
PRISER & PRODUKTFAKTA

COMBO-e LIFE
MY22



STANDARDUTRUSTNING I URVAL STEP UP

Business

MODELL KOD ORDINARIE PRIS KAMPANJ PRIS
COMBO-e LIFE BUSINESS L1 136 AUT 50kWh EL 0DC26 9EQ1 556 900 kr 504 900 kr
COMBO-e LIFE BUSINESS L2 136 AUT 50kWh EL 0DC26 9EQ1 568 900 kr 514 900 kr

COMBO LIFE PREMIUM L1 136 AUT 50kWh EL 0DO26 9EQ1 599 900 kr 544 900 kr
COMBO LIFE PREMIUM L2 136 AUT 50kWh EL 0DO26 9EQ1 612 400 kr 554 900 kr

Multimedia Navi: 8" Pekskärm inkl Bluethooth och Apple Car Play

Parkeringsradar bak
Farthållare
Opel Connect – Nöd- & Haverisamtal
Trafikskyltsavläsning
Säkerhetspaket
LED Dimljus fram
Regnsensor
Automatiskt hel- & halvljus
Aktiv filhållningsassistans
16” Stålfälgar

FÄLGAR

Business
16” Stålfälgar

Premium
16” Lättmetallfälgar

Interiör

Business/Premium

Premium
Businessutrustning
Keyless open & start
Multimedia Navi m 8” pekskärm
Semiautomatisk parkeringsassistans
med videodisplay
Elektronisk klimatanläggning

Head-up Display
Panoramatak med förvaring (Endast L1)
Induktiv Mobilladdning
Elektronisk klimatanläggning
16” Aluminiumfälgar

COMBO-e LIFE

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



FÄRGER & DESIGN

White Jade - G2o 0kr Moonstone Grey – G4O 5 000kr Cool Grey– GAC 5 000kr

Quartz Grey – G4I 5 000kr Diamond Black– G7o 5 000kr Night Blue- GOX 5 000kr

Copper – 10K 5 000kr

 Standard
- Ej Tillgängligt

TILLVAL KOD Business Premium

16” Aluminiumfälgar RRZ 7 500 kr •

Uppvärmd Läderratt N35 3 00 kr •
Extra stor Mittkonsol DBU - 4 500 kr
Parkeringsradar fram och bak UD5 9 000 kr -

Backkamera UVP 3 000 kr -

Elektronisk klimatanläggning CJ2 5 000 kr •
7-sits, 2 extra säten bak ZP7 9 900 kr 9 900 kr

TILLVAL & FÄRGER

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



PREMIUMSÄKERHET
Airbag Förare & Passagerare inkl. sidoairbags och krockgardin 2:a raden 
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BUSINESS PREMIUM

Däcktrycksövervakning – TPMS
Parkeringssensor bak
Semiautomatisk parkeringsassistans med videodisplay
Stabiliseringssystem (ESP) med hill climb assist
Farthållare och fartbegränsare

Automatisk av/på funktion strålkastare

Sätesvärme fram

Bältesvarnare, alla platser

Opel Connect, Nöd- och Haverisamtal

Dödavinkelvarnare

KOMFORT
Manuell AC 

-
-
T

-








Två-zons klimatanläggning (ECC)
Nyckelfritt system (Keyless)
Uppvärmd Läderratt
Automatiska vindrutetorkare

Entrycks automatiska fönster fram

Entrycks automatiska fönster bak





- 

EXTERIÖR BUSINESS PREMIUM

Mörktonade bakrutor, 70%  
Stötfångare lackerade i bilens färg  
Takreling - 
Uppvärmda sidospeglar, manuellt fällbara  -
Uppvärmda sidospeglar, elektriskt fällbara - 
Panoramatak med förvaring (endast L1) - 
Baklucka med öppningsbart fönster - 

LJUS BUSINESS PREMIUM
Halogenstrålkastare  
LED-Varselljus  

INFOTAINMENT BUSINESS PREMIUM

Multimedia Navi, 8” pekskärm med Bluethooth & USB  
Apple CarPlay™ & Android Auto™  
Induktiv Mobilladdning - 
Head-Up Display - 
6st högtalare  

 Standard
- Ej Tillgängligt

Tillval

BUSINESS

UTRUSTNINGSSPECIFKATION

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



3 ÅRS FABRIKSGARANTI
Opel erbjuder 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km - det 
som inträffar först. Batteriet i våra plug-in hybrider och 
elbilar har 8 års garanti eller 160 000 km, det som 
inträffar först.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Vagnskadegarantin gäller i 3 år räknat ifrån första 
registreringsdatum i Sverige. Garantin täcker reparations 
kostnaderna med avdrag för bilägarens självrisk och gäller 
för skada som uppstått genom trafikolycka, annan yttre 
olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av 
tredje man. Gäller för bilar som under garantitiden är 
registrerade i Sverige.

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
Opel ger dig en pålitlig garanti mot genomrostning, 
förutsatt att din bil genomgått all service och alla 
inspektioner som föreskrivs av serviceboken.

3 ÅRS LACKGARANTI
Opel garanterar dig från kvalitetsavvikelser i lacken i 3 år.

UPP TILL 10 ÅRS OPEL ASSISTANS
Upp till 10 års vägassitans ingår vid köp av en Opel.
Opel Assistans ger hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid 
behov av hyrbil dygnet runt. *Gäller vid auktoriserad 
service.

OPEL FÖRSÄKRING
Försäkra din bil hos någon som är bra på just Opel-
försäkringar. Opel Försäkring har utvecklats för att möta 
de behov och krav som du som Opelägare har på din 
bilförsäkring. Du är välkommen att slå en signal till Opel 
Direkt, 08-51 99 21 19 eller Opel Försäkring 08-541 702 14 
om du har ytterligare frågor.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Opel originaldelar och tillbehör finns hos din lokala 
Opelåterförsäljare, där du hittar allt du behöver för att 
skräddarsy din bil efter dina behov. Här kan du dessutom 
få expertråd.

OPELKORTET MASTERCARD
OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonuspoäng 
på allt du betalar med kortet (exkl. kontantuttag och 
valutaköp). Bonuspoängen ger i sin tur rabatt hos Opel-
handlaren, på service, reparationer, tillbehör och allt 
möjligt annat. OpelKortet gäller även i Bankomat- och 
Minutenautomater. Tack vara kopplingen till MasterCard 
så gäller det på miljoner inköpsställen världen över.

OPEL PÅ INTERNET
Vill du ha information direkt? På www.opel.se finns en 
mängd information om alla Opelmodeller, service-tjänster 
och tillbehör. Här hittar du även nyheter.

TELEFONKONTAKT
Kontakta ditt kundcenter. Opel Direkt: 08-51 99 21 19.

För information om närmaste återförsäljare 08-51 99 21 19.
www.opel.se

Opel (K.W. Bruun Automotive AB) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på
bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats
före ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala återför-
säljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produkt-bladet. Opel (K.W. Bruun Automotive AB), Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö För
information om närmaste återförsäljare, 08-51 99 21 19. www.opel.se

KUNDSERVICE


