Plánujete 
rozšíriť svoju rodinu? Na sedadlá s úchytmi ISOFIX bez 
problémov usadíte 3 deti v 3 detských sedačkách.

1.  Až 7 sedadiel1: Vďaka mnohým možnostiam nastavenia 
sedadiel si nájdete pre seba vždy tú pravú konfiguráciu 
vnútorného priestoru. Samostatné sklopné sedadlá tretieho 
radu sú tiež posuvné2 a možno ich z auta pohodlne vybrať. 
7-miestne auto zmeníte na 5-miestne ľahko a rýchlo.

2.  Sklopné sedadlá1: Idete nakúpiť nábytok alebo potreby pre 
dom a záhradu? Vytvorte si rovnú ložnú plochu sklopením 
zadných sedadiel a predného sedadla spolujazdca. Alebo 
sklopte všetky sedadlá a objavte až trojnásobný batoži-
nový priestor s objemom 2 126 litrov3 v prípade štandardnej 
dĺžky karosérie.
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06 Všestrannosť

KEĎ VEĽKÉ NIE JE DOSŤ 
VEĽKÉ.

2

1 Druhé posuvné dvere 
na prianie pre Selec-
tion, štandardne pre 
Enjoy a Innova-
tion. 2 Dĺžka priestoru 
sa počíta pri sklope-
ných zadných sedad-
lách a sklopenom se-
dadle spolujazdca 
vpredu. 3 Merané k 
hornej hrane zadného 
sedadla. 4 Pri naložení 
vozidla až po strechu a 
so sklopenými zadnými 
sedadlami podľa meto-
diky normy ISO 3832.

1

1.  Combo Life: Funkčnosť bez kompromisov. Zbaľte na 
cesty rodinu, priateľov, batožinu, domácich miláčikov, 
športovú výbavu a všetko ostatné, čo potrebujete pre 
svoj životný štýl. Tento rodinný van s dĺžkou 4,4 m a výš-
kou 1,8 m je vybavený posuvnými bočnými dverami1, 
umožňuje naložiť náklad s dĺžkou2 až 2,7 m a jeho mini-
málny objem batožinového priestoru je 597 litrov3 s mož-
nosťou zväčšenia na 2 126 litrov4.

2.  Combo Life XL: Všetko, čo ponúka Combo Life – a ešte 
viac priestoru. Umožňuje naložiť náklad s dĺžkou2 až 3,05 
m a jeho minimálny objem batožinového priestoru je 850 
litrov3. Combo Life XL je ideálny pre tých, ktorí požadujú 
ešte viac priestoru. Presnejšie povedané 2 693 litrov4.
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08 Interiér

1 Štandardne pre výbavy  
Enjoy a Innovation. 2 Na 
prianie. 3 Na prianie pre 
výbavy Enjoy, štandardne pre 
Innovation. 4 V závislosti od 
konfigurácie vozidla sa môže 
celkový počet odkladacích 
priestorov líšiť.

VŠETKO POD JEDNOU  
PANORAMATICKOU  
STRECHOU.

2 3

3.  Odkladací priestor takmer na čokoľvek: Combo Life 
poskytuje vodičovi a jeho spolujazdcom množstvo 
miesta a 28 odkladacích schránok, ktoré sú ľahko  
dostupné4. Sú rozmiestnené v interiéri, stredovej  
konzole, nad hlavami cestujúcich, vo dverách  
a v batožinovom priestore. Combo Life má riešenie  
pre všetky potreby.

1.  Moderný interiér a dizajn palubnej dosky: Atraktívny 
ovládací panel s chrómovanými detailmi1, veľký 8˝  
dotykový displej2, bezdrôtové nabíjanie2, vyhrievané  
sedadlá2, vyhrievaný volant1 a elektrická parkovacia  
brzda2. 

2.  Panoramatická strecha s úložnou policou3: Posaďte  
sa a užívajte si výhľad do nebies. Panoramatická strecha3  
v kombinácii s priestornou úložnou policou v strede  
vozidla. Náladové LED osvetlenie interiéru vylepšuje  
atmosféru a elektrické slnečné clony chránia pred  
silným slnkom.

1
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10 Jazdná dynamika

S VÝKONOM IDE RUKA  
V RUKE AJ ZÁBAVA ZA  
VOLANTOM.

1 Na prianie.

1 2 1.  8-stupňová automatická prevodovka1: 
Pripravte sa na akýkoľvek „stupeň“  
aktivity vďaka presnej a efektívnej 
8-stupňovej automatickej prevodovke.

2.  Motor: Niekoľko možností motorizácie 
prináša výkon, efektivitu a až 130 kon-
ských síl.
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12 Innovation

PARKOVANIE BUDE  
HRAČKOU.

1Na prianie. 2 Na  
prianie pre výbavu  
Enjoy, štandardne  
pre Innovation.

4

2

5

3

1

4.	 	Panoramatická	zadná	kamera1: Širokouhlá (180°) zadná 
kamera s virtuálnymi trajektóriami pomáha pri parkovaní 
a cúvaní.

5.	 		IntelliGrip1: Piesok, dážď so snehom alebo sneh. Vždy  
optimálna trakcia vďaka nastaveniu 5 jazdných profilov 
pre rôzne situácie na ceste aj mimo nej.

1.	 	Pokročilý	parkovací	asistent1: Inteligentný parkovací 
systém deteguje vhodné parkovacie miesta, ovláda  
riadenie a poskytuje zvukové znamenie na zabránenie 
kolíziám.

2.	 	Denné	LED	svetlá2: Atraktívne dizajnové osvetlenie pre 
lepšiu viditeľnosť vo dne.

3.	 	 Head-Up	Display1: Najdôležitejšie informácie v zornom 
poli vodiča.
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14 Bezpečnosť

1

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM 
MIESTE, NA DRUHOM  
AJ NA TREŤOM.

4

2

5

3

1 Viď zadná strana. 2 Na prianie.  
3 Dostupné začiatkom roka 2019.

1.  Automatické núdzové brzdenie1: Automa-
tické núdzové brzdenie s detekciou chodcov 
upozorňuje vodiča na možnú kolíziu s chodcom 
alebo inými vozidlami1. Ak vodič nezareaguje, 
vozidlo začne samo brzdiť.

2.  Systém detekcie únavy vodiča: Pokiaľ systém 
deteguje neúmyselné opustenie jazdného 
pruhu alebo trhavé pohyby volantom, upozorní 
vodiča, že je čas na prestávku v šoférovaní.

3.  Adaptívny tempomat2,3: Vidí dopredu a  
udržiava bezpečnú vzdialenosť od vozidla 
pred vami v rozmedzí rýchlostí 30 až 160 km/h. 
Automaticky zrýchľuje a spomaľuje, čo oceníte 
predovšetkým na dlhých cestách.

4.  Asistent jazdy v pruhu: Pokiaľ zistí náhle 
opustenie jazdného pruhu, vaše Combo Life 
jemne skoriguje uhol natočenia volantu.

5.  Airbagy: Bezpečnosť pre všetkých cestujúcich. 
6 airbagov vrátane okenných airbagov vzadu.
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16 Pripojiteľnosť

1

1Na prianie. 2 Kompati-
bilita a niektoré funkcie 
závisia od typu zariade-
nia a verzie operačného 
systému. Funkcia Apple 
CarPlay™ a Android 
Auto™ nemusí byť do-
stupná vo všetkých  
krajinách a môže byť 
závislá od verzie OS. 
Ďalšie informácie nájde-
te na www.apple.com 
alebo www.android.com

Apple CarPlay je 
ochranná známka  
spoločnosti Apple Inc. 
zaregistrovaná v USA  
a ďalších krajinách.  
Android je ochranná 
známka spoločnosti 
Google Inc.

BEZDRÔTOVÁ  
KONEKTIVITA KDEKOĽVEK.

2 3

2.  Bezdrôtové nabíjanie1: Pohodlné indukčné nabíjanie 
pomocou špeciálnej podložky pre váš inteligentný telefón. 
Už sa nikdy nezamotáte do káblov, ani sa vám neminie 
energia batérie.

3.  Multimedia Navi Pro1: Prvotriedny navigačný systém s 8˝ 
dotykovým displejom, pokročilým hlasovým ovládaním  
a 3D mapami vás úspešne navedie do každého cieľa aj tej 
najdlhšej cesty.

1.  Perfektná infozábava: Vyberte si jeden z troch infozábav-
ných systémov. Buďte stále v spojení vďaka prvotriednemu 
infozábavnému systému Multimedia1 s 8˝ dotykovým  
displejom, pripojením Bluetooth® na hands-free telefo-
novanie a streamovanie hudby a prístupom k vybraným 
aplikáciám a médiám vo vašom telefóne prostredníctvom 
Apple CarPlay™ a Android Auto™2.



17



18 Verzie karosérie

Viacero štýloV,  
tá istá „DNa“.

2.  asymetrické krídlové dvere2: Praktickosť a dobrý  
výhľad.

3.	 	Výklopné	dvere	batožinového	priestoru3: Ochrana 
pred živlami pri nakladaní a vykladaní. Dvere sú  
vybavené otvárateľným oknom4 na rýchly prístup  
do batožinového priestoru. 

4.	 	Posuvné	bočné	dvere5: Ľahké vystupovanie z vozidla 
Combo Life vďaka posuvným bočným dverám aj v  
stiesnených garážach alebo parkovacích miestach.

1.  Nové combo a combo Xl: Nové Combo Life je praktické 
a pohodlné na dlhých rodinných dovolenkách, aj na 
krátkych cestách za víkendovou zábavou. Všestrannosť 
však nemusí znamenať, že jedna veľkosť sadne všetkým. 
Verzia Combo Life XL ponúka viac priestoru pre cestu-
júcich vo vnútri a tiež väčší batožinový priestor o ďalších 
253 litrov1.

1

2 3 4

1Batožinový priestor meraný 
pre 5 sedadiel pri verzii 
Combo Life XL s dlhšou karo-
sériou. 2 Na prianie pre vý-
bavu Enjoy, štandardne pre 
Selection. 3 Na prianie pre 
výbavu Selection, štandard-
ne pre Enjoy a Innovation. 
4 Na prianie pre výbavy  
Selection a Enjoy, štandardne 
pre Innovation. 5 Druhé 
posuvné dvere na prianie pre 
Selection, štandardne pre 
Enjoy a Innovation.
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20 Výbavy a sedadlá

1

1

2

2

3

3

Selection

enjoy

Hlavné prvky: 
1.	 Látkové	čalúnenie	Mistral	v	sivej	farbe
2.	 	Vyhrievané	elektricky	ovládané	vonkajšie	 
spätné	zrkadlá

3.	Úložný	priestor	nad	hlavou

Štandardné prvky Selection a navyše:
1.	 Látkové	čalúnenie	Mistral	v	sivej	farbe
2.	 	Palubná	doska	s	dodatočnými	úložnými	priestormi
3.	Výklopné	dvere	batožinového	priestoru	s	oknom

Ďalšie prvky výbavy:
»		16˝	oceľové	disky	kolies	so	stredovými	krytmi
»		3,5˝	farebný	displej	v	prístrojovom	paneli,	 
asistent	udržiavania	jazdného	pruhu,	tempomat	 
s	obmedzovačom	rýchlosti

»		Zadné	sedadlá	delené	60	:	40	
»		Asistent	rozjazdu	do	kopca	(HSA)

Ďalšie prvky výbavy:
»		Manuálna	klimatizácia
»		Nárazníky	a	kľučky	dverí	vo	farbe	karosérie
»		Sada	Chróm
»		Dvoje	posuvné	bočné	dvere

Úrovne výbavy.
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1

4

2

5

3

6

InnovatIon Štandardné prvky Enjoy a navyše:
1. Látkové čalúnenie Mistral v hnedej farbe 
2. 3 samostatne sklopné zadné sedadlá
3. Denné LED svetlá
4.  Výklopné dvere batožinového priestoru  

s tónovaným otvárateľným oknom 
5. Strešné ližiny 
6. Panoramatická strecha s policou

Ďalšie prvky výbavy:
»  Vyhrievané spätné zrkadlá, sklopné
»  16˝ oceľové disky kolies s plnými krytmi,  

7 segmentov’, strieborná farba
» Hmlové svetlá s funkciou odbočovacích svetiel
» Predný nárazník s ochranným prvkom



22 Farby

Vyberte si sVoju farbu.

biela jade1

sivá Moonstone2

sivá Cool2

Modrá Night2

1Nemetalická. 2Metalická. 3 Perleťová.
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Sivá Quartz2

Červená Ruby1

Čierna Onyx1

Hnedá Cosmic3



24 Disky kolies, pneumatiky a motory

DISKY KOLIES A PNEUMATIKY. 

16˝ oceľové disky kolies so strie-
bornými krytmi v dizajne Rotor, 
6,5 J x 16, pneumatiky 205/60 R 161

16˝ oceľové disky kolies so strie-
bornými krytmi so 7 segmentmi, 
6,5 J x 16, pneumatiky 205/60 R 16

16" disky kolies z ľahkých zliatin, 
7 lúčov, žiarivá strieborná,  
6,5 J x 16, pneumatiky 205/60 R 162

17" disky kolies z ľahkých zliatin, 
10 lúčov, žiarivá strieborná,  
7 J x 17, pneumatiky 205/60 R 173

ZNAČENIE PNEUMATÍK

KOLESÁ 205/60 R 16 205/60 R 16 3PMSF  
(celoročné pneumatiky)

205/55 R 17

Úspornosť paliva B C C

Priľnavosť za mokra A B A

Valivý hluk (dB) 70 69 69

Trieda hlučnosti

1Dostupné iba pre Selection a Enjoy. 2 Na prianie pre vybrané výbavy.Selection. 3 Na prianie.
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TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV.
MOTORY 1.2 Turbo (81 kW/110 k)  

so Start/Stop
1.5 Turbo Diesel (56 kW/75 k)  
so technológiou BlueInjection2

1.5 Turbo Diesel (75 kW/102 k)  
so Start/Stop a  
technológiou BlueInjection2

1.5 Turbo Diesel (96 kW/131 k)  
so Start/Stop a  
technológiou BlueInjection2

Prevodovka MT-6 MT-5 MT-5 MT-6 AT-8

Emisná norma Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

V tabuľke je uvedené rozmedzie spotreby paliva a emisií na základe použitých pneumatík. Presné informácie vám poskytne váš predajca Opel alebo ich nájdete v aktuálnom cenníku vozidla.

Palivo Benzín Diesel Diesel Diesel

Spotreba paliva v l/100 km1

Mesto 6,7–6,3 4,6 4,9–4,5 4,9–4,8 4,8–4,6

Mimo mesta 5,1–5,0 3,9–3,8 4,3–4,0 4,3–4,0 4,3–4,1

Kombinovaná 5,7–5,5 4,2–4,1 4,5–4,0 4,0 4,0

Kombinované emisie CO2 v g/km1 130–125 110–108 118–110 118–113 118–113

MT-5/MT-6 = 5-/6-stupňová manuálna prevodovka AT-8 = 8-stupňová automatická prevodovka

Všetky informácie boli presné a aktualizované v čase odovzdávania do tlače. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje motorov, čo môže ovplyvniť obsah uvedených údajov. Najnovšie informácie získate u svojho dílera Opel.  
Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na základný model pre EÚ so štandardnou výbavou.
1  Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené podľa Celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) a relevantné hodnoty boli prepočítané, aby umožnili porovnanie s hodnotami podľa NEDC, v súlade so smernicami  
R (ES) 715/2007, R (EÚ) 2017/1153 a R (EÚ) 2017/1151. Ďalšie informácie získate na www.opel.sk/wltp. Uvedené hodnoty neberú do úvahy spôsob používania a jazdné podmienky, ďalšiu výbavu a príslušenstvo a môžu závisieť od použitých pneumatík.  
Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete v príručke Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nových automobilov, ktorá je dostupná bezplatne na všetkých predajných miestach alebo príslušných štátnych úradoch.

2 Vozidlá s technológiou BlueInjection vyžadujú pravidelné dopĺňanie aditíva AdBlue® aj medzi odporúčanými servisnými intervalmi. Palubný indikátor vás upozorní na potrebu doplnenia. Viac informácií na www.opel.sk



26 Výbava

Upravte si svoje combo.

1 Na prianie.

1.	 	Ťažné	zariadenie1: Na prepravu ťažších nákladov  
alebo na dovolenku s obytným prívesom je ideálnym 
pomocníkom odolné ťažné zariadenie. 

2.	 	Bezkľúčové	odomykanie	a	štartovanie1: Jednoduchý  
a rýchly prístup do vášho Comba aj s kľúčom vo vrecku.

3.  Deliaca	prepážka1: Bezpečne oddelí náklad od  
cestujúcich. 

3

1 2

Špeciálna výbava
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1 2 3

4 5 6

Príslušenstvo
5.	 	Detská	sedačka1: Bezpečie detí zaručujú detské sedačky  

s úchytmi ISOFIX, ktoré možno vedľa seba umiestniť až tri. 

6.  Strešný	nosič1: Kvalitná hliníková konštrukcia je skvelá na 
prepravu objemných predmetov. Zahŕňa kompletný montážny 
materiál bez nutnosti akéhokoľvek vŕtania.

1.  Strešný box Opel1: Priestranný a aerodynamický strešný box 
Opel umožňuje bezpečnú prepravu ďalšej batožiny alebo lyží 
a snowboardu.

2.  Stolík FlexConnect1: Sklopný stolík umiestnený na zadnej 
strane hlavových opierok má integrovaný držiak nápojov  
a dá sa ľahko sklopiť, aby nezaberal priestor.

3.  Sieť	do	batožinového	priestoru1: Zabraňuje pohybu nákladu 
po batožinovom priestore. Pevná sieť sa upevňuje do štyroch 
rohov batožinového priestoru.

4.   FlexConnect1: Tento praktický upevňovací systém umožňuje 
pohodlné sledovanie filmov na tabletoch.

Viac príslušenstva nájdete na stránke  
www.opel-accessories.com
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Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače. Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia. Farby použité v brožúre  

môžu byť odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.

Automatické núdzové brzdenie pracuje automaticky v rozmedzí rýchlostí 5 km/h až 85 km/h. Od 0 do 30 km/h je spomalenie za účelom zníženia následkov kolízie vyjadrené metrickou hodnotou 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém spomaliť vozidlo maximálne o 22 km/h. Pokiaľ ide vozidlo rýchlejšie,  

je nutné, aby aj vodič brzdil na ďalšie zníženie rýchlosti. Rozmedzie rýchlostí, pri ktorých funguje systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, závisí od druhu prekážky (pohyblivá prekážka: od 5 do 85 km/h; pevná prekážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h). Asistenčné  

systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Recyklácia: Informácie o recyklovateľnom dizajne, našej sieti odberných miest pre vozidlá po dobe životnosti a ich recyklácii nájdete na internetovej stránke www.opel.sk. Ak chcete zistiť presné informácie o výbave našich vozidiel, obráťte sa, prosím, na svojho autorizovaného dílera Opel.
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