OPEL

COMBO LIFE �

MODERN
TYSK
KVALITET

Opels inställning är att kvalitet är en rättighet,
inte ett privilegium. Vi vill att så många som
möjligt upptäcker vår nya banbrytande teknik.
Hos oss på Opel är innovationer som tidigare
bara var tillgängliga för ett fåtal, numera
åtkomligt för alla. Denna attityd är djupt
rotad i varumärkets DNA.

DET BÄSTA AV

BÅDA �

Med Combo Life får du det bästa
av allt – komfort, funktionalitet
och plats för upp till sju personer.
Förbered dig för att ta dig vidare
och få ut mer av livet med nästa
generations familjebil, tillgänglig för
ditt val av bensin, diesel eller till och
med helelektrisk drivlina.

LEV

COMBOLIVET �

Combolivet är skapat för alla
aspekter av en modern livsstil,
oavsett om det handlar om en
aktiv familj eller en upptagen yrkesmänniska. Tack vare dess många
förvaringsutrymmen, korta och
långa hjulbasalternativ och
användbara dörrkonfigurationer,
kan alla dra nytta av praktisk men
ändå elegant körning.

LIVET MED

STIL �

Combo Life har en unik blandning av
smart stil och djärv funktionalitet,
plus en naturligt hög körställning som
ger föraren en bred, tydlig vy av vägen
framför sig. Med dubbla skjutbara
passagerardörrar får alla säker och bekväm åtkomst till den rymliga 5-sitsiga
eller 7-sitsiga kupén. Det är lätt att se
att Combo Life är redo för allt.

TA DIG LÄNGRE

LIVFULL

I LIVET �

PRESTANDA �

Med Combo Life kan du alltid gå den extra
milen med Opels precisionsutvecklade
effektivitet. Välj bland ett utbud av
högeffektiva bensin- och dieselmotorer,
såväl som bland nästa generations elektriska drivlinor med en omfattande,
utsläppsfri räckvidd på upp till 280 km1.
Opels avancerade batteri kan ladda upp
till 80 % av den optimala räckvidden på
drygt 30 minuter, så att du alltid är redo
för nästa äventyr i livet.

Energiförbrukning Combo-e Life (blandad körning) 19,4–17,5 kWh/100 km, koldioxidutsläpp 0 g/km, räckvidd (blandad körning) upp till 280 km (beroende på utrustningsnivå).
De angivna värdena för räckvidd och elförbrukning är preliminära och överensstämmer med WLTP:s testförfarande, baserat på vilket nya fordon typgodkänns från den
1 september 2018. EG-typgodkännande och överensstämmelseförsäkran finns ej tillgängliga än. Dessa preliminära värden kan komma att skilja sig från officiella slutgiltiga
typgodkännandedata. De kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer som t.ex.: hastighet, fordonets värmekomfort, körstil och utomhustemperatur. Laddningstiden beror främst på fordonsladdarens effekt, laddkabeln samt laddstationens typ och effekt. Kontakta din återförsäljare för mer information.
För ytterligare information se opel.se/service-och-tjaenster/wltp/.
1

Med Combo Life:s många olika flexibla drivlinor
kan du välja rätt prestandanivå som passar
dina vardagliga behov och personliga körstil.
Välj mellan antingen 1.2 turbobensinmotorer
med direktinsprutning med 81 kW (110 hk)
och 96 kW (130 hk) eller 1.5 dieselmotorer med
75 kW (102 hk) och 96 kW (130 hk) för pålitlig
prestanda under varje resa. För att verkligen
ta din körlivsstil in i framtiden, levererar den
helelektriska 100-kW motorn ett omedelbart
vridmoment på 260 Nm och är mer än
bara nollutsläpp – den är även noll buller, noll
vibrationer och 100 % obegränsad åtkomst till
tätorter med lågutsläppszoner.

Bränsleförbrukning blandad körning 7,2–5,1 l/100 km, koldioxidutsläpp blandad körning 163-134 g/km (beroende på utrustningsnivå). Angivna värden för bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp överensstämmer med WLTP:s testförfarande, baserat på vilket nya fordon typgodkänns från den 1 september 2018. WLTP-testet ersätter den nya europeiska
körcykeln (NEDC), vilket var det testförfarande som användes tidigare. Till följd av mer realistiska testförhållanden är bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen som mäts upp
i enlighet med WLTP i många fall högre jämfört med dem som uppmättes i enlighet med NEDC. Värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kan variera beroende på
faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer som: specifik utrustning, tillval och däckformat. Kontakta din återförsäljare för mer information. För ytterligare information
se opel.se/service-och-tjaenster/wltp/.
1

DIGITALT

LIV �

Behåll kontakten och kontrollen vart du än är på väg med infotainment
från Multimedia Navi Pro och anslutning via Bluetooth® streaming1,
Apple CarPlay™2,3 eller Android Auto™3,4 med främre och bakre
USB-laddportar. Så att du kan prata, skicka meddelanden och njuta av
resan utan att behöva ta ögonen från vägen.

KOMFORT

MÖTER FÖRMÅGA �
Inuti Combo Life kommer du att upptäcka en kupé
fylld med praktiska och smarta funktioner som gör
varje resa till ett nöje. En optimerad förarergonomi
gör att du har allt till hands, med en avancerad
förarinformationspanel och en intelligent designad
mittkonsol. Det finns en rad praktiska förvaringsutrymmen och till och med en uppvärmd ratt för
kalla morgnar.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc.
Apple CarPlay™ och Apple Siri™ är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och övriga länder.
3
Kompatibilitet och vissa funktioner kan variera beroende på typ av enhet och operativsystemets version. Du kan
kontrollera enhetens kompatibilitet på www.apple.com eller www.android.com, eller hos din Opel återförsäljare.
4
Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.
1

2

LÄTTAR UPP ALLA

LASTER �

Combo Lifes insida kombinerar nöje och funktionalitet. Alla reser
komfortabelt i denna ljusa och ljusfyllda kupé tack vare panoramasoltaket
med överliggande förvaringsutrymme. Vart du och din familj än ska åka
och oavsett hur mycket bagage ni har, har du tillräckligt med utrymme
för att packa med allt ombord med ett bagageutrymme som expanderar
till enorma 2 693 liter.1

1

Lastad upp till taket med de bakre ryggstöden nedfällda enligt ISO 3832.

SE VART

LIVET TAR DIG �
Combo Life är fylld med innovationer som bekvämt hjälper dig att behålla
kontrollen, inklusive en panoramabackkamera med vidvinkel (180°)1 så att du kan
backa säkert, såväl som det automatiska systemet Park Assist1, vilket inte bara
möjliggör handsfreeparkering utan också hjälper dig att leta efter en ledig lucka.
1

Tillval.

SKAPAD FÖR

MÄNNISKOR �
Combo Life kombinerar avancerade
funktioner som vanligtvis bara finns
hos lyxiga sedanbilar med funktionaliteten hos en transportbil. Fler än
20 avancerade förarassistanssystem1,2
inklusive IntelliGrip, Head-up-display
och automatisk nödbromsning ser till
att skydda dig och dina passagerare
på varje resa.

Dödavinkelvarnare
IntelliGrip

Automatisk nödbromsning
Head-up-display

Tillval, beroende på modellnivå 2 Opels förarassistanssystem är avsedda att hjälpa föraren inom
ramen för systemets inbyggda begränsningar. Föraren är fortfarande ansvarig för körningen.
1

Sidovakt

Filhållningsassistent

SKAPAD FÖR

LIVET �

Combo Life är lyxigt komfortabel för långa motorvägsresor, men ändå tillräckligt kompakt och manövrerbar
för korta shoppingresor, så att du kan se snygg ut i
skolan och må bra under varje pendlingsresa.

FÅ DET BÄSTA

AV BÅDA
VÄRLDAR

Sofistikerad, och samtidigt robust och
mångsidig. Ekonomisk, på samma gång lyxigt
bekväm. Med Opel Combo Life får du alltid det
bästa av båda världar. Nu är det din tur att
utforska allt detta på egen hand. Ta nästa
steg och upptäck Opel Combo Life online.

KONFIGURERA NYA COMBO LIFE
KONFIGURERA NYA COMBO-{ele} LIFE
HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE
FÅ ETT ERBJUDANDE
BOKA PROVKÖRNING

BESÖK OPEL.SE

