
  Novi  
Combo Cargo
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1 Za doplačilo. 2 Combo Cargo XL z dolgo medosno razdaljo s sovoznikovo klopjo in predelno steno z loputo. 3 Do 4,4 m3 za različico Combo Cargo XL 
z dolgo medosno razdaljo. S sovoznikovo klopjo in predelno steno z loputo. 4 Največja nosilnost standardne različice Combo Cargo. Nosilnost različice 
Combo Cargo XL z dolgo medosno razdaljo znaša 950 kg. Največja nosilnost upošteva tudi težo voznika. 5 Standardno pri stopnji opreme Dynamic, 
za doplačilo pri stopnji opreme Selection in Enjoy. 6 Glejte zadnjo stran.

DEJSTVA POTRJUJEJO, DA 
JE COMBO PRAVA IZBIRA.
Novi Combo Cargo nudi vse, kar pričakujete od učinkovitega, 
zanesljivega in vsestranskega dostavnega vozila. Sodi v sam 
vrh svojega segmenta, na voljo je v različnih velikostih in pre-
važa do ene tone tovora – z lahkoto. Prostorna večfunkcijska

notranjost, varčni motorji in inovativne funkcije zagotavljajo 
kar se da nizke stroške lastništva in kar se da visoko dnevno 
učinkovitost.

5.	 	Napredni	sistemi	za	pomoč	vozniku:	11 funkcij, kot 
so zaščita stranice1, vzvratna kamera1 in samodejni 
regulator hitrosti1, ublaži stres in vam pomaga opraviti 
delo.

6.  Velika	nosilnost:	z največjo nosilnostjo do 1.000 kg1,4 
novi Combo Cargo poskrbi, da prevoz težkih tovorov 
ne predstavlja težav.

7.  Varnostni	sistemi:	inovativne varnostne funkcije, kot 
so opozarjanje na zapuščanje voznega pasu1, opozar-
janje na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem  
v sili5,6 in opozarjanje ob zaznani voznikovi utrujenosti, 
vam pomagajo pri varni vožnji.

1.	 	Majhna	poraba	goriva: odlične motorje poleg zmo-
gljivosti odlikujeta še varčnejša poraba goriva in manj 
emisij CO2.

2.	 	Sodobna	kabina: 8-palčni barvni zaslon na dotik1, 
ogrevanje sedežev1, ogrevan usnjen volanski obroč1 in 
visok sedežni položaj spremenijo vsako pot v nadvse 
prijetno izkušnjo.

3.  Veliko	prostora:	15 odlagališč za predmete zagotavlja, 
da boste pripravljeni na vsako delo.

4.  Razsežnost: sovoznikova klop in odprtina v predelni 
steni omogočata povečanje prostora za tovor2,3   
vse do 4,4 m3. Za prevoz daljših predmetov je možno  
sovoznikovo klop1 preprosto poklopiti navzdol –  
optimalno uporabno in prilagodljivo. 

Novi Opel Combo Cargo
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VSESTRANSKOST TUDI ZA 
NAJZAHTEVNEJŠA DELA.

1  Do 4,4 m3 za različico 
Combo Cargo XL z dol-
go medosno razdaljo. 
S sovoznikovo klopjo in 
predelno steno z lopto. 

2  Za doplačilo, ni na voljo 
s podaljšano kabino.

C

A

D

B

1

1.  Ogromno prostora za tovor: Combo Cargo se odlikuje  
z vsem, kar pričakujete od prostornega dostavnika – z niz-
kim robom za natovarjanje, obilico prostora in izjemno 
dostopnostjo. Prostor za tovor1 s skupno prostornino od 
3,8 do 4.4 m3 je dostopen skozi krilna vrata s kotom odpi-
ranja 180° ali dvižna zadnja vrata in drsna stranska vrata.

2.  Funkcionalna in vsestranska sovoznikova klop2:
  A. Običajno: ključna je prilagodljivost. Dvosedežna sovo-

znikova klop brezhibno prilagodi Comba vašim željam in 
omogoča prevoz treh odraslih v prednjem delu vozila.

  B. Poklop navzgor: za povečanje prostora za tovor je 
možno zunanji sedež klopi poklopiti in na tleh v prostoru 
za noge prevažati različne predmete.

  C. Mizica: srednji sedež sovoznikove klopi se s poklopom 
spremeni v uporabno mizico, da se vaš Combo Cargo 
spremeni v mobilno pisarno.

  D. Poklop navzdol: s poklopom zunanjega sovoznikovega 
sedeža si zagotovite maksimalno dolžino za tovor.

Novi Opel Combo Cargo
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Za težke tovore.

1  Na voljo samo pri 
izvedbi s standardno 
medosno razdljo.

2  Oprema za dopla čilo. 
3  Na voljo z zasteklitvijo 

ali brez nje. 
4  Dolžina tovora za  

različico Combo 
Cargo XL z dolgo 
medosno razdaljo.

Na desni strani  
sta prikazana  
Combo Cargo XL  
(levo) in Combo Cargo  
s podaljšano  
kabino (desno).

2 3

4

1

1.  Combo Cargo XL in podaljšana kabina: Combo Cargo XL 
prinaša vse priročne funkcije različice in jim doda še več 
prostora. Obenem dovršena in praktična zasnova petse-
dežne različice s podaljšano kabino in pomično klopjo 
za potnike v drugi vrsti omogoča preprost prevoz delovne 
ekipe in tovora.

2.  Prtljažna dvižna vrata1: zavarujte tovor pred dežjem in 
snegom pri natovarjanju ali raztovarjanju.

3.  Predelna stena2: potnike in tovor lahko ločujejo različne 
možnosti delitve prostora v skladu z vašimi željami in 
potrebami, na primer kovinska predelna stena z oknom 
ali brez njega.

4.  Predelna stena z loputo2,3: v tej predelni steni je loputa, 
ki profesionalcem omogoča prevoz predmetov, dolgih do 
3.440 mm4.

Novi Opel Combo Cargo
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NOTRANJOST RAZVAJA  
Z UDOBJEM.
1.  Funkcionalno udobje: sistem z 8-palčnim zaslonom na 

dotik1 je združljiv z aplikacijama Apple CarPlay™ in Android 
Auto™2, zato Combo Cargo idealno združuje funkcionalnost, 
inovacije in dobro počutje. Sprostite se z dodatki, kot je 
brezžično polnjenje1, saj vam bodo olajšali številna vsako-
dnevna opravila.

2.  Priročna odlagališča: 15 preprosto dostopnih prostorov za 
shranjevanje poskrbi, da boste pomembne pripomočke imeli 
na dosegu roke, na primer pod sedežem3. 

3.  Ogrevanje: da vam bo v mrzlih jutrih prijetno toplo v dlani in 
telo, so na voljo ogrevani sedeži1 in ogrevan usnjen volanski 
obroč1.

4.  Multimedia Navi Pro1: vrhunski navigacijski sistem z osuplji-
vim 8-palčnim zaslonom na dotik1, naprednim glasovnim 
upravljanjem in 3D navigacijo, da boste vedno našli cilj pri 
vsakodnevnih vožnjah ali daljših dostavah.

1

2 3 4

1 Za doplačilo. 2 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema. Apple CarPlay je blagovna 
znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Apple CarPlay™ in Android Auto™ morda 
nista na voljo v vseh državah in sta lahko odvisna od različice operacijskega sistema. Preverite na www.apple.com ali www.android.com 3 Predal pod sedežem 
je standarno na voljo pri stopnjah opreme Enjoy in Dynamic ter pri podaljšani kabini, za doplačilo pri stopnji opreme Selection.

Notranjost
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VARNOST JE  
NAJPOMEMBNEJŠA.

1 Deluje samodejno pri hitrosti več kot 5 km/h in manj kot 
85 km/h. Od 0 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za 
zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 85 km/h sistem 
z zaviranjem zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Po tem 
pragu mora voznik zavirati sam, da dodatno zmanjša hi-
trost. 2 Standardno pri stopnji opreme Dynamic, za dopla-
čilo pri stopnji opreme Selection in Enjoy.oy. 3 Razpolo-
žljivost funkcije eCall bo na voljo pri določenih modelih 
vozil od maja 2019 dalje, funkcija Opel Connect z ostalimi 
možnostmi pa bo na voljo pri določenih modelih vozil od 
oktobra 2019 dalje. Storitve lahko zahtevajo posebno pri-
javo ali dodatne stroške in so odvisne od razpoložljivosti 
in pokritosti vašega operaterja.  4 Za doplačilo.

5

3

6

4

1.  Samodejno zaviranje v sili1: opozarjanje na nevarnost 
naleta2 s samodejnim zaviranjem v sili opozori voznika 
Comba Cargo, če pred vozilom zazna oviro, na primer pe-
šca ali drugo vozilo. Če voznik ne ukrepa, avto samodejno 
zavira, da zmanjša tveganje za trčenje.

2.  Predstavljamo Opel Connect3: kmalu boste lahko razi-
skali novo možnost, kako ostati povezani in varni na cesti. 
Za več informacij obiščite opel.si

3.  Projekcijski zaslon4: pomembne informacije za voznika 
so prikazane v vidnem polju, da lahko s pogledom ves čas 
spremljate promet. 

4.  Vzvratna kamera4: vzvratna kamera zagotavlja pregled 
nad območjem za vozilom, da med parkiranjem ali vzvratno 
vožnjo opazite ovire. 

5.  Samodejni regulator hitrosti4: pri hitrosti od 30 do  
160 km/h spremlja območje pred vozilom in ohrani varno raz-
daljo do vozila, ki vozi spredaj. Samodejno pospeševanje 
in zaviranje se odlično izkaže na dolgih potovanjih. 

6.	 	Zaščita	boka4: z zvočnimi in vizualnimi opozorili pomaga 
preprečiti, da bi pri počasni vožnji poškodovali bok vozila  
s trčenjem v ovire, kot so količki ali druga vozila.

Inovacije

2
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Podaljšana  
kabina
Značilnosti:
1.	 	Poklopna	zadnja	sedežna	klop
2.  drsna vrata z oknom
3.	 	Poklopni	sovoznikov	sedež

PROSTOR ZA VSO EKIPO. 
Combo Cargo s podaljšano kabino je dovolj prostoren za 
vas,	vašo	ekipo	in	vso	opremo.	Z	dvema	sedežema	spredaj	
in tremi v drugi vrsti vas bo navdušil kot prilagodljiv petse-
dežnik.	Če	želite	preprosto	povečati	prostor	za	tovor	

v Combu Cargo na 4,0 m3, poklopite drugo vrsto sede-
žev	in	odprite	loputo	za	prevoz	predmetov	z	dolžino	do	
3.440	mm.	Različica	s	podaljšano	kabino	temelji	na	modelu	
Combo	Cargo	XL	Selection	in	ima	enako	standardno	opremo.

Podaljšana kabina

3

1 2
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14 Stopnje opreme in barve

Selection
Značilnosti:
1. Blago Mistral sive barve
2.	 	Ogrevani	zunanji	ogledali	z	električnim	

nastavljanjem
3. Radio R 4.0

» Predelna stena polne višine
»	Pomoč	pri	speljevanju	na	strmini
»	Asimetrična	zadnja	krilna	vrata
» centralno zaklepanje
»	Električni	pomik	stekel

 enjoy
Dodatno k standardni opremi različice Selection:
1. Drsna vrata na sovoznikovi strani
2.	 	V	šest	smeri	nastavljiv	voznikov	sedež	z	vzglavni-
kom	in	ročno	nastavljivo	ledveno	oporo

3.	Armaturna	plošča	z	dodatnim	predalom

»	Predal	pod	sedežem
» Zunanji ogledali z lakiranim pokrovom
» Samodejni regulator hitrosti

DynaMic
Dodatno k standardni opremi različice Enjoy:
1.	 	Dnevne	LED	luči
2.	 	Radio	Multimedia	z	8-palčnim	

zaslonom na dotik
3.  Zaznavanje omejitve hitrosti

»	16˝	jeklena	platišča	s	pokrovi	
»  Samodejno zaviranje v sili  

z zaznavanjem pešcev
» ohranjanje voznega pasu 
»  Parkirni senzorji zadaj

»	Zaščita	podvozja	spredaj
» lakirane kljuke vrat
»		Meglenke	s	statično	 

osvetlitvijo odcepa
» Kromirani okrasni elementi
» Klimatska naprava
»		Dolge	luči	z	asistenco	in	 
zvočni	paket

Stopnje opreme.
1 1 1

2 2 2

3 3 3
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Jade bela

Night modra

Moonstone siva

Ruby rdeča

Quartz siva

Cosmic rjava

Cool siva

Onyx črna

IzberIte svoJo barvo.
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PLATIŠČA IN PNEVMATIKE. 

1 Na voljo samo za furgon pri stopnji opreme Selection in Enjoy. 2 Za doplačilo. Ni na voljo za furgon pri stopnji opreme Selection.

15- in 16-palčna jeklena platišča  
z delnimi pokrovi, 6,5 J x 15,  
pnevmatike 195/65 R 151 in 6,5 J x 16, 
pnevmatike 205/60 R 16

16-palčna jeklena platišča s sre-
brnim pokrovom, dizajn Rotor, 
6,5 J x 16, pnevmatike 205/60 R 16

16-palčna jeklena platišča  
s srebrnim pokrovom, dizajn  
s 7 segmenti, 6,5 J x 16,  
pnevmatike 205/60 R 16

16-palčna platišča iz lahkih kovin 
s 7 kraki, sijajno srebrna, 6,5 J x 16, 
pnevmatike 205/60 R 162

OzNakE pNEvmatik

PLATIŠČA 195/65 R 15 205/60 R 16 215/65 R 16 m+S

Ocena učinkovitosti pri porabi goriva C B C

Ocena oprijema pnevmatik na mokri podlagi a a C

Ocena glasnosti pnevmatike (dB) 71 70 69

Razred hrupnosti

Platišča in pnevmatike
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OplOve stOritve.
Ko sta na vrsti servis in vzdrževanje, se omrežje Oplovih  
strokovnjakov za popravila izkaže s hitrimi, priročnimi in cenovno 
ugodnimi storitvami v poprodaji – da sta vaše osebno ali  
gospodarsko vozilo kar se da hitro spet na cesti. Opel ima speci-
alizirano opremo, orodja in znanje za vse vaše želje in potrebe 

po nakupu vozila ter uporablja samo originalne dele, ki jih 
vgradijo pri Oplu usposobljeni mehaniki. Če povemo preprosto: 
pri nas najdete vso podporo po nakupu vozila “pod eno streho”.

VAŠA BREZSKRBNOST
Bodite vedno pripravljeni in izkoristite naš paket dodatnega 
jamstva za nova vozila. Povezane storitve zagotavljajo izjemno 
vrednost, zato je pomembno, da se dobro seznanite z njimi.

• Oplova 24-urna pomoč na cesti,

• Oplovo dodatno jamstvo Flex Care, ki velja do skupaj 5. leta 
starosti gospodarskega vozila,

• Oplovi servisni pregledi s postavkami, izpostavljenimi obrabi, 
vključujejo vse dele in tekočine pri servisnem vzdrževanju, 
delo v skladu z načrtom servisiranja, preverjanje zaščite pred 
korozijo itd. Oplova storitev z deli, izpostavljenimi obrabi, 
zagotavlja brezplačne nadomestne dele.

SERVISIRAJTE ZDAJ, PLAČAJTE POZNEJE
Opel nudi finančno prilagodljivost pri vzdrževanju vozila.

• Obrestna mera 0%,

• Takojšnji kredit,

• Financiranje do določenega zneska,

• Obročno odplačilo.

OPLOVA STROKOVNOST
Oplovi specialisti najbolje poznajo vaše vozilo in poskrbijo za 
cenovno ugodno, hitro, priročno in strokovno servisiranje.

• Tehnični pregled in preverjanje pred tehničnim pregledom,

• Vzdrževalni servisi,

• Preverjanje olja,

• Poletno/zimsko preverjanje,

• Menjava pnevmatik,

• Pametna popravila (karoserija in steklo).

VEDNO NAJBOLJŠA MOŽNOST
Originalni deli Opel s preverjeno funkcionalnostjo in varnostjo 
zagotavljajo popolno vgradnjo in so najzanesljivejši deli za  
vaš avto. 

• Oplovi originalni akumulatorji ne potrebujejo vzdrževanja – 
tekočine ni treba dodajati.

• Oplove originalne metlice brisalcev zmanjšajo zračni upor 
in hrup ter izboljšajo udobje pri večji hitrosti.

• Originalni Oplovi zavorni koluti so izdelani za izjemno  
zmogljivo zaviranje in najkrajšo možno zavorno razdaljo.

• Oplovi originalni odbijači so preverjeni s testnimi trčenji  
in zagotavljajo popolno ujemanje z obliko vozila, da vozilo 
ohrani prvotni videz.

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNOST Z BREZPLAČNIM  
VIZUALNIM PREGLEDOM
Vizualno pregledamo številne elemente vozila, povezane  
z varnostjo in zanesljivostjo – v samo 12 minutah. Sami odločate, 
kaj naj popravimo in kdaj. S proaktivnim izvajanjem manjših 
popravil se lahko izognete poznejšim dražjim popravilom.

• Brezplačno,

• Pokriva vse glavne varnostne vidike,

• Takojšnje povratne informacije,

• Poročilo za vaš arhiv.

VOZITE PAMETNEJE
Dobra navigacija zahteva posodobljene zemljevide. Oplove 
posodobitve za navigacijske sisteme zagotavljajo najnovejše 
zemljevide in informacije o več tisoč posodobljenih poteh – da 
boste hitro in varno prišli na cilj.

• Prihranite čas z učinkovito vožnjo.

• Prihranite denar – tako pri gorivu kot pri vdrževanju vozila.

• Spoštujte okolje – zmanjšajte porabo goriva in emisije CO2.

Odkrijte še več v svojem prodajno-servisnem centru!

FleXCAre

FiNANCirANJe servisirANJA1

PROFESIONALNO VZDRŽEVANJE

OriGiNAlNi Deli Opel

elektrONskO preverJANJe stANJA 
vOzilA

pOsODObitve NAviGACiJskih  
zemlJeviDOv

Oplove storitve

1  Storitev ni na voljo v vseh državah. Za več informacij o storitvi se 
obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Opel. 
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V COMBU JE PROSTOR ZA VSE.
Combo Cargo je zagotovo na voljo v različici, ki ustreza vašemu 
delu in podjetju. Izbirajte med 2- ali 3-sedežnim furgonom in 
5-sedežno različico s podaljšano kabino, standardno 

in XL izvedbo z dolgo medosno razdaljo ter standardno ali  
visoko nosilnostjo – da vam ne bo nikoli zmanjkalo prostora.

1 Predelna stena z odprtino za prevoz dolgih predmetov.

Prostornine in mere

Prevoz tovora

RAZLIČICE Število  
sedežev

razred  
nosilnosti

Skupna masa  
vozila  
(v kg)

Najv. nosilnost 
vklj. z voznikom  

(v kg)

Najv. prostor-
nina tovora 

(v m3)

Najv. širina tal za tovor 
med notranjimi obodi  

koles, 0/1/2 drsna vrata 
(v mm)

Najv. višina  
tovora  
(v mm)

Najv. širina/višina  
odprtine drsnih vrat  

(v mm)

Najv. širina/višina  
odprtine krilnih vrat  

(v mm)

Combo Cargo
2/3

Nizek 1.940–2.050 610
3,3/3,8 1 1.733,5/1.630/1.527 1.236 675 x 1.072 1.241 x 1.119 

(dvižna vrata) 

1.241 x 1.196
(krilna vrata)

Visok 2.315 –2.390 948

 Combo Cargo XL Visok 2.290–2.400 895 3,9/4,4 1 –/1.630/1.527
1.243 759 x 1.072

Podaljšana kabina 5 Visok 2.280–2.360 780 1,8/3,5/4,0 1 –/–/1.527
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4403

4753

4753

Combo Cargo

Combo Cargo XL

Podaljšana kabina

1796–18251/ 
1840–18601

1812–18201/ 
1849–18601

1812–18201/ 
1849–18601

1921

1921

1921

2107

2107

2107

3090

3440

3050

1817

2167

1051

1 Dimenzije se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo. Vse dimenzije so v milimetrih (mm).



20 Motorji

TEHNIČNI PODATKI MOTORJA.
MOTORJI 
Vrednosti WLTP, preračunane v NEDC

1.2 Turbo  
(81 kW/110 KM)  
s sistemom  
Start/Stop

1.5 Turbo dizel  
(55 kW/75 KM)  
s tehnologijo  
BlueInjection2,3

1.5 Turbo dizel  
(75 kW/100 KM)  
s sistemom Start/Stop in 
tehnologijo BlueInjection2

1.5 Turbo dizel  
(96 kW/130 KM) 
s sistemom Start/Stop in  
tehnologijo BlueInjection2

Menjalnik MT-6 MT-5 MT-5 MT-6 AT-8

Emisijski razred Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Tabela prikazuje porabo in emisije glede na pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.

Gorivo Bencin Dizel Dizel Dizel

Poraba goriva v l/100 km1

Mestna vožnja 6,2–6,8 4,7–4,9 4,2–4,6 4,1–4,9 4,5–4,7

Zunajmestna vožnja 4,9–5,1 3,9–4,0 3,8–4,1 4,1–4,4 4,1–4,4

Kombinirano 5,4–5,7 4,2–4,4 3,9–4,3 4,4–4,6 4,3–4,5

Emisije CO2 kombinirano v g/km1 124–131 110–115 104–114 116–123 113–119

MT-5/MT-6 = 5-/6-stopenjski ročni menjalnik AT-8 = 8-stopenjski avtomatski menjalnik

Navedene informacije so bile točne v času priprave za tisk. Opel si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične podatke motorjev, kar lahko vpliva na navedene vrednosti. Vse navedene vrednosti se nanašajo na osnovni model za EU s standardno 
opremo. Za najnovejše informacije o razpoložljivih motorjih in njihovih tehničnih podatkih obiščite našo spletno stran www.opel.si ali se obrnite na trgovca z vozili Opel.
Vrednosti ne upoštevajo posamičnega načina uporabe, voznih pogojev, opreme ali opreme za doplačilo in se lahko razlikujejo glede na dimenzije pnevmatik. Za več informacij o uradni vrednostih porabe goriva in emisij CO2 si oglejte “Smernice za 
porabo goriva in emisije CO2 novih osebnih vozil”, ki so brezplačno dosegljiva na vseh prodajnih mestih ali pri izbranih državnih organih ali uradih.

1 Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so izmerjeni z novim globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP), ustrezne vrednosti pa so zaradi možnosti primerjav preračunane v vrednosti NEDC v skladu z uredbami (ES) št. 715/2007, 
(EU) št. 2017/1153 in (EU) št. 2017/1151. Več podrobnosti najdete na naslovu opel.si/wltp 2 Vozila s tehnologijo BlueInjection zahtevajo redno dolivanje tekočine AdBlue® tudi med predpisanimi rednimi servisnimi intervali. Indikator v potovalnem  
računalniku vas bo opozoril, ko bo treba doliti tekočino. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.opel.si 3 Ni na voljo za Combo Cargo XL.
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22 Posebna oprema

DODATKI, S KATERIMI ODLIČNO 
OPRAVITE SVOJE DELO.

1 Za doplačilo. 2 Pri spuščanju po klancu z naklonom 
več kot 5 % in pri hitrosti pod 30 km/h delovanje sistema 
zmanjšuje tveganje za zdrs vozila.

1 2 1.  Dvižni del strehe: za preprost prevoz 
daljših predmetov odprite strešno loputo1 
do kota 40°.

2.  IntelliGrip1,2: sistem IntelliGrip poskrbi za 
odličen oprijem z varnim prenosom moči 
na vseh podlagah in v vseh pogojih.

3.  Vlečne kljuke1: različne trpežne vlečne 
kljuke poskrbijo, da je vleka preprosta in 
lahkotna, za popolno priročnost pa jih 
lahko odstranite.

4.  Parkirni grelec1: zakaj bi vstopali v mrzlo 
kabino? Parkirni grelec samodejno deluje 
tudi pri ustavljenem vozilu in poskrbi, da 
ima vaš Combo Cargo idealno vnaprej 
nastavljeno temperaturo.

Posebna oprema

3 4
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Dodatna oprema
211.  Gumijasti tepihi1: zavarujte talne obloge 

vozila pred blatom, vodo, soljo, snegom 
ali umazanijo z robustnimi gumijastimi 
tepihi, ki jih lahko preprosto očistite in so 
oblikovani po meri za vaš model vozila.

2.  Strešni prtljažnik1: odličen Oplov strešni 
prtljažnik iz aluminija se izkaže pri prevozu 
zajetnejših predmetov. Priloženi so vsi 
deli za namestitev, vrtanje ni potrebno. 

3.  Zaščitna mreža za zadnje okno1: čvrste 
zaščitne mreže v primeru premikanja 
predmetov varujejo vaše vozilo in tovor.

4.   Odlična tla: trpežno dno omogoča tudi 
najzahtevnejše načine uporabe. 

  Še več pripomočkov in dodatne opreme 
najdete na www.opel-accessories.com
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Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek  

resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo.

Sistem pomoči pri zaviranju za preprečevanje naleta samodejno deluje v razponu od 5 do 85 km/h. Od 0 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 85 km/h sistem zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Nad tem pragom mora voznica oziroma voznik ukrepati z zaviranjem,  

da dodatno zmanjša hitrost. Razpon hitrosti pri delovanju samodejnega zaviranja v sili je odvisen od zaznane ovire (če se ovira premika: od 5 do 85 km/h; če ovira miruje: od 5 do 80 km/h; pešec: od 5 do 60 km/h). Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo za vsak 

sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

Recikliranje: podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na spletni strani www.opel.com. Več informacij o opremi naših vozil je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Madžarska) 
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