
Opel Combo & Opel Corsavan





Lepsze wykorzy-
stanie kapitału 
obrotowego.

Zakup samochodu użytkowego to znacząca inwestycja. Po tym, jak 
wydajnie pracuje dla Ciebie i Twojej firmy, można ocenić jego faktyczną 
wartość. Wszystkie pojazdy Opla z nadwyżką spełniają potrzeby 
swoich użytkowników. Dokładamy nadzwyczajnych starań, aby jak 
najwięcej czasu spędzały tam, gdzie jest ich miejsce – na drodze. 
Ucieleśnieniem tego sposobu myślenia są samochody Opel Combo 
i Opel Corsavan. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w upalne lato  
i mroźną zimę, na europejskich autostradach i w ulicznym korku, 
napędzają Twoją firmę – nie dając jej się zatrzymać.

• Stylowe, kompaktowe sylwetki, przestronne kabiny
• Właściwości jezdne jak w samochodzie osobowym
• Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji i udowodniona niezawodność
•  Długie okresy między przeglądami zarówno dla silników  

benzynowych, jak i diesla
• Dostępne z nadwoziem zamkniętym i przeszklonym
• Łatwy dostęp do wnętrza dzięki szeroko otwierającym się drzwiom
• 5-miejscowa, pasażerska wersja Opla Combo
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Maks. przestrzeń ładunkowa:
Combo: 3,2 m3, Corsavan: 0,92 m3

Maks. obciążenie:  
Combo: 735 kg, Corsavan: 475 kg

Maks. długość podłogi bagażnika:  
Combo: 2,7 m, Corsavan: 1,26 m

Układ ABS





Serwis firmy Opel.
Kapitał obrotowy zawsze w ruchu. 
Opel dokłada wszelkich starań, by zminimalizować koszty eksploatacji samochodu 
i zmaksymalizować czas spędzony w drodze. Zapewniamy program serwisowy, 
który uważamy za najlepszy i najbardziej kompleksowy w branży. Program zaczyna 
działać już z chwilą zakupu, gdy samochód zostaje objęty 24-miesięczną gwarancją 
na nowy samochód bez limitu przejechanych kilometrów oraz 12-letnią gwarancją 
antykorozyjną. Utrzymując samochód w nienagannym stanie, serwis firmy Opel nie 
tylko maksymalizuje czas spędzony w drodze, lecz także pozwala utrzymać przez 
długi okres jego wysoką wartość w razie odsprzedaży.

Ogólnoeuropejska obsługa klienta.
Ponad 6000 warsztatów samochodowych w całej Europie, w tym ponad 2000 centrów 
serwisowych specjalizujących się w samochodach użytkowych, zapewnia profesjo-
nalną i sprawną obsługę. Zgodnie z oczekiwaniami wszelkie naprawy są wykony-
wane według najwyższych standardów. W ramach obsługi klient otrzymuje szcze-
gółowe informacje o wykonanej naprawie i o poszczególnych pozycjach faktury. 

Usługa Opel Roadside Assistance.
Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i obejmuje wszystkie nowe pojazdy marki 
Opel przez rok od daty ich pierwszej rejestracji lub dostarczenia klientowi przez  
autoryzowanego dealera, w zależności od tego, która z tych dat przypada wcześniej. 
Opel Roadside Assistance służy pomocą bez względu na to, gdzie jesteś. 
W ponad 40 krajach europejskich – 24 godziny na dobę. Oferujemy takie usługi, jak 
pomoc w czasie awarii, usługi holowania, wynajęcie samochodu, zakwaterowanie 
w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastępczego, np. koleją lub samolotem 
(zgodnie z warun kami programu). Przedłużenie dostępu do usługi można uzyskać 
u dystrybutora lub w autoryzowanej stacji obsługi przy okazji przeglądu rocznego.



Miejsce na przygodę.
Te dwie świetnie wyposażone wersje Opla Combo przyprawiają standardową wszechstronność stylem i przygodą. 
Model Opel Combo Sport (powyżej) charakteryzuje się sportową stylistyką zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz. 
A jeśli preferujesz bardziej surowy styl życia, dobrym wyborem dla Ciebie będzie Opel Combo Arizona (po prawej) 
ze zwiększonym prześwitem i atrakcyjnymi elementami stylizacji.







Opel Combo. 
Stylistyka zewnętrzna.
Przedsiębiorcom potrzebna jest dzisiaj nie tylko  
wydajność operacyjna, ale także samochód, który  
odzwierciedla powodzenie ich działalności i pasuje  
do wizerunku firmy. Niezależnie od tego, czy wybiorą  
prostotę podnoszonej klapy tylnej, która chroni przed  
złą pogodą podczas załadunku i wyładunku, czy  
elastyczność podwójnych drzwi tylnych, pełnych lub  
przeszklonych, Opel Combo pozostaje samochodem,  
który wygląda równie dobrze, jak się sprawuje.



Życie nie zawsze jest przewidywalne, więc dobrze wiedzieć, 
że na Oplu Combo można polegać, bez względu na wyzwania, 
jakim trzeba stawić czoła. Bez względu na to, czy w planach 
masz pracę, czy zabawę – czy też ich połączenie – Opel Combo 
ze wszystkim sobie poradzi. Boczne drzwi przesuwne ułatwiają 
dostęp do pełnowymiarowych siedzeń tylnych, które można bez 
trudu złożyć na płasko. To niemal podwaja już  imponującą 
przestrzeń ładunkową, dostępną również przez tylne drzwi 
lub klapę. Bez względu na to, czym zaskoczy Cię dzień,  
w Oplu Combo pomieścisz wszystko.

Gotowy na  
wszystko.





Opel Combo. 
Łatwy dostęp do przestronnego wnętrza.
Szeroko otwierające się drzwi i innowacyjne rozwiązania zapewniają większą wydajność w pracowitym dniu.

Siatka zabezpieczająca. Lekkie 
ładunki pozostaną pod kontrolą dzięki tej 
opcjonalnej siatce, która w zależności  
od wersji jest mocowana w podłodze za 
pomocą 6 lub 4 mocowań.

Przegroda stalowa z szybką. 
W bezpieczny sposób oddziela kabinę 
pasażerską od przestrzeni ładunkowej. 
(Opcja w Oplu Combo Van).

Wydłużona przestrzeń ładunkowa. 
Otwierana od strony pasażera, może  
pomieścić przedmioty o dł. do 2,7 m.
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Przestrzeń ładunkow
a i system

 FlexCargo
® 

Przy objętości 3,2 m³ po złożeniu tylnych foteli przestrzeń ładunkowa Opla Combo Van 
zapewnia mnóstwo przestrzeni do wykorzystania na co dzień. Drzwi otwierają się na 
pełne 180˚, a blokada zapobiega ich samoczynnemu zamknięciu. Dostępne są również 
opcjonalne boczne drzwi przesuwne, otwierające się na 620 mm. Standardowym wy-
posażeniem mającym na celu ochronę ładunku i ludzi są przegrody (w dolnej 1/3 ze stali, 
w górnych 2/3 z siatki) oraz sześć montowanych w podłodze punktów mocowania.  
W Oplu Combo Van standardem są przeszklone drzwi tylne. Jako wyposażenie opcjo-
nalne dostępne są siatki mocujące, formowana wykładzina przedziału bagażowego  
i centralny zamek z pilotem i alarmem.

Dostępne w standardzie w wersji osobowej modelu Opel Combo składane tylne siedzenia 
dzielone w stosunku 60/40 zapewniają elastyczność przestrzeni ładunkowej. Po złożeniu 
wszystkich siedzeń można wykorzystać przestrzeń bagażową o objętości 3050 litrów.  
To wystarczy na silnik do motorówki, sprzęt do wspinaczki lub inny sprzętsportowy. Po  
złożeniu tylko jednego tylnego siedzenia jest wystarczająco dużo miejsca dla dwóch 
dorosłych osób, a jednocześnie można przewozić dodatkowy bagaż lub długie przedmioty. 
Można również wybrać podwójne tylne drzwi, jeśli klient woli je od standardowej klapy.

Ciężar (kg) Combo Van Combo

Bez ładunku 1190–1380 1235–1365
Dopuszczalna masa całkowita 1710–2055 1725–1900

Przestrzeń ładunkowa Combo Van Combo

Wymiary wnętrza (mm)
Wysokość 1190 1175
Wysokość tylnej  
krawędzi ładunkowej

550 550

Szerokość drzwi przesuwnych 620 620
Wysokość drzwi przesuwnych 913 1023
Pojemność przestrzeni  
ładunkowej (l)

2765–3200 455–3050

Opel Combo 1.4 TWINPORT
ECOTEC®

1.3 CDTI  
ECOTEC®

1.7 CDTI  
ECOTEC®

1.6 CNG 
ECOTEC®

Paliwo Benzyna ON ON Gaz ziemny
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
Combo Van 1710–19251 1805–20201 1840–2055 1945
Combo 1725–1900 1815–1900 1855–1900 1900
Ładowność (kg)
Combo Van 520–7351 520–7351 600–7351 593–623
Combo 490–665 490–575 490–535 553–583
1 Opcja zwiększenia ładowności.

Wszystkie wymiary w mm.

Opel Combo Van Opel Combo

Wszystkie wymiary w mm.





Szacunek
DLa naSzeGO 

świata
świat należy do nas wszystkich, więc wszyscy mamy obowiązek o niego dbać.  

Firma Opel nie tylko ogranicza emisję gazów cieplarnianych poprzez ciągłe udoskonalanie obecnie 
produkowanych modeli samochodów, ale także prowadzi prace nad całą gamą bezpieczniejszych dla  

środowiska i bardziej wydajnych, alternatywnych źródeł energii. Jednym z naszych obecnych celów jest 
całkowite wyeliminowanie emisji spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanych ogniw paliwowych.  

Jednak nasza troska o środowisko naturalne nie ogranicza się tylko do tych działań. Znacznie zredukowaliśmy 
ilość szkodliwych substancji powstających podczas produkcji i udostępniliśmy klientom z całej Europy sieć  

łatwo dostępnych punktów recyklingowych. Dzięki temu nasza polityka poszanowania środowiska naturalnego 
jest widoczna w całym cyklu projektowania, wytwarzania i użytkowania każdego samochodu.

twój świat jest także naszym światem.



1.6 CNG ECOTEC®. Aby zmaksymalizo-
wać potencjał ekologiczny i ekonomiczny 
modelu Opel Combo, silnik 1.6 CNG jest 
zasilany sprężonym gazem ziemnym. 
Specjalnie skonstruowany silnik rozwija 
czystą moc 69 kW (94 KM) i dysponuje 
zasięgiem do 350 km na gazie i dodatkowo 
165 km na benzynie.

Opel Combo 1.6 CNG  
ECOTEC®

1.3 CDTI  
ECOTEC®

1.7 CDTI  
ECOTEC®

1.4 TWINPORT 
ECOTEC®

Norma emisji spalin EurO 4 EurO 4 EurO 4 EurO 4

Paliwo Gaz ziemny ON ON Benzyna

Pojemność skokowa (cm3) 1598 1248 1686 1364

Moc maksymalna (kW/KM) 
przy obr./min

69/94
6200

55/75
4000

74/100
4400

66/90
5600

Maks. moment obrotowy (Nm) 
przy obr./min

133
4200

170
1750–2500

240
2300

125
4000

Prędkość maks. 
(km/godz.)

165 152 170 164

Przyspieszenie 
0–100 km/godz. (sek.)

15,0 17,0 12,5 14,0

Skrzynia biegów

Zużycie paliwa  
(l/100 km)
Cykl miejski1

Cykl pozamiejski1

Cykl mieszany1

MT-5

10,1 (6,6)2

5,9 (3,9)2

7,5 (4,9)2

MT-5/MTA-5

6,1/5,9
4,5/4,5
5,1/5,0

MT-5

6,6
4,4 
5,2

MT-5

7,9
5,2
6,2

Czas między przeglądami  
główny (km/lat) 
okresowy (km/lat)3

 
60 000/2
30 000/1

 
60 000/2
30 000/1

 
60 000/2
30 000/1

 
60 000/2
30 000/1

Emisja CO2 (g/km) 133 134/135 140 148

1 Gaz H w m3/100 km (kg/100 km).
2 Dostępność na lokalnym rynku należy sprawdzić u najbliższego autoryzowanego dealera marki Opel.
3 Wymiana oleju, kontrola wzrokowa oraz kontrola/regulacja układów.
MT-5 = 5-biegowa manualna skrzynia biegów     MTA-5 = 5-biegowa skrzynia biegów Easytronic® 

Wszystkie przytoczone dane dotyczą modelu podstawowego, przeznaczonego na rynki europejskie, z wyposażeniem 
standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wytycznych dyrektywy 1999/100/WE, uwzględnia masę pojazdu 
bez obciążenia, w stanie opisanym przez wytyczne. Dodatkowe wyposażenie może oznaczać nieco wyższe wartości 
emisji CO2 i wyższe zużycie paliwa. Ponadto może powodować wzrost masy własnej pojazdu, a w niektórych przypadkach 
wpływać na obniżenie dopuszczalnych obciążeń osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz na obniżenie dopuszczalnej 
masy przyczepy. Może również niekorzystnie wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Przedstawione osiągi dotyczą 
sytuacji, kiedy pojazd jest obciążony 200 kg (nie licząc kierowcy).

Silniki
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Bezobsługowy filtr cząstek stałych  
w silniku wysokoprężnym. Obniża emisję 
cząstek stałych o ponad 90% bez koniecz-
ności stosowania dodatków. Dostępny  
w standardzie w modelach osobowych  
z silnikiem 1.3 CDTI ECOTEC®.

ECOTEC®. Czterozaworowa techno-
logia ECOTEC® marki Opel zapewnia 
pełne wigoru działanie, idące w parze  
z wyjątkowo niskim zużyciem paliwa.



Gotowy na wyzwania, które niesie życie. 
Kompletny pakiet wyposażenia bezpieczeństwa czynnego i biernego w połączeniu  
z gamą ekonomicznych i trwałych silników benzynowych i wysokoprężnych sprawia,  
że Opel Combo daje poczucie bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie radość z jazdy.

Silniki ECOTEC® marki Opel są zarazem dynamiczne i ekonomiczne, co w   połączeniu 
z wysokim momentem obrotowym zapewnia moc i skuteczność oraz większą oszczęd-
ność paliwa i niski poziom emisji spalin.

1.4 TWINPORT ECOTEC® (66 kW/90 KM). Unikalna technologia Opla TWINPORT ze 
zmienną długością kanałów dolotowych zapewnia mniejsze spalanie i niższą emisję 
spalin przy zachowaniu takich samych osiągów. 5-biegowa skrzynia biegów dostępna 
jest w standardzie.

Silniki wysokoprężne z turbodoładowaniem i technologią common rail. Silniki 
1.3 CDTI ECOTEC® (55 kW/75 KM) i 1.7 CDTI ECOTEC® (74 kW/100 KM) spełniają najbardziej 
wygórowane oczekiwania dotyczące osiągów, kultury pracy i zużycia paliwa. Na przykład 
1.3 CDTI ECOTEC® zapewnia zasięg około 1000 km po jednorazowym tankowaniu. Poza 
standardową 5-biegową skrzynią biegów jest on dostępny z zapewniającą wygodę  
i dodatkowe obniżenie zużycia paliwa przekładnią Easytronic®.

Easytronic®. Ekonomiczna i prosta 
w obsłudze skrzynia biegów, łącząca  
zalety 5-biegowej manualnej skrzyni  
biegów z łatwością obsługi przekładni  
automatycznej. Dostępna z silnikiem  
1.3 CDTI ECOTEC® .



Opel Combo. Bezpieczeństwo w pracy  
i podczas zabawy.
Nie tylko znakomite, ale także dobrze chronione miejsce do pracy. Znakomitemu zachowaniu się na drodze  
Opla Combo towarzyszą systemy aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa.

Alarm. Opcjonalny alarm sprawia, że 
Opel Combo jest nie tylko bezpiecznym, 
ale także dobrze chronionym miejscem 
pracy.

Układ ABS. Układ ten jest niezwykle 
skuteczny w zachowaniu stabilności  
samochodu podczas hamowania, szcze-
gólnie na śliskich nawierzchniach. Dzięki 
zapobieganiu blokowaniu się kół układ 
ABS pozwala kierowcy zachować kontrolę 
nad pojazdem.

Ze wspom. nagłego hamowania
Bez wspom. nagłego hamowania
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Bezpieczeństw
o

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy z najwyższą powagą. Kompletny pakiet wyposa-
żenia bezpieczeństwa czynnego i biernego sprawia, że Oplem Combo jeździ się równie 
bezpiecznie, co przyjemnie. Zmodernizowane podwozie z systemem zawieszenia DSA 
(Dynamic Safety Action) zwiększa przyczepność. Wzmocnienia boczne są elementem 
wyposażenia standardowego, podobnie jak system odłączania pedałów, który automa-
tycznie odłącza pedały w razie silnego zderzenia. Inne elementy wyposażenia z zakresu 
bezpieczeństwa to pasy z napinaczami i ogranicznikami siły naprężenia, pełnowymia-
rowa, poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna dla pasażera z przodu 
(opcjonalna w Oplu Combo Van) i układ ABS. Ponadto Opel Combo jest wyposażony  
w zaawansowany, zaprojektowany komputerowo i sprawdzony w testach system roz-
praszania i pochłaniania energii uderzenia. Reflektory z mocnymi żarówkami H7 
zapewniają doskonałą widoczność w nocy. Wszystkie te cechy sprawiają, że masz 
samochód, któremu możesz zaufać – niezależnie od pogody i stanu drogi.

Klatka bezpieczeństwa. Niezwykle 
sztywny szkielet bezpieczeństwa kabiny 
pasażerskiej Opel Combo zachowuje 
maksymalną przestrzeń chronioną we 
wszystkich rodzajach wypadków.

Poduszki powietrzne. Do standar-
dowych elementów wyposażenia bez-
pieczeństwa należy pełnowymiarowa po-
duszka powietrzna kierowcy i poduszka 
powietrzna pasażera z przodu (dostępna 
opcjonalnie w modelu Opel Combo Van). 
Opcjonalnie dostępne są boczne poduszki 
powietrzne.

System odłączania pedałów. System 
ten umożliwia odłączenie pedałów  
w przypadku silnego uderzenia z przodu, 
aby zminimalizować ryzyko obrażeń stóp  
i dolnej części nóg.



Półka pod sufitem. Bezpieczny, łatwo 
dostępny schowek nad fotelami przednimi.

Składane stoliki. W oparciach obu 
foteli przednich. Stoliki mają wbudowane 
uchwyty  na kubek i miejsce na wszystko, 
czego pasażerowie mogą potrzebować 
w drodze.

Kieszenie w obu przednich drzwiach 
z miejscem na butelki 1,5-litrowe.

Gotowy, by się zorganizować.
Masz miejsce na wszystko, więc wszystko jest na swoim miejscu.  
Zobacz, jak Combo pomoże Ci optymalnie wykorzystać tę przestrzeń.

Lampki do czytania map. Dla pasażera 
z przodu i kierowcy.
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Wszechstronna przestrzeń ładunkowa. 
Dostępne w standardzie składane tylne 
siedzenia dzielone w stosunku 60/40 za-
pewniają elastyczność przestrzeni ła-
dunkowej. Po złożeniu wszystkich siedzeń 
dostępna przestrzeń bagażowa ma ob-
jętość 3050 litrów. Podwójne drzwi tylne 
(w opcji).

Bazowy bagażnik dachowy. Każdy 
model Opla Combo (opcjonalnie Van) 
jest wyposażony w punkty mocowania 
stelaża, który można wykorzystać do 
montażu boksu dachowego lub uchwytu 
do nart.

Schowek pod fotelem. Ta użyteczna 
półka zgrabnie wsuwa się pod fotel pasa-
żera z przodu.

Przyciemniane szyby. Stylowa, a 
zarazem skuteczna, ochrona przed nad-
miernym promieniowaniem słonecznym.

Pokrywa przestrzeni ładunkowej. 
Pozwala ukryć zawartość przestrzeni  
ładunkowej, a siatka zabezpieczająca 
sprawia, że wszystko, co zostało włożone 
do przestrzeni ładunkowej, pozostanie 
na swoim miejscu.

W
yposażenie



Opel Combo. System informacyjno-multimedialny.  
Rozrywka, komunikacja i informacja.
Podczas jazdy możesz słuchać muzyki, komunikować się, uzyskać najnowsze informacje o ruchu drogowym lub informacje z nawigacji. 
Opel Combo jest dostępny z szerokim zakresem łatwego w obsłudze wbudowanego wyposażenia.



Wbudowany uchwyt na telefon  
komórkowy. Kompatybilny z większością 
dostępnych na rynku telefonów komór
kowych. System obejmuje preinstalowany 
zestaw z mikrofonem, wbudowaną anteną  
i wiązką przewodów oraz przystosowaną 
do samochodu konsolą. Konieczna jest 
instalacja zestawu w fabryce.

Radioodtwarzacz CD 30 MP3. Ten 
radioodtwarzacz CD o mocy 4 x 20 W  
jest wyposażony w funkcję odtwarzania 
plików MP3, zapewniającą 10 godzin  
nieprzerwanej muzyki oraz w gniazdo  
do podłączenia urządzenia dodatko
wego (auxin).

Radioodtwarzacz CD 70 Navi.  
Obsługa przy użyciu symboli i/lub komend 
głosowych. Oddzielny odtwarzacz płyt 
CD sterowany przyciskami na kierownicy, 
odtwarzacz MP3 i gniazdo do podłączenia 
urządzenia dodatkowego (auxin).

Nowa generacja systemów informacyjnomultimedialnych marki Opel odznacza się 
zarówno ładnym wyglądem, jak i niezwykle prostą obsługą: akurat coś dla tych, którzy 
wolą zajmować się sprawami ważniejszymi niż obsługa pokręteł i przycisków. Bez względu 
na to, czy potrzebujesz zwykłego radia, radioodtwarzacza kasetowego, radioodtwarzacza 
CD z MP3 i gniazdem do podłączenia urządzenia dodatkowego (auxin), czy też  
wbudowanego telefonu lub systemu nawigacji, w ofercie Opla znajdziesz właściwe 
urządzenie. Wszystkie radioodtwarzacze oferują zakres częstotliwości FM/AM,  
automatyczną pamięć stacji, pełną obsługę RDSEON, automatyczne ustawianie 
głośności i sterowanie basami.

System
 inform

acyjno-m
ultim

edialny

23

Gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego (aux-in). Pozwala podłączyć 
dowolne urządzenie przenośne z wyjściem 
słuchawkowym, np. odtwarzacz MP3 lub 
odtwarzacz iPod®.

Sterowanie z kierownicy. Znajdujące 
się cały czas pod ręką kierowcy przyciski 
sterujące systemem informacyjnomulti
medialnym zapewniają bezpieczeństwo  
i wygodę.
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Opel Combo Van zamknięty lub  
przeszklony.
Wszystko, czego potrzebujesz, by korzystać 
z elastyczności modelu Opel Combo Van. 
Praktyczność, jakość i funkcjonalna elegan-
cja w jednym stwarzają atmosferę wytrzy-
małości i niezawodności.

W skład standardowego wyposażenia  
modelu Opel Combo Van wchodzi:
• Układ ABS
• Pełnowymiarowa poduszka kierowcy
• Trzyramienne koło kierownicy  

z regulacją nachylenia
• Elektryczne wspomaganie układu  

kierowniczego (EPS)
• Nadwozie dwuosobowe
• Czarna tapicerka Orleans
• Tylne drzwi uchylne
• Przegroda przestrzeni ładunkowej
• Zestaw do montażu radia z dwoma 

głośnikami
• Dwa sztywne kluczyki
• Obrotomierz
• System ogrzewania HVAC,  

4 prędkości nawiewu
• Filtr przeciwpyłowy
• Boczne listwy ochronne
• 14-calowe stalowe obręcze kół  

z kołpakami niepełnowymiarowymi
• Zestaw naprawczy

Opel Combo Van, model Business Edition. 
Dodatkowe wyposażenie:
• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Przesuwane drzwi po prawej stronie
• Sportowe reflektory przednie
• Elektrycznie sterowane szyby, z przodu
• Zdalnie sterowane zamki
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Piętnastocalowe stalowe obręcze kół  

z pełnowymiarowymi kołpakami
• Gumowa wykładzina podłogi  

przedziału bagażowego
• Gumowe maty podłogowe z przodu
• Podrzewana szyba tylna z wycieraczką

O
pel Com

bo Van

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Opel Combo Essentia.
Wersja Essentia to pełnowartościowy 
pojazd zapewniający praktyczność  
wersji Van w połączeniu z elastycznością 
modelu Opel Combo.

• Czołowe poduszki powietrzne dla  
kierowcy i pasażera

• Pięć miejsc z trzypunktowymi pasami 
bezpieczeństwa

• Tylne siedzenia dzielone  
w stosunku 60/40

• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Czarna tapicerka Orleans
• Drzwi przesuwne po stronie pasażera
• Podgrzewana tylna szyba  

z wycieraczką i spryskiwaczem
• Wykładzina na podłodze  

przedziału bagażowego
• Punkty mocowania stelaża dachowego
• 15-calowe obręcze  

z pełnowymiarowymi kołpakami
• Zestaw naprawczy do ogumienia

Essentia

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Enjoy

Opel Combo Enjoy.
Enjoy zasługuje na swoją nazwę. Ma  
w sobie coś wyjątkowego pod każdym 
względem. Przednie i tylne zderzaki  
w kolorze nadwozia, nowe wykończenie 
wnętrza z materiału Twist w trzech kolo-
rach do wyboru i centralny zamek – to 
najbardziej widoczne z całej serii prak-
tycznych i przystępnych rozwiązań.

Oprócz tego wszystkiego, co zawiera 
wariant Opel Combo Essentia, w wersji  
Opel Combo Enjoy standardowo ofero-
wane są również następujące elementy: 
• Przednie i tylne zderzaki w kolorze  

nadwozia z listwą chromowaną  
z przodu

• Lusterka zewnętrzne  
w kolorze nadwozia

• Wybór tapicerek: Twist, niebieska  
Ultra, Chili oraz czarna Charcoal

• Zdalnie sterowany centralny zamek
• Podsufitowa siatka bagażowa  

między słupkami B i C
• Pokrywa przestrzeni ładunkowej
• Boczne okna uchylne między  

słupkami B i C

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.

Opel Combo Enjoy, model Business Edition. 
Dodatkowe wyposażenie:
• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Alarm
• Sportowe reflektory przednie
• Elektrycznie sterowane szyby, z przodu
• Przednie światła przeciwmgielne
• Białe tarcze wskaźników
• Chromowane, matowe  

klamki wewnętrzne
• Chromowany przycisk  

hamulca ręcznego
• Sportowa dźwignia zmiany biegów
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Opel Combo Cosmo.
Cosmo to Opel Combo ze wszystkim,  
co najlepsze. Znakomite połączenie  
luksusu z elastycznością i wytrzymałością 
Opel Combo.

Wyposażenie modelu Enjoy oraz nastę-
pujące wyposażenie standardowe:
• Drugie drzwi przesuwne  

po stronie kierowcy
• Klimatyzacja
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Podgrzewane i sterowane elektrycznie, 

wypukłe lusterka zewnętrzne
• Kierownica pokryta skórą
• Radioodtwarzacz CD 30 ze sterowaniem 

na kierownicy i czterema głośnikami
• Wybór tapicerek: Twist, niebieska  

Ultra, Chili oraz czarna Charcoal
• Chromowana, matowa konsola centralna
• Chromowane klamki wewnętrzne
• Chromowany, matowy przycisk  

hamulca ręcznego
• Dźwignia zmiany biegów z chromo-

wanym, matowym pierścieniem
• Chromowane obwódki wokół  

tarcz przyrządów

Cosm
o

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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A
rizona

Opel Combo Arizona.
Arizona przywodzi na myśl ducha rozle-
głych otwartych przestrzeni. Dzięki zwięk-
szonemu prześwitowi i atrakcyjnym ele-
mentom stylizacji ta wersja Opla Combo 
wyróżnia się w tłumie.

Oprócz tego wszystkiego, co zawiera 
świetnie wyposażony model Cosmo, w tym 
klimatyzacji i drugich drzwi przesuwnych, 
w modelu Opel Combo Arizona oferowane 
są dodatkowo następujące elementy:
• Dwukolorowy zderzak przedni i tylny  

(w kolorze nadwozia i czarnym mato-
wym) ze srebrnymi osłonami podwozia, 
zaprojektowanymi specjalnie do  
modelu Arizona

• Sportowa osłona chłodnicy
• Przednie światła przeciwmgielne
• Dach w kolorze czarnym
• 15-calowe, 7-ramienne obręcze  

kół z lekkich stopów
• Pakiet Bad Road („na złe drogi”),  

prześwit zwiększony o 20 mm
• Zestaw do naprawy opon
• Wybór tapicerek: Twist, niebieska  

Ultra, Chili oraz czarna Charcoal
• Sportowe przednie światła halogenowe

• Folia z napisem Arizona  
na przedniej szybie

• Czarna folia na środkowym słupku
• Poszerzone sportowe listwy progowe

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Opel Combo Sport.
Opel Combo Sport oznacza coś więcej  
niż trening fizyczny – to stan umysłu. 
Combo Sport zwiększa Twój apetyt  
na życie dzięki licznym specjalnym  
elementom wyposażenia.

Wyposażenie standardowe wersji  
Cosmo oraz:
• Boczne poduszki powietrzne dla  

kierowcy i pasażera z przodu
• Sportowa osłona chłodnicy
• Przednie światła przeciwmgielne
• 15-calowe, obręcze kół z lekkich  

stopów z 5 podwójnymi ramionami
• Usunięcie ochronnych listew bocznych
• Pokryta skórą kierownica  

ze srebrnymi szwami
• Białe tarcze przyrządów
• Ergonomicznie wyprofilowane  

fotele przednie z podwyższonym  
oparciem bocznym 

• Schowek pod fotelem pasażera z przodu
• Czarna tapicerka Censor
• Sportowe przednie światła halogenowe
• Folia z napisem Combo Sport  

na przedniej szybie
• Czarna folia na środkowym słupku
• Poszerzone sportowe listwy progowe
• Przyciemniane szyby
• Aluminiowe pedały sportowe

Sport

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Personalizacja Opla Combo nigdy  
nie była tak łatwa. 
Zatrzymaj się, odpręż i ciesz się korzyściami zawartymi w naszych nowych pakietach.

Pakiet Trend  l  n  s

• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Auto alarm

Pakiet Desire  n
• Klimatyzacja manualna
• Światła przeciwmgielne przednie 
• Kierownica pokryta skórą  

(niedostępne z C17) 
• Radio CD 30
• Sterowanie radiem z koła kierownicy
• Sportowe światła przednie

Pakiet Popularny  l  n  s

• Klimatyzacja manualna
• Sportowe halogeny przednie
• Radio EHU 2 (CD 30 MP3), CD i MP3 

Pakiet Tour  n
• Klimatyzacja manualna
• Przyciemniane szyby tylne
• Przesuwane lewe drzwi boczne
• Centralny zamek sterowany z pilota
• Elektryczne szyby z przodu  

Możesz mieć pewność, że z Oplem Combo stworzysz zgrany zespół. A teraz możesz  
wybrać jeden z ośmiu profilowanych pakietów opcji, by optymalnie dopasować  
Opel Combo do swoich szczegółowych wymagań. Bez wzgędu na to, jakie masz 
potrzeby, zawsze znajdziesz pakiet opcji, który sprawi, że Twój Opel Combo  
będzie się jeszcze bardziej wyróżniał.

Dostępne dla modeli:  l Van  n Essentia  s Enjoy  
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Obręcze kół ze stopów lekkich,  
6 J x 15, 7 podwójnych ramion, opony 
185/60 R 15

Obręcze kół ze stopów lekkich,  
6 J x 15, 5 podwójnych ramion, opony 
185/60 R 15

Pakiety i obręcze kół O
pla Com

bo

Pakiet Irresistible  n  s

• Przesuwane lewe drzwi boczne
• Kierownica pokryta skórą
• Składany kluczyk

Pakiet Tour  n
• Klimatyzacja manualna
• Przyciemniane szyby tylne
• Przesuwane lewe drzwi boczne
• Elektryczne szyby z przodu

Pakiet Van l
• Klimatyzacja manualna
• Gumowe pokrycie przestrzeni ładunkowej
• Centralny zamek
• Radio EHU 2 (CD 30) CD-player
• Brak szyby w drzwiach tylnych 

Kierownica z pilotem systemu audio. 
W celu zwiększenia wygody i bez-
pieczeństwa umożliwiono pełną obsługę 
audio-nawigacji i systemów komunika-
cyjnych bez konieczności odrywania rąk 
od kierownicy lub też oczu od drogi.



Opel Combo. Akcesoria.
Zadbaj o formę i wykorzystaj możliwość wyboru, dbając również o swojego Opla Combo,  
dzięki specjalnie skonstruowanym akcesoriom Opla.

Stelaż dachowy na rowery z możli-
wością ładowania z boku. Za pomocą 
wyciągnika ze wspomaganiem można 
podnosić i opuszczać rowery bezpiecznie 
i bez wysiłku (maks. 2 rowery). (67 32 487)

Dachowy bagażnik bazowy. Trwały 
i pewny bagażnik bazowy jest dostępny 
w wersji ze stopów lekkich i stali. Umożli-
wia zamontowanie pełnej gamy elementów 
bagażników dachowych marki Opel. 
(67 32 464/465)

Uchwyt na rowery przytwierdzany  
do haka holowniczego. Można na nim 
zamocować dwa rowery, zachowując 
możliwość otwierania drzwi tylnych. Gdy 
nie jest używany, zgrabnie mieści się  
w tylnej przestrzeni bagażowej. (17 32 894)

Uchwyty na rowery. Seria praktycz-
nych uchwytów umożliwia przewożenie 
rowerów wewnątrz (na zdjęciu), na dachu 
lub na specjalnym stelażu montowanym 
do haka holowniczego. (17 32 478)
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A
kcesoria

Haki holownicze. Dla modelu Opel 
Combo dostępne są haki holownicze  
ze zdejmowalnymi zaczepami kulowymi. 
Szczegóły dostępne w cenniku.  
(67 36 082, 67 36 084)

Siatki na tylne szyby. Oprócz ochrony 
szyb w drzwiach tylnych, stalowe siatki 
stanowią także przeszkodę dla złodziei. 
(17 92 184)

Wkładka do przedziału ładunkowego 
modelu Opel Combo Van. Okładzina na 
całą długość przedziału ładunkowego za-
pewnia skuteczną ochronę przed wilgo-
cią i brudem. (17 07 081)

Boksy dachowe. 4 modele do wyboru. 
Wymiary od 1330 x 860 x 370 mm do  
1960 x 780 x 440 mm.

Stelaż dachowy z rolkami do modelu 
Opel Combo. Stalowy stelaż dachowy, 
który może być wyposażony w rolki uła-
twiające załadunek, gwarantuje wiele  
lat użytkowania. (17 32 470)

Zestaw osłon przed wiatrem i desz-
czem do drzwi z przodu. Zmniejsza 
zawirowania powietrza i hałas podczas 
jazdy przy otwartych oknach. (67 32 050)

Wykładzina przestrzeni ładunkowej. 
Dostępna w Combo, chroni przedział  
ładunkowy przed zużyciem w czasie  
codziennej eksploatacji. (67 22 181)

Fartuchy błotników. Chronią nadwozie 
pojazdu przed błotem, solą, kamieniami, 
smołą, żwirem, śniegiem itd. Zwiększają 
również widoczność poprzez zmniejszenie 
mgiełki podczas jazdy po mokrej na-
wierzchni. Łatwo je wyczyścić. Są łatwe do 
montażu bez specjalistycznych narzędzi. 
(17 18 254, 17 18 508)



Stwórz własne otoczenie. 
Wykończenia foteli w Oplu Combo, komfortowe, ale również trwałe, są dostępne w gamie atrakcyjnych kolorów.



Kolory i w
ykończenia

Twist Ultra Blue (Niebieski)/Elba 
Charcoal (Czarny)

Twist Chilli (Czerwony)/Elba Charcoal 
(Czarny)
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Twist Charcoal (Czarny)/Elba 
Charcoal (Czarny)

Orleans Charcoal (Czarny)/Elba 
Charcoal (Czarny)

Vinyl Grey (Szary – opcjonalny) Censor Charcoal (Czarny)/Elba 
Charcoal (Czarny)

Ergonomiczne fotele przednie.  
Udoskonalone podparcie boczne i pod-
parcie odcinka lędźwiowego z regulacją  
wysokości siedzenia. Dostępne w wykoń-
czeniach: czarnym Censor/czarnym Elba.



Kolory i w
ykończenia

Biały Casablanca

Niebieski Royal

Żółty Sunny Melon

Czarny Sapphire Czerwony Magma

Srebrny Star

Szary Metro

Niebieski Air

Zielony Spirit
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Srebrny Lightning

Niebieski Ultra

Zielony Beech



Kolory i w
ykończenia

Nadaj barw swojemu życiu i swojej działalności.  
Pokaż swój ulubiony kolor całemu światu.
Wybór Opla Combo uzupełnij o ulubioną barwę karoserii. Gama lakierów obejmuje lakiery bazowe, opalizujące,  
metalizowane oraz niemetalizowane mica (z efektem mineralnym).

Kolory i wykończenia

Model Van Essentia Enjoy i Cosmo Arizona2 Sport

Nazwa tapicerek Orleans/ 
Elba

Censor/ 
Elba1

Vinyl/ 
Wicker1

Orleans/ 
Elba

Vinyl/ 
Wicker1 Twist/Elba Vinyl/ 

Wicker1 Twist/Elba Vinyl/ 
Wicker1

Censor/ 
Elba

Kolor wykończenia Czarny Czarny Szary Czarny Szary Niebieski 
Ultra Chili Czarny Szary Niebieski 

Ultra Chili Czarny Szary Czarny

Lakiery bazowe

Biały Casablanca ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ●

Niebieski Royal ● ● ● ● ● ● – ● ● – – – – ●

Żółty Sunny Melon ● ● ● ● ● – – ● ● – – ● ● ●

Lakier opalizujący1

Czerwony Magma ● ● ● ● ● – ● ● ● – ● ● ● ●

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Szary Metro ● ● ● ● ● ● – ● ● – – – – ●

Srebrny Star ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Srebrny Lightning ● ● ● ● ● ● – ● ● – – – – ●

Zielony Spirit ● ● ● ● ● – – ● ● – – – – –

Zielony Beech ● ● ● ● ● – – ● ● – – – – ●

Dwuwarstwowe lakiery niemetalizowane (mica)1

Czarny Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ●

Niebieski Air ● ● ● ● ● ● – ● ● ● – ● ● ●

Niebieski Ultra ● ● ● ● ● ● – ● ● – – – – ●

● = dostępne     – = niedostępne     1 Opcjonalne.     2 Arizona: każdy z dostępnych lakierów w połączeniu z czarnym dachem.
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Opel Corsavan. 
Idealnie sprawdza się  
w ulicznym ruchu.
Opel Corsavan charakteryzuje się wyjątkową stylistyką i wydajnością potrzebną w miejskiej dżungli. Towarzyszy mu jedyny w swoim  
rodzaju pakiet serwisowy i gwarancyjny, dzięki któremu Opel Corsavan dorówna Ci pod względem pracowitości i niezawodności.  

Przyjemny w prowadzeniu jak samochód osobowy.
Poczujesz się w nim, jak za kierownicą małego, miejskiego samochodu. Montowany standardowo układ kierowniczy dostosowujący 
wspomaganie do prędkości zapewnia dużą zwrotność, a dynamiczne silniki dają wiele radości z jazdy. Ergonomicznie zaprojektowana, 
stylowa kabina i wyjątkowo wygodne fotele pomagają zwalczyć zmęczenie i dekoncentrację za kierownicą.

Pojemny jak furgonetka.
Szeroka, wysoko unosząca się, przeszklona klapa tylna umożliwia dostęp do przestrzeni ładunkowej, której idealne proporcje ułatwiają  
załadunek i rozładunek. Kierowca i pasażer są chronieni przed przemieszczającym się ładunkiem przez montowaną w standardzie 
przegrodę sięgającą połowy wysokości wnętrza. Opcjonalnie dostępna jest również górna siatka ograniczająca ruchy ładunku. 

• Wersja Essentia
• Bezpieczeństwo i komfort samochodu osobowego
• Dostępne tylne szyby boczne
• Silnik diesla w technologii common rail o mocy 75 KM
• Silniki benzynowe ECOTEC® o mocach 60 KM lub 80 KM
• Ładowność 475 kg
• Okładziny do połowy wysokości ścian bocznych
• Przegroda stalowa do połowy wysokości wnętrza
• Dźwiękowa i optyczna sygnalizacja nadmiernej prędkości
• Jedyny w swoim rodzaju pakiet serwisowy i gwarancyjny pakiet serwisowy i gwarancyjny



Wyposażenie standardowe.
Opel Corsavan to samochód,  
który pracę czyni przyjemnością. 
Wyposażenie standardowe:

• Chromowana poprzeczka kraty  
wlotu powietrza 

• Centralny zamek 
• Metalowe wstawki w tylnych oknach 

bocznych, w kolorze nadwozia 
• Stalowa przegroda do połowy  

wysokości przestrzeni ładunkowej
• Przystosowanie do montażu  

siatki zabezpieczającej 
• Fotele przednie pokryte tkaniną  

Punch/Elba w kolorze czarnym (Charcoal)
• Zestaw do montażu radia  

z czterema głośnikami 
• Trójfunkcyjny wyświetlacz informacyjny 
• Wskaźnik cyklu serwisowego 
• 3-ramienna kierownica 
• Wspomaganie kierownicy  

ze zmienną siłą wspomagania 
• Urządzenie ostrzegające  

o nadmiernej prędkości 
• Poduszka powietrzna kierowcy 
• Układ ABS 
•  14-calowe stalowe obręcze kół  

z kołpakami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.

Opel Corsavan, model Business Edition. 
Dodatkowe wyposażenie: 

• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Przednie światła przeciwmgielne
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Elektrycznie sterowane szyby, z przodu
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Kolumna kierownicy z regulacją  

nachylenia i odległości od kierowcy
• Jeden kluczyk składany
• Gumowa mata podłogi przedziału  

bagażowego
• Siatka mocująca na podłodze  

przedziału bagażowego
• Lampka do czytania, przód

Opel Corsavan. Gotowy na sukces.
Wybierz idealną kombinację wyposażenia standardowego i opcjonalnego.
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Pełna roleta nad przestrzenią  
ładunkową. Wytrzymała i łatwo 
składana roleta chroni ładunek przed 
wzrokiem osób niepowołanych.

Elementy Pakietu Enjoy Plus: 
• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30 z obsługą 

plików MP3 i gniazdem do podłączenia 
urządzenia dodatkowego, 7 głośników

• Przyciski sterowania radioodtwarzaczem 
na kierownicy

• Przednie światła przeciwmgielne 

Zaawansowany elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus). Kontro-
lowane wyhamowanie od jednego do 
trzech kół neutralizuje nawet największą 
podsterowność (np. podczas nagłych 
manewrów omijających przeszkodę), za-
pewniając zachowanie pełnej kontroli 
nad pojazdem.

Elementy pakietu Elektrycznego:
• Szyby sterowane elektrycznie 
• Zdalnie sterowany zamek 
• Pojedynczy składany kluczyk 

Elementy pakietu Komfortowego: 
• Regulacja wysokości fotela kierowcy 
• Regulacja kierownicy  

w dwóch płaszczyznach

Elementy pakietu Technicznego: 
• Komputer pokładowy 
• Tempomat 

Pakiet Dobrej Widoczności:
• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
• Czujnik deszczu 
• Automatyczny wyłącznik świateł

Przestrzeń ładunkowa. Dostęp do 
przestrzeni ładunkowej Opla Corsavan 
jest bardzo wygodny. Jej ściany chronią 
panele boczne sięgające do połowy  
wysokości oraz wytrzymała przegroda 
stalowa. Opcjonalnie dostępna jest  
górna część przegrody wykonana ze  
stalowej siatki oraz gumowe pokrycie 
podłogi.

Pakiet Upgrade: 
• Klimatyzacja 
• Radioodtwarzacz CD 30 

Opcje indywidualne.
W ofercie dostępne są pakiety opcji  
a także szeroka gama indywidualnych 
opcji wyposażenia, w tym:

• Przekładnia Easytronic® 
• Układ ESP®Plus

• Pilot parkowania tyłem
• Auto Alarm
• Boczne listwy ochronne
• Obręcze kół ze stopów lekkich

Pojazd z układem ESP®Plus

Pojazd bez układu ESP®Plus
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Opel Corsavan 1.3 CDTI 
ECOTEC®1

1.0 TWINPORT 
ECOTEC®

1.2 TWINPORT 
ECOTEC®

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4

Paliwo Olej napędowy Benzyna Benzyna

Pojemność skokowa (cm3) 1248 998 1229

Moc maksymalna (kW/KM)
przy obr/min

55/75
4000

44/60
5600

59/80
5600

Maksymalny moment obroto-
wy (Nm)
przy obr/min

170
1750–2500

88
3800

110
4000

Skrzynia biegów2

Zużycie pa li wa  
(l/100 km)

Cykl miejski
Cykl pozamiejski
Cykl mieszany

MT-5 

 

5,7
3,8
4,5

MT-5 

 

7,3
4,6
5,6

MT-5/MTA

 

7,7–8,0/7,6
4,7–5,0/4,6
5,8–6,1/5,7

Emisja Co2 (g/km) 119 134 139–146/137

Przebiegi (okresy) między 
przeglądami3

główny (km/lata)
skrócony (km/lata)

60 000/2
30 000/1

60 000/2
30 000/1

60 000/2
30 000/1

1 Bez filtra DPF.     2 MT = Ręczna skrzynia biegów, MTA = przekładnia Easytronic®.
3 Wymiana oleju, inspekcja wzrokowa i badanie/aktualizacja systemu.

Długość  
przestrzeni 
ładunkowej 

(A)
 

(mm)

Szerokość  
przestrzeni 
ładunkowej 

(B)
 

(mm)

Szerokość 
przestrzeni  
ładunkowej  

między  
nadkolami (C) 

(mm)

Wysokość  
przestrzeni 
ładunkowej 

(D)
 

(mm)

Ładowność  

 
(kg)

Pojemność  
przestrzeni 
ładunkowej

 
(m3)

Opel Corsavan 1257 1264 944 924 390–475 0,919

Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych, sprzedawanych w Unii Europejskiej z wyposażeniem 
standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wytycznych 1999/100/WE, uwzględnia masę 
pojazdu bez obciążenia, w stanie opisanym przez wytyczne. Montaż wyposażenia dodatkowego może 
pociągnąć za sobą wzrost zużycia paliwa i podwyższenie emisji CO2. Ponadto może powodować 
wzrost masy własnej nieobciążonego pojazdu, a w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie 
dopuszczalnych obciążeń osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz na obniżenie dopusz-
czalnej masy holowanej przyczepy. Może również powodować spadek prędkości maksymalnej  
i pogorszenie parametrów przyspieszenia. Przedstawione osiągi podano dla pojazdu bez ładunku 
w stanie gotowym do jazdy (z obciążeniem 200 kg).

Wszystkie wymiary w mm. 



Kolory i koła

43

Biały Casablanca

Srebrny Star Niebieski Air

Granatowy Royal

Srebrny Lighting

Czarny Sapphire

Żółty Sunny Melon

Zielony Spirit

Niebieski Ultra Czerwony MagmaSzary Metro

Obręcze stalowe, 5,5 J x 14, 14 ramion; 
opony 185/70 R 14

Obręcze z lekkiego stopu, 6 J x 15, 
wzór z 5 podwójnymi ramionami; opony 
185/65 R 15
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Serwis firmy Opel.
Obsługa klienta w całej Europie.
Ponad 6000 warsztatów samochodowych w całej 
Europie, w tym ponad 2000 centrów serwisowych 
specjalizujących się w samochodach użytkowych, 
zapewnia profesjonalną i sprawną obsługę.  
W ramach obsługi klient uzyskuje  szczegółowe 
informacje o wykonanej naprawie i o poszcze-
gólnych pozycjach faktury.

Centrum informacyjne dla klientów.
Partnerzy Opla są zawsze do dyspozycji klienta, 
by odpowiedzieć na wszelkie pytania i spełnić 
żądania specjalne. Wszelkie dodatkowe infor-
macje dotyczące samochodów użytkowych 
Opla można uzyskać, kontaktując się z centrum 
informacyjnym dla klientów firmy Opel. 

Usługa Opel Roadside Assistance.
Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i obejmuje 
wszystkie nowe pojazdy marki Opel przez rok 
od daty ich pierwszej rejestracji lub dostarczenia 
klientowi przez autoryzowanego dealera, w za-
leżności od tego, która z tych dat przypada wcze-
śniej. Opel Roadside Assistance służy pomocą 
bez względu na to, gdzie jesteś.  

W ponad 40 krajach europejskich – 24 godziny 
na dobę. Oferujemy takie usługi, jak pomoc  
w czasie awarii, usługi holowania, wynajęcie  
samochodu, zakwaterowanie w hotelu oraz  
zorganizowanie transportu zastępczego, np. 
koleją lub samolotem (zgodnie z warun kami 
programu). Przedłużenie dostępu do usługi można 
uzyskać u dystrybutora lub w autoryzowanej 
stacji obsługi przy okazji przeglądu rocznego.

Oferty finansowania.1

Dealerzy Opla oferują atrakcyjne, dostosowane 
do każdego klienta modele finansowania. Klient 
sam decyduje, jak chce zapłacić za pojazd,  
odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości. 

Oferty leasingowe.1

Istnieje również możliwość leasingu samochodu 
Opel, np. przez GMAC Leasing. Warunki leasingu 
są dostosowane do wymagań i możliwości klienta. 
Ponadto firma Master Lease oferuje kompleksową 
obsługę floty pojazdów z jednego źródła. 

Usługi ubezpieczeniowe.1

Usługi ubezpieczeniowe GMAC zawarte są w pa-
kiecie serwisowym Opla. Naszym klientom oferu-
jemy wszelkie typy ubezpieczenia samochodu. 

Wypożyczanie samochodów Opla.1

Wypożyczalnia samochodów Opla pozwala 
kontynuować podróż w razie awarii samochodu. 

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
użytkowy marki Opel i obowiązuje przez  
24 miesiące, bez limitu przejechanych kilometrów, 
począwszy od dnia pierwszej rejestracji lub  
dostarczenia pojazdu klientowi przez partnera 
Opla, w zależności od tego, która z tych dat 
przypada wcześniej.

Rozszerzona gwarancja na samochód.1

Ubezpieczenie od kosztów naprawy uzupełnia  
gwarancję na nowy samochód. Szczegółowych 
informacji na temat dostępności usługi udzielają 
partnerzy Opla. 

Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 
(maksymalnie do 12 lat).
Opel udziela pewnej, długoterminowej gwarancji 
na perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w książeczce serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszelkie elementy niezbędne do utrzymania 
samochodu w nienagannym stanie oraz do  
jego indywidualizacji na potrzeby prywatne  
lub firmowe są dostępne u partnerów Opla.

Recykling.
Informacje dotyczące programu recyklingu, 
punktów złomowania pojazdów oraz pozyski-
wania surowców wtórnych są dostępne  
w Internecie, pod adresem www.opel.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań informacji  
udzielają partnerzy firmy Opel. Więcej  
informacji na ten temat można znaleźć  
pod adresem www.opel.com.pl

1 Dostępność zależy od lokalnych warunków rynkowych.
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www.opel.com.pl

Wszystkie dane są aktualne na chwilę publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących modeli dostępne są u najbliższego dealera marki Opel. Wszystkie 
dane przedstawiono wyłącznie w celach informacyjnych i producent nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność. Kolory prezentowane w niniejszej publikacji mogą się różnić 
od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z dealerem marki Opel w celu 
uzyskania informacji na temat dostępności modeli.
General Motors Poland Sp. z o.o.
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