
  COMBO CARGO
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1 Na prianie.
2 Combo Van XL s lavicou pre spolujazdcov vpredu a otvorom v deliacej priečke.
3 Až 4,4 m3 v prípade verzie Combo Van XL. S lavicou pre spolujazdcov a otvorom v deliacej priečke.
4 Maximálne užitočné zaťaženie štandardnej verzie Combo Van. Verzia Combo Van XL má užitočné zaťaženie 950 kg. Max. užitočné 

zaťaženie berie do úvahy hmotnosť vodiča.
5 Štandardne pre niektoré stupne výbavy, na prianie pre iné. Podrobnosti vám poskytne predajca. 
6 Viď zadná strana katalógu.

FAKTY HOVORIA 
PRE COMBO.
Combo Van má všetko, čo očakávate od efektívneho, 
spoľahlivého a všestranného dodávkového vozidla. 
Combo Van predstavuje vrchol vo svojej triede. Je 
dostupné vo viacerých veľkostiach a dokáže bez 

problémov prepraviť až 1 tonu nákladu. Priestranný 
a praktický interiér, úsporné motory a inovatívne prvky 
výbavy vám zabezpečia minimálne prevádzkové 
náklady a maximálnu každodennú produktivitu.

5.	 Pokročilé	asistenčné	systémy:
13 prvkov, medzi ktoré patrí bočná ochrana1, zadná 
kamera1, permanentná zadná kamera, indikátor 
preťaženia1 a adaptívny tempomat1, minimalizuje 
stres a pomáha pri práci.

6.	 Užitočné	zaťaženie:
Vďaka maximálnemu užitočnému zaťaženiu až 
1 000 kg1,4 je nové Combo Van skvelým pomocníkom 
pri preprave veľkých nákladov.

7.	 Bezpečnostné	systémy:
Inovatívne bezpečnostné systémy, medzi ktoré patria 
asistent jazdy v pruhoch1, upozornenie na riziko zrážky 
s automatickým brzdením5,6 a upozornenie na únavu 
vodiča – aby ste boli v bezpečí pri akejkoľvek ceste.

Opel Combo Van

1.	 Nízka	spotreba	paliva:
Prvotriedne motory zaručujú nízku spotrebu paliva 
a tiež nízke emisie CO2.

2.	 Moderná	kabína:
8˝ farebný dotykový displej1, vyhrievané sedadlá1, 
vyhrievaný kožený volant1 a vyššia pozícia vodiča 
zaisťujú, že každá cesta bude skvelým zážitkom.

3.	 Množstvo	odkladacích	schránok:
15 odkladacích schránok zaisťuje priestor pre všetky 
nevyhnutnosti.

4.	 Objem	na prácu:
Lavica pre pasažierov a deliaca priečka s otvorom 
na dlhé predmety zväčšujú nákladný priestor vozidla 
Combo2,3 až na 4,4 m3. Lavica pre pasažierov1 sa dá 
ľahko sklopiť a flexibilne tak predĺžiť nákladný 
priestor.
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VŠESTRANNOSŤ	
PRE ŤAŽKÉ ÚLOHY.

1 Až 4,4 m3 v prípade verzie 
Combo Van XL. S lavicou pre 
spolujazdcov a otvorom 
v deliacej priečke.

2 Na prianie, nedostupné pre 
Crew Van.

1.	 Obrovský	nákladný	priestor:
Combo Van má všetko, čo očakávate od priestranného 
dodávkového vozidla – nízku hranu nákladného priestoru, 
množstvo miesta a vynikajúci prístup. Nákladný priestor1 
s objemom 3,8 až 4,4 m3 je prístupný cez zadné krídlové 
dvere s uhlom otvárania 180°, výklopné zadné dvere 
alebo posuvné bočné dvere.

2.	 Funkčná	a všestranná	lavica	pre	spolujazdcov2:
A.	Normálna	poloha:
Prispôsobiteľnosť je kľúčová. Dvojmiestna lavica pre 
spolujazdcov vpredu sa prispôsobí vaším potrebám. 
Prepravíte tak celkom 3 cestujúcich.

B.	Vyklopená:
Ak potrebujete viac priestoru, krajné sedadlo spolujazdca 
môžete odklopiť smerom nahor a vytvoriť tak väčší priestor 
na podlahe.
C.	Stolík:
Prostredné sedadlo možno sklopiť a vytvoriť tak praktický 
stolík. Combo Van sa ihneď zmení na mobilnú kanceláriu.
D.	Sklopená:
Alternatívne možno sklopiť bočné sedadlo spolujazdca 
a predĺžiť nákladný priestor.

Opel Combo Van
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PRE	TÝCH,	KTORÍ	
POTREBUJÚ MAXIMUM.

1 Iba pre štandardnú verziu 
Combo.

2 Na prianie.
3 Dostupné so skleneným 

panelom alebo bez neho.
4 Dĺžka nákladu pre verziu 

Combo Van XL.

1.	 Combo	Van	XL	a Crew	Van:
Combo Van XL obsahuje všetky komfortné prvky modelu 
Combo Van, plus ešte viac priestoru. Päťmiestny Combo 
Crew Van sa pýši praktickým a inteligentným dizajnom 
s posuvným druhým radom sedadiel, ktorý je ideálny 
na prepravu pracovného tímu.

2.	 Zadné	výklopné	dvere1:
Ochránia vás aj náklad pred nepriazňou počasia.

3.	 Indikátor	preťaženia:
Indikátor v nákladnom priestore vás upozorní v prípade 
prekročenia užitočného zaťaženia vozidla a informuje, 
ak sa hmotnosť nákladu približuje maximálnej povolenej 
hodnote.

4.	 Deliaca	priečka	s otvorom2,3:
Táto deliaca priečka má praktický otvor, ktorý umožňuje 
prepravu aj dlhých predmetov až do 3 440 mm4.

Opel Combo Van
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Vyššie je zobrazené Combo Van XL (vľavo) 
a Combo Crew Van (vpravo).
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KOMFORTNÝ	INTERIÉR.
1.	 Funkčné	pohodlie:

Vďaka 8˝ dotykovému displeju1 a kompatibilite s Apple 
CarPlayTM a Android AutoTM2 je Combo Van perfektným 
spojením funkčnosti, inovácií a pohodlia. Príjemné 
detaily, napríklad bezdrôtová nabíjačka1, vám prinesú 
relax a umožnia zvládnuť deň bez problémov.

2.	 Odkladacie	priestory:
15 ľahko dostupných odkladacích schránok uľahčuje 
prepravu a organizáciu všetkých potrebných vecí, 
napríklad pod vaším sedadlom3.

3.	 Vyhrievané	prvky:
Telo aj ruky v teple vďaka vyhrievaným sedadlám1 
a vyhrievanému volantu1 potiahnutému kožou.

4.	 Multimedia	Navi	Pro1:
Prvotriedny navigačný systém s veľkým 8˝ dotykovým 
displejom1, pokročilým hlasovým ovládaním a 3D mapami 
vás úspešne navedie do každého cieľa aj tej najdlhšej cesty.

5.	 OpelConnect
predstavuje nový spôsob, ako zostať v spojení so svetom. 
Okrem núdzového volania a volania pri nehode prostred-
níctvom tlačidiel na hlavou funkcia OpelConnect posky-
tuje inteligentné riešenia, s ktorými bude každá cesta 
jednoduchá a príjemná. Patria medzi ne informácie o stave 
vozidla, parkovanie a cestovanie, diaľkové funkcie, Android 
AutoTM a Apple CarPlayTM2, navigácia s aktuálnymi infor-
máciami, manažment cesty a jazdy a flotilové služby.4

1 Na prianie.
2 Kompatibilita a funkčnosť 

sa môže líšiť v závislosti 
od typu zariadenia a verzie 
operačného systému. 
Apple Carplay je ochranná 
známka spoločnosti Apple 
Inc. zaregistrovaná v USA 
a ďalších krajinách. Android 
je ochranná známka 
spoločnosti Google Inc.

3 Štandardne pre niektoré 
stupne výbavy, na prianie 
pre iné. Podrobnosti vám 
poskytne predajca.

4 Dostupnosť a rozsah služieb 
sa líši v závislosti od krajiny 
a vozidla. Informácie o uve-
dení všetkých služieb budú 
doplnené.

Interiér
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BEZPEČNOSŤ	NA PRVOM MIESTE.

1 Viď zadná strana katalógu.
2 Na prianie.

1.	 Automatické	núdzové	brzdenie1:
Upozornenie na riziko čelnej zrážky2 s automatickým 
núdzovým brzdením varuje vodiča, pokiaľ sa pred 
vozidlom vyskytne prekážka, napríklad chodec alebo 
iné vozidlo. V prípade, že vodič nezasiahne, vozidlo 
automaticky zabrzdí a zníži riziko potenciálnej kolízie.

2.	 Permanentná	zadná	kamera2:
Je navrhnutá špeciálne pre Combo Van a obraz zo 
zadných dverí sa premieta na vnútornom spätnom 
zrkadle, vďaka čomu má vodič lepší prehľad o okolí 
a premávke.

3.	 Head-up	displej2:
Najdôležitejšie informácie v zornom poli vodiča. 
Na zvýšenie bezpečnosti.

4.	 Zadná	kamera2:
Zadná kamera poskytuje vodičovi prehľad o tom, čo sa 
deje za vozidlom. Ideálny pomocník pri parkovaní alebo 
otáčaní sa.

5.	 Adaptívny	tempomat2:
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.

6.	 Bočná	ochrana2:
Poskytuje zvukové a vizuálne upozornenie na zabránenie 
kolíziám v nízkej rýchlosti s inými vozidlami alebo pre-
kážkami.

Innovation
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CREW VAN
Hlavné prvky:

1. Sklopný druhý rad sedadiel
2. Posuvné dvere s oknom
3. Sklopné sedadlo spolujazdca

PRIESTOR	PRE	CELÝ	TÍM.
Combo Crew Van poskytuje dostatok priestoru pre 
vás, vašu posádku a všetko vybavenie. 2 sedadlá 
vpredu a 3 sedadlá v druhom rade poskytujú flexi-
bilných 5 miest na sedenie. Ak hľadáte spôsob, ako 
jednoducho rozšíriť nákladný priestor vozidla Combo 

Van na 4,0 m3, sklopte druhý rad sedadiel a otvorte 
deliacu priečku, čím získate priestor na náklad s dĺžkou 
3 440 mm. Crew Van vychádza z modelu Combo Van XL 
Selection a obsahuje rovnakú štandardnú výbavu.

Crew Van
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Biela	Jade

Modrá	Night

Sivá	MoonstoneSivá	Quartz

Čierna	Onyx

VYBERTE	SI	SVOJU	FARBU.
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MIESTO	PRE	VŠETKO	NÁJDETE	
VO VOZIDLE	COMBO.
Bez ohľadu na to, v akej oblasti pracujete – Combo Van má 
pre vás tú správnu verziu. Vyberte si 2- alebo 3-miestny 
Van alebo 5-miestny Crew Van v štandardnej alebo XL 

verzii, so štandardným alebo väčším užitočným 
zaťažením – takže už nikdy nemusíte pochybovať 
o svojom priestore.

1 Deliaca priečka s otvorom.

Objemy a rozmery

PREPRAVNÉ KAPACITY

VARIANTY Počet 
sedadiel

Trieda 
užitočného 
zaťaženia

Celková 
hmotnosť 

vozidla

(v kg)

Max. 
užitočné 

zaťaženie 
vrátane 
vodiča
(v kg)

Max. objem 
nákladného 

priestoru

(v m3)

Max. šírka 
nákladného 

priestoru 
s 0/1/2 posuvnými 

dverami
(v mm)

Max. výška 
nákladu

(v mm)

Posuvné dvere – 
max. šírka/výška

(v mm)

Krídlové dvere – max. 
šírka/výška

(v mm)

Combo Van
2/3

nízka 1 940 – 2 050 610
3,3/3,81 1 733,5/1 630/1 527 1 236 675 x 1 072

1 241 x 1 119
(výklopné dvere)

1 241 x 1 196
(krídlové dvere)

vysoká 2 315 – 2 390 948

 Combo Van XL vysoká 2 290 – 2 400 895 3,9/4,41 --/1 630/1 527
1 243 759 x 1 072

Crew Van 5 vysoká 2 280 – 2 360 780 1,8/3,5/4,01 --/--/1527
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1796 mm–1825 mm1/
1840 mm–1860 mm1

1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

1921 mm

1921 mm

1921 mm

2107 mm

2107 mm

2107 mm

3090 mm

3440 mm

3050 mm

1817 mm

2167 mm

1051 mm

4753 mm

4753 mm

4403 mm

Combo	Van

Combo	Van	XL

Crew	Van

1 Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie vozidla.
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Špeciálna výbava

EXTRA	PRVKY	NA	SPLNENIE	ÚLOH.

1 Na prianie.
2 Pri zjazde z kopca s klesaním viac ako 5 % a rýchlosti 

vozidla nižšej ako 30 km/h sa systém snaží znížiť riziko 
šmyku.

1.	 Výklopná	strecha:
Otvorte výklopnú časť strechy1 do uhla 
40° a prepravujte aj dlhšie predmety.

2.	 IntelliGrip1,2:
Istota na každom type povrchu vďaka 
systému IntelliGrip.

3.	 Ťažné	zariadenia1:
Ponuka ťažných zariadení na jednoduché 
ťahanie prívesu a manipuláciu.

4.	 Nezávislé	kúrenie1:
Nemusíte nastupovať do studenej kabíny. 
Aj keď vozidlo nie je v pohybe, nezávislé 
kúrenie dokáže príjemne vyhriať vaše 
Combo Van na nastavenú teplotu.

Špeciálna výbava
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1.	 Gumené	podlahové	rohože1:
Odolné podlahové rohože ochránia 
originálny koberec vášho vozidla pred 
blatom, vodou, soľou, snehom a ľahko 
sa čistia.

2.	 Strešný	nosič:
Vysokokvalitný hliníkový strešný nosič 
značky Opel umožňuje pripevniť väčšie 
predmety. Obsahuje všetok potrebný 
montážny materiál a nevyžaduje vŕtanie.

3.	 Ochranné	mriežky	na zadné	okná1:
Robustné ochranné mriežky chránia 
vozidlo aj náklad v nákladnom priestore 
pred prípadným zničením.

4.	 Kvalitná	podlaha:
Odolná podlaha, ktorá znesie aj náročné 
podmienky.

Viac príslušenstva nájdete na stránke 
www.opel-accessories.com.

PRÍSLUŠENSTVO, S KTORÝM BUDE 
VAŠE COMBO VAN EŠTE LEPŠIE.

http://www.opel-accessories.com
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DISKY	KOLIES	A PNEUMATIKY.

1 Nie je dostupné pre niektoré stupne výbavy. Podrobnosti vám poskytne predajca.

15˝	a 16˝	oceľové	disky	kolies	
s polovičnými	krytmi
6,5 J x 15, pneu 195/65 R 151 a 
6,5 J x 16, pneu 205/60 R 16

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

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

16"	disky	kolies	z ľahkých	zliatin,	
7 lúčov,	žiarivá	strieborná
6,5 J x 16, pneu 205/60 R 161

ZNAČENIE PNEUMATÍK

DISKY KOLIES 195/65 R 15 205/60 R 16 215/65 R 16 M+S

Úspornosť paliva B B C

Priľnavosť za mokra A A C

Valivý hluk (dB) 71 70 69

Trieda hlučnosti

Disky kolies a pneumatiky
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OPEL	SERVIS.
V prípade potreby poskytuje servisná sieť Opel rýchle, spoľahlivé 
a ekonomické riešenie – aby bolo vaše vozidlo späť na ceste v čo 
najkratšom čase. Opel má všetko špecializované vybavenie, 

nástroje a vyškolených zamestnancov pre všetky druhy zásahov. 
Používame iba originálne náhradné diely a technické postupy Opel. 
Všetky služby opráv tak nájdete pod jednou strechou.

OCHRANA NA MIERU
Buďte pripravení a využite predpripravené balíky 
pre nové vozidlá. Balíky predstavujú skvelú hodnotu, 
ich rozsah si určujete sami.
• Predĺžená záruka Opel (vrátane asistenčných 

služieb Opel Assistance 24 hodín denne) z 2 rokov 
štandardnej záruky až na celkovo 5 rokov

• Servisné prehliadky/údržba a opravy Opel zahŕňajú 
všetky diely a kvapaliny použité pri oprave a tiež 
cenu práce podľa servisného plánu, kontrolu 
korózie karosérie a pod. Opravy a údržba Opel 
zahŕňajú diely v cene.

• Na službu sa vzťahujú zmluvné podmienky.

ODBORNOSŤ OPEL
Autorizovaný servis Opel pozná vaše vozidlo najlepšie 
a rýchlo dokáže odhaliť problém a vytvoriť pre vás 
kalkuláciu opravy.
• STK a príprava na STK
• Servisné prehliadky
• Výmena oleja
• Letná a zimná prehliadka
• Služby pneuservisu
• Opravy karosérie

VŽDY TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA 
Originálne náhradné diely Opel sú testované z hľadiska 
funkčnosti a bezpečnosti. Sú tou najlepšou voľbou 
na zachovanie spoľahlivosti vášho vozidla.
• Originálne batérie Opel sú bezúdržbové – nie je 

potrebné pridávať destilovanú vodu
• Originálne stierače Opel minimalizujú hluk 

a zlepšujú viditeľnosť z vozidla
• Originálne brzdové kotúče Opel sú vyrobené 

na dosiahnutie najvyššej účinnosti brzdenia 
a najkratšej brzdnej dráhy

• Originálne nárazníky Opel sú testované pri crash 
testoch a vždy perfektne lícujú s karosériou vozidla

POKOJNÝ ŽIVOT VĎAKA VIZUÁLNEJ  
PREHLIADKE
Vizuálne vám skontrolujeme 97 bodov z hľadiska 
bezpečnosti a spoľahlivosti – to všetko za 12 minút. 
Vy sa následne rozhodnete, čo chcete nechať opraviť 
a kedy. Pokiaľ budete pravidelne odstraňovať menšie 
problémy, predídete tým väčším.
• Kontrola hlavných bezpečnostných prvkov vozidla
• Okamžitá spätná väzba
• Pre vaše záznamy vám vytvoríme správu 

o prehliadke

JAZDITE CHYTREJŠIE 
Dobrá navigácia potrebuje aktuálne mapové 
podklady. Aktualizácia navigačných máp Opel 
prináša najnovšiu verziu máp, aby ste vždy dorazili 
do svojho cieľa.
• Šetrite čas a jazdite efektívne 
• Šetrite peniaze za palivo aj údržbu vozidla
• Chráňte životné prostredie – znížte spotrebu 

paliva a emisie CO2

Viac informácií získate u svojho predajcu Opel.

FLEXCARE1

PROFESIONÁLNA	ÚDRŽBA	OPEL

ORIGINÁLNE	DIELY	OPEL

ELEKTRONICKÁ	KONTROLA	VOZIDLA

AKTUALIZÁCIA	NAVIGAČNÝCH	MÁP

Opel Servis

OPEL JE VÁŠ SERVISNÝ PROFESIONÁL
• Prehľadné servisné programy
• Spoľahlivá a široká servisná sieť
• Viac ako 4 700 autorizovaných servisných centier 

Opel a 2 000 špecializovaných centier pre úžitkové 
vozidlá 

• myDigitalService
• Záruka na nové vozidlá 24 mesiacov
• Asistenčné služby na 12 mesiacov
• Značkové poistenie Opel1

SERVIS

1 Dostupné iba v niektorých krajinách.
Viac informácií o servise a podmienkach služieb vám poskytne váš predajca vozidiel Opel alebo navštívte www.opel.sk.

http://www.opel.sk
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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 aj 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: na internetovej stránke www.opel.sk nájdete viac informácií o podmienkach recyklácie, odberných miestach vozidiel po dobe životnosti a ich recyklácii. Na získanie podrobných informácií o vybavení našich 
vozidiel, prosím, kontaktujte vášho lokálneho partnera Opel.
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