Nové
Combo Life

FAKTA MLUVÍ PRO
COMBO LIFE.
Flexibilita, prostor, prvotřídní technologie, luxusní prvky,
skvělá inovativní bezpečnostní výbava – nové Combo Life
má vše potřebné.
1. C
 hytré asistenční systémy řidiče: 19 prvků, mezi které
patří i Pokročilý parkovací asistent1 a Systém hlídání
slepého úhlu 1, snižují stres a pomáhají zdárně dorazit
do cíle cesty.

5.	Spousta prostoru: Až 28 snadno dostupných
odkládacích prostor3 a zavazadlový prostor o objemu
až 2 693 litrů4.

2.	
Prvotřídní kokpit: Intuitivní ovládání, 8˝ dotykový
displej1, vyhřívaný volant a vyšší pozice pro sezení.

6.	Panoramatická zadní kamera1: Širokoúhlý pohled
(180°) a pokročilé senzory umožňují perfektní přehled
o situaci za vozem.

3.	
Panoramatické střešní okno s policí2: Velké množství
světla a místo pro odkládání.

7.	Bezdrátové dobíjení1: Pohodlný způsob nabíjení
vašeho chytrého telefonu.

4.	Flexibilní sedadla: Buďte připraveni na cokoli až se
7 sedadly1 a individuálními zadními sedadly2.

8.	
Automatické nouzové brzdění 5: Varuje řidiče
zvukovým znamením o nebezpečné situaci vpředu.
Pokud se přiliš přiblíží jiné vozidlo nebo chodec,
začne automaticky brzdit až do úplného zastavení.

1
Na přání. 2 Na přání pro výbavu Enjoy, standardně pro Innovation. 3 V závislosti na konfiguraci vozidla se může celkový počet odkládacích
prostor lišit. 4Až 2 693 litrů pro Combo Life s delší variantou karoserie. Až 2 126 litrů pro Combo. Při naložení vozidla až po střechu a se sklopenými
zadními sedadly dle metodiky normy ISO 3832. 5 Viz zadní strana.
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AŽ 7 SEDADEL A PŘECI
SPOUSTA PROSTORU.
1.	Až 7 sedadel1: Díky mnoha možnostem nastavení sedadel
si najdete pro sebe vždy tu pravou konfiguraci vnitřního
prostoru. Individuálně sklopná sedadla ve 3. řadě se také
posouvají2 a lze je z auta pohodlně vyjmout. Změna ze
7 na 5 míst snadno a rychle.
2.	Sklopná sedadla1: Jedete nakoupit nábytek nebo potřeby
pro dům a zahradu? Vytvořte rovnou ložnou plochu sklopením zadních sedadel a předního sedadla spolujezdce.
Sklopte všechna sedadla a objevte zavazadlový prostor,
který se ztrojnásobí až na objem 2 126 litrů3 pro verzi se
standardní délkou karoserie.

2

3.	Flexibilní zadní sedadla: Vyberte si 3 individuální zadní
sedadla4 nebo lavici sklopnou v poměru 60/40. Plánujete
rozšíření vaší rodiny? Bez problému vedle sebe posadíte
3 děti ve 3 dětských sedačkách na sedadla, která jsou
vybavena úchyty ISOFIX.

3

Na přání. 2 Třetí řada
sedadel je dostupná pro
obě verze délky karoserie. Posun sedadel je
možný jen u delší varianty karoserie. 3 Při
naložení vozidla až po
střechu a se sklopenými
zadními sedadly dle
metodiky normy ISO
3832. 4 Na přání pro
výbavu Enjoy, standardně pro Innovation.
1
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Všestrannost
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KDYŽ VELKÉ NENÍ DOST
VELKÉ.
1.	Combo Life: Funkce bez kompromisů. Sbalte na cesty
rodinu, přátele, zavazadla, domácí mazlíčky, sportovní
výbavu nebo vše ostatní, co potřebujete pro svůj životní
styl. Tento rodinný van o délce 4,4 m a výšce 1,8 m je
vybaven posuvnými bočními dveřmi1, umožňuje naložit
náklad o délce2 až 2,7 m a jeho minimální objem zavazadlového prostoru je 597 litrů3, který lze zvětšit až na
2 126 litrů4.

2.	Combo Life XL: Vše, co nabízí Combo Life – a ještě více
prostoru. Umožňuje naložit náklad o délce2 až 3,05 m a
jeho minimální objem zavazadlového prostoru je 850 litrů3.
Combo Life XL je ideální pro ty, kteří požadují ještě více
prostoru. Přesněji řečeno 2 693 litrů4 prostoru.

2

Druhé boční posuvné
dveře na přání pro
Selection, standardně
pro Enjoy a Innovation.
2
Délka prostoru se počítá
při sklopených zadních
sedadlech a sklopeném
sedadlu spolujezdce
vpředu. 3 Měřeno k
horní hraně zadního
sedadla. 4 Při naložení
vozidla až po střechu a
se sklopenými zadními
sedadly dle metodiky
normy ISO 3832.
1
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Všestrannost
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VŠE POD JEDNOU PANORAMATICKOU STŘECHOU.
1.	Moderní interiér a design palubní desky: Atraktivní
kontrolní panel s chromovanými prvky1, velký 8˝ dotykový
displej2, bezdrátové dobíjení2, vyhřívaná sedadla2,
vyhřívaný volant1 a elektrická parkovací brzda2.
2.	Panoramatická střecha s úložnou policí 3: Sedněte si
a užívejte se výhled do nebes. Panoramatická střecha3
v kombinaci a prostornou úložnou policí na středu vozidla. LED osvětlení interiéru vylepšuje celkovou náladu,
elektrické sluneční clony chrání před silnými slunečními
paprsky.

2

3.	Odkládací prostor pro téměř cokoli: Díky Combo Life
má řidič a všichni spolucestující spoustu místa ve 28
odkládacích schránkách, které jsou snadno dostupné4.
Jsou rozmístěné v interiéru, v palubní desce, ve středovém tunelu, nad hlavami cestujících, ve dveřních
panelech a v zavazadlovém prostoru. Combo Life má
řešení pro cokoli.

3

1
Standardně pro výbavy
Enjoy a Innovation. 2 Na
přání. 3 Na přání pro výbavu Enjoy, standardně pro
Innovation. 4 V závislosti
na konfiguraci vozidla se
může celkový počet odkládacích prostor lišit.
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Interiér
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S VÝKONEM JDE RUKU V RUCE
I ZÁBAVA ZA VOLANTEM.
1

2

1. 8 stupňová automatická převodovka1:
Připravte se na jakýkoli „stupeň“ aktivity díky přesné a efektivní 8stupňové
automatické převodovce.
2. Motor: Několik možností motorizace
přináší výkon, efektivitu a až 130 koňských sil.

Na přání.

1
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Jízdní dynamika
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DĚLÁME PARKOVÁNÍ
SNADNÝM.
1.	Pokročilý parkovací asistent1. Chytrý parkovací sytém
detekuje vhodná parkovací místa, ovládá řízení a poskytuje
zvukové znamení pro omezení kolizí.
2.	LED denní svícení 2: Atraktivní designové osvětlení pro
lepší viditelnost ve dne.
3.	Head-up displej1: Nejdůležitější informace v zorném poli
řidiče.

4.	Panoramatická zadní kamera1: Širokoúhlá (180°) zadní
kamera s virtuálními trajektoriemi pomáhá při parkování
a couvání.
5.	IntelliGrip1: Písek, plískanice, sníh. Vždy optimální trakce
díky nastavení 5 jízdních profilů pro různé situace na silnici
i mimo ni.

2

3

4

5

Na přání. 2 Na přání
pro výbavu Enjoy, standardně pro Innovation.
1
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Innovation
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BEZPEČNOST NA PRVNÍM,
DRUHÉM I TŘETÍM MÍSTĚ.
2

4
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Bezpečnost

3

5

1. A
 utomatické nouzové brzdění1: Automatické
nouzové brzdění s Detekcí chodců upozorňuje
řidiče na možnou kolizi s chodci nebo jinými
vozidly1. Pokud řidič nereaguje, vozidlo začne
samo brzdit.
2.	Systém hlídání únavy řidiče: Upozorňuje
řidiče na čas pro přestávku v řízení, pokud
detekuje náhlá vyjetí z jízdního pruhu nebo
trhavé pohyby volantem.
3.	Adaptivní tempomat2,3: Vidí dopředu a udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi
mezi rychlostmi 30 a 160 km/h. Automaticky
zrychluje a zpomaluje, což oceníte především
při dlouhých cestách.
4.	Asistent jízdy v pruzích: Vaše Combo Life
jemně koriguje úhel natočení volantu, pokud
detekuje náhlé vyjetí vozidla z jízdního pruhu.
5.	Airbagy: Bezpečnost pro všechny cestující.
6 airbagů včetně okenních airbagů vzadu.

Viz zadní strana.

1

2

Na přání.

3

Až na začátku roku 2019.
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BEZDRÁTOVÁ
KONEKTIVITA KDEKOLI.
1.	
Perfektní infozábava: Vybírejte mezi 3 infozábavními
systémy. Buďte stále ve spojení díky prvotřídnímu multimediálnímu systému1 s 8˝ dotykovým displejem, Bluetooth®
pro telefonování hands-free a streamování hudby a přístupem k vybraným aplikacím a médiím ve vašem telefonu
díky Apple CarPlay™ a Android Auto™2.

2

2. Bezdrátové dobíjení1: Pohodlné indukční dobíjení za
pomoci speciální podložky pro váš chytrý telefon. Už
nikdy se nezamotáte do kabelů ani vám nedojde energie
v baterii.
3.	
Multimedia Navi Pro1: Prvotřídní navigační systém
s velkým 8˝ dotykovým displejem, pokročilým Hlasovým
ovládáním a 3D mapami vás navede úspěšně do každého
cíle i té nejdelší cesty.

3
1
Na přání. 2 Kompatibilita a funkčnost závisí
na typu zařízení a verzi
operačního systému.
Apple CarPlay™ a
Android Auto™ nemusí
být dostupné ve všech
zemích a pro všechna
zařízení nebo verze OS.
Více informací na
www.apple.com nebo
www.android.com
Apple CarPlay je registrovaná obchodní známka společnosti Apple
Inc. pro USA a další země.
Android je registrovanou
ochrannou známkou
společnosti Google Inc.
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Konektivita
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Více stylů,
TO STEJNÉ DNA.
1.	
Nové Combo a Combo XL: Nové Combo Life je praktické
a pohodlné na dlouhých rodinných dovolených nebo
krátkých cestách za víkendovou zábavou. Všestrannost
však nemusí znamenat, že jedna velikost padne všem.
Verze Combo Life XL zvětšuje prostor pro cestující uvnitř
a zvětšuje i zavazadlový prostor o dalších 253 litrů1.

2

2.	
Asymetrické křídlové dveře2: Praktičnost a viditelnost.
3.	Výklopné víko3: Ochrana před živly při nakládání a
vykládání. Víko je vybaveno otevíratelným oknem4 pro
rychlý a snadný přístup do zavazadlového prostoru.
4.	
Posuvné boční dveře5: Snadné vystupování z vozu
Combo Life díky posuvným bočním dveřím i ve stísněných
garážích nebo parkovacích místech.

3

4

Zavazadlový prostor změřen
pro 5 sedadel u verze Combo
Life XL s delší karoserií.
2
Na přání pro výbavu Enjoy,
standardně pro Selection.
3
Na přání pro výbavy
Selection, standardně pro
Enjoy a Innovation. 4 Na
přání pro výbavy Selection
a Enjoy, standardně pro
Innovation. 5 Druhé boční
posuvné dveře na přání pro
Selection, standardně pro
Enjoy a Innovation.
1
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Verze karoserie
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VÝBAVY.
Selection

Hlavní prvky:
1. Látkové čalounění Šedá Mistral
2. Vyhřívaná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka
3. Odkládací police nad hlavami

1

Enjoy

Výbavy a sedadla

2

3

Další prvky výbavy:
» Manuální klimatizace
» Nárazníky a kliky dveří v barvě karoserie
» Sada Chrome
» Dvoje posuvné boční dveře

Standardní prvky Selection a navíc:
1. Látkové čalounění Šedá Mistral 2
2. Palubní deska s dodatečnými úložnými prostory
3. Výklopné víko zavazadlového prostoru s oknem

1

20

Další prvky výbavy:
» 16˝ ocelové ráfky se středovými kryty
» 3,5˝ barevný displej řidiče s Asistentem udržování jizdy
v pruzích, Tempomatem a Omezovačem rychlosti
» Zadní sedadla dělená 60/40  
» Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

2

3

Innovation

Standardní prvky Enjoy a navíc:
1. Látkové čalounění Hnědá Mistral
2. 3 individuálně sklopná zadní sedadla
3. LED denní svícení
4.	Výklopné víko zavazadlového prostoru
s otevíratelným oknem
5. Střešní ližiny
6. Panoramatické střešní okno s policí

Další prvky výbavy:
» Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, sklopná
» 16˝ ocelové ráfky s plnými kryty, „7 segmentů“,
Stříbrná barva
» Mlhové světlomety s Corner funkcí
» Přední nárazník s ochranným prvkem

1

2

3

4

5

6
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Vyberte si svou barvu.

Bílá Jade1

Šedá Cool2

Šedá Moonstone2

Modrá Night2
Zářivá.

1
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Barvy

2

Metalická.

3

Perleťová.

Šedá Quartz2

Černá Onyx1

Červená Ruby1

Hnědá Cosmic3
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RÁFKY A PNEUMATIKY.

16˝ ocelové ráfky se stříbrnými
kryty „Rotor“, 6,5 J x 16,
pneumatiky 205/60 R 161

16˝ ocelové ráfky se stříbrnými
kryty „7 segmentů“, 6,5 J x 16,
pneumatiky 205/60 R 162

16˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin se
7 paprsky, 6,5 J x 16, pneumatiky
205/60 R 163

17˝ stříbrné ráfky z lehkých slitin
s 10 paprsky, 7 J x 17, pneumatiky
205/55 R 173

Značení pneumatik
RÁFKY

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

205/55 R 17

Spotřeba paliva

B

C

C

C

Přilnavost na mokru

A

B

C

A

Valivý hluk (dB)

70

69

69

69

Třída hlučnosti

Dostupné pouze pro Selection a Enjoy.

1
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205/60 R 16 3PMSF
(celoroční pneumatiky)

Ráfky, pneumatiky a motory

2

Na přání pro vybrané výbavy.

3

Na přání.

SPECIFIKACE MOTORŮ.
MOTORY

1.2 TURBO (81 kW/110 k)
se systémem Start/Stop

1.5 CDTI (56 kW/75 k)
s technologií BlueInjection2

1.5 CDTI (75 kW/102 k)
se systémem Start/Stop
a technologií BlueInjection2

1.5 CDTI (96 kW/131 k)
se systémem Start/Stop
a technologií BlueInjection2

Převodovka

MT6

MT5

MT5

MT6

Emisní norma

EURO 6,2

EURO 6,2

EURO 6,2

EURO 6,2

AT8

Tabulka zobrazuje rozmezí spotřeby paliva a emisí na základě použitých rozměrů pneumatik. Pro přesné informace kontaktujte vašeho prodejce vozů Opel.
Palivo

Benzín

Nafta

Nafta

Nafta

Město

6,7–6,3

4,6

4,9–4,5

4,9–4,8

4,8–4,6

Mimo město

5,1–5,0

3,9–3,8

4,3–4,0

4,3–4,0

4,3–4,1

Kombinované

5,7–5,5

4,2–4,1

4,5–4,2

4,5–4,3

4,5–4,3

130–125

110–108

118–110

118–113

118–113

Spotřeba paliva v l/100 km1

Kombinované emise CO2 v g/km

1

MT5/MT6 = 5/6stupňová manuální převodovka

AT8 = 8stupňová automatická převodovka

Všechny informace byly přesné a aktuální v době, kdy byly předány k tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace motorů nebo i jiné specifikace bez předchozího upozornění, což může mít vliv na uvedené údaje. Obraťte se na svého
prodejce Opel, který vám poskytne nejnovější informace. Všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro EU se standardní výbavou.
1
Údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou stanoveny použitím metodiky výpočtu spotřeby Worldwide Light vehicles Test Procedure (WLPT) a údaje jsou poté interpretovány jako NEDC kvůli možnosti srovnání podle předpisů R (EC) č. 715/2007 a R (EC) č. 2017/1153
a R (EU) č. 2017/1151. Pro více informací navštivte opel.cz/wlpt. Hodnoty neberou v potaz určitý styl použití a jízdní podmínky, výbavu nebo prvky výbavy a můžou se lišit podle rozměrů pneumatik. Pro více informací o spotřebách a emisích CO 2 vizte příručku
„Spotřeba paliva a emise CO2 nových osobních vozů“, která je dostupná na všech místech prodeje a vybraných státních úřadech. 2 Vozy s technologií BlueInjection potřebují pravidelné doplnění kapaliny AdBlue® i mezi servisními intervaly. Nutnost doplnění
vám připomene indikátor v palubním počítači. Více informací najdete na www.opel.cz/adblue
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Upravte si vaše Combo.
Speciální výbava
1

2

1. T
 ažné zařízení1: Pro přepravu mnohem těžších nákladů
nebo pro dovolenou s karavanem je ideálním pomocníkem
odolné tažné zařízení.
2.	
Bezklíčový systém Keyless Open&Start1. Snadný a rychlý
přístup do vašeho Comba, zatímco klíč je stále ve vaší
kapse.
3.	
Dělicí přepážka1: Odděluje bezpečně cestující a náklad.

3

Na přání.

1
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Výbava

Příslušenství
1.	
Střešní box Opel1: Prostorný a aerodynamický střešní box
Opel nabízí bezpečnou přepravu dalších zavazadel nebo lyží
a snowboardů.
2.	
Stolek FlexConnect1. Sklopný stolek umístěný na zadní straně
hlavových opěrek má integrovaný držák nápoje a lze jej snadno
sklopit pro více prostoru.
3.	Síť zavazadlového prostoru1: Zamezuje pohybu nákladu po
zavazadlovém prostoru. Pevná síť se uchycuje do všech 4 rohů
zavazadlového prostoru.
4.	
FlexConnect1: Tento praktický upevňovací systém umožňuje
pohodlné sledování filmů na tabletech.

5.	
Dětská sedačka1: Bezpečí dětí zajišťují dětské sedačky
s úchyty ISOFIX, které lze vedle sebe umístit až 3.
6.	Střešní nosič1: Kvalitní hliníková konstrukce je perfektní pro
přepravu objemných předmětů. Zahrnuje kompletní montážní
materiál bez nutnosti jakéhokoli vrtání.

Více příslušenství naleznete na stránce
www.opel-accessories.com

1

2

3

4

5

6
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CZ/MY19

BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné
ke skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Automatické nouzové brzdění pracuje automaticky v rychlostech mezi 5 km/h a 85 km/h. Od 0 do 30 km/h je zpomalení pro snížení následků nárazu vyjádřené metrickou hodnotou rovno 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém zpomalit vozidlo maximálně o hodnotu 22 km/h. Pokud vozidlo jede rychleji,
je nutné, aby řidič také brzdil pro další snížení rychlosti vozu. Rozmezí rychlostí, ve kterých funguje systém Automatického nouzového brzdění, závisí také na typu překážky (mobilní překážka: od 5 do 85 km/h; fixní překážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h). Asistenční systémy Opel podporují
řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Recyklace: informace o Designu pro recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz. Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.
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