
OPEL COmbO

owner
Opel Raszyn Radom pion





03

Podróżuj, transPortuj
i ciesz się życiem z nowym 
combo

cokolwiek planujesz, nowy combo tour poradzi sobie ze wszystkim. Oferuje niezrównaną 

przestrzeń ładunkową, bardzo szerokie przesuwane drzwi i największy w swojej klasie 

otwór ładunkowy tylnych drzwi. Jednak liczby to nie wszystko. Combo Tour posiada wiele 

praktycznych rozwiązań, dzięki którym na bieżąco dostosowuje się do potrzeb Twojej 

rodziny. Wyposażony jest także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, obejmujące układ 

ESP® z systemem kontroli trakcji. Co więcej, uważamy, że rodzinne wyjazdy nie powinny 

kosztować fortuny, dlatego silniki Opla Combo Tour zapewniają wyjątkową ekonomikę 

eksploatacji.

Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury (09/11). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów 
w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.
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SAMOCHÓD 
ZNAJĄCY TWOJE 
POTRZEBY.

Każdy element wyposażenia Opla Combo został zaprojektowany tak, aby 
sprostał trudom codziennego intensywnego użytkowania. Komfort to podstawa – 
od wygodnych foteli i przyjaznej dla kierowcy deski rozdzielczej, po wybór 
 systemów audio-informacyjnych z niezawodną, w pełni zintegrowaną nawigacją 
TomTom.

Wypad za miasto z dzieciakami? Proszę bardzo. Combo Tour zapewni wystarczającą ilość miejsca dla całej 

 gromadki wraz z bagażem. Chcesz przearanżować wnętrze tak, aby spełniało Twoje wymagania? To dziecinnie 

proste – dzięki składanym siedzeniom i opcji dzielenia przestrzeni bagażnika. Dla jeszcze większego 

bezpieczeństwa Twoich dzieci i własnego spokoju ducha, możesz zamówić boczne i kurtynowe poduszki 

powietrzne.

  1. Pięć, czy siedem siedzeń - Ty wybierasz.    W każdym modelu Combo Tour1, prosty w obsłudze system 

składanych siedzeń pozwala błyskawicznie zmienić konfigurację przestrzeni pasażerskiej i bagażowej. 

Na każdym fotelu będziesz czuł się równie komfortowo.

  2. Mnóstwo miejsca.    Jeśli wybierzesz wersję pięciomiejscową, otrzymasz wyjątkowo pojemny bagażnik 

oraz dzielącą jego przestrzeń wytrzymałą półkę z regulacją wysokości. To po prostu podwójna podłoga, 

mocowana na dwóch poziomach, na której możesz położyć bagaż.

  3. Więcej niż atrakcyjny wygląd.    Przemyślane i funkcjonalne rozmieszczenie przyrządów na desce rozdzielczej 

pozwala na wygodną i szybką obsługę. Warto również wspomnieć o bogatym wyposażeniu, np. o poduszkach 

powietrznych kierowcy i pasażera1, komputerze pokładowym oraz instalacji radiowej z czterema głośnikami 

lub opcjonalnym systemie nawigacji satelitarnej GO 1000 TomTom.

1  Poduszki powietrzne pasażera w wyposażeniu standardowym oraz 7-miejsc siedzących, dostępne są w modelach Combo zarejestrowanych jako samochody 
osobowe (klasyfikacja UE: M1).



3.
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WSZECHSTRONNOŚĆ 
W RUCHU.

Chcesz zyskać przewagę nad konkurencją? Wybierz pojazd, który wyróżnia się w swojej 

klasie całym szeregiem nowatorskich rozwiązań. Opel Combo Van może przewieźć ładunki 

o ciężarze do 1 tony, ma najwyższe dopuszczalne obciążenie tylnej osi, najniższy próg 

załadowczy, najdłuższy i najbardziej pojemny przedział ładunkowy, największe tylne drzwi, 

a także najniższe zużycie paliwa (model 1.3 CDTI z systemem Start/Stop). Jest niezawodny, 

praktyczny i wszechstronny. Dodaj do tego liczne opcje wyposażenia i niskie koszty 

eksploatacji, a otrzymasz pojazd, który musi się znaleźć w Twojej flocie. 

  Mamy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.    Dopuszczalne obciążenie 
osi, wysokość dachu, szerokość i wiele innych – sprawdź specyfikację 
Opla Combo na www.opel.pl
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  1. Wyjątkowo wytrzymałe materiały    zapewniają wnętrzu trwałość, której oczeku-

jesz. Jeśli zamówisz system audio-informacyjny wyposażony w Bluetooth® oraz złącze 

USB, będziesz mógł prowadzić interesy nie wysiadając zza kierownicy.

  2. Uchwyt na drabinę.    Wyposaż swój pojazd w to praktyczne rozwiązanie, 

a będziesz mógł przewozić składaną drabinę pod dachem we wnętrzu pojazdu, 

aby nie przeszkadzała w transporcie innych ładunków.

  3. Woź co chcesz.    Otwórz tylne drzwi i przekonaj się jak rekordowo pojemny jest

Combo Van z krótkim rozstawem osi. Ma najdłuższą, najszerszą i najwyższą przestrzeń 

ładunkową w swojej klasie. Ma także najniżej umieszczony próg załadowczy. 

Nie nadwyrężysz kręgosłupa przy załadunku! W ofercie Combo Van jest wiele praktycz-

nych dodatków, które pozwolą Ci dobrze dopasować go do potrzeb Twojej firmy.

PEŁEN NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII.
Z pewnością szybko docenisz wielkie możliwości przewozowe 
Combo Van o ogromnej pojemności, wynoszącej 3,4 m3 w modelu 
z krótkim rozstawem osi. Ale najważniejsze zalety dostrzeżesz 
dopiero wtedy, kiedy wsiądziesz za kierownicę. Dwuwahaczowe 
zawieszenie tylne zapewnia najwyższy komfort jazdy i prowa-
dzenia, nawet kiedy przewozisz duże ładunki.



3.

   Spersonalizuj swojego Opla Combo.    Od mat chroniących podłogę przestrzeni 
ładunkowej po akcesoria do holowania – na www.opel-accessories.com 
z pewnością znajdziesz to, czego szukasz.
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SILNIKI I SKRZYNIE 
BIEGÓW.

Opel Combo zagwarantuje Ci wiele za rozsądną cenę. Jego silniki zapewniają wysokie 

osiągi mimo niewielkiej pojemności. Możesz oczekiwać długich okresów międzyprze-

glądowych (do 35 tys. km lub jeden rok) i najniższego w tej klasie zużycia paliwa 

(Van z silnikiem 1.3 CDTI). Wszystkie jednostki napędowe spełniające normę Euro 5 są 

dostępne z systemem Start/Stop (poza modelami napędzanymi gazem CNG), który 

 obniża zużycie paliwa w ruchu miejskim. Do wyboru jest sześć silników, w zależności 

od tego, jaki model Combo kupujesz: jeden dynamiczny silnik benzynowy 1.4, jeden 

napędzany gazem ziemnym CNG i cztery turbodiesle.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN
Silniki 1.3 CDTI2 

system 
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.3 CDTI2 
(66 kW/90 KM)

1.6 CDTI 
system Start/Stop 
(66 kW/90 KM)

1.6 CDTI
(66 kW/90 KM)

1.6 CDTI
system 
Start/Stop
(77 kW/105 KM)

1.6 CDTI 
(77 kW/105 KM)

2.0 CDTI 
system 
Start/Stop
(99 kW/135 KM)

2.0 CDTI 
(99 kW/135 KM)

1.4i 
system 
Start/Stop
(70 kW/95 KM)

1.4i 
(70 kW/95 KM)

1.4 CNG4 
(88 kW/120 KM)

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Paliwo Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Benzyna Benzyna Benz. CNG5

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-6 MTA-53 MT-6 MTA-53 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MT-6

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 5,9–6,0 6,5–6,6 6,1–6,3 5,6–5,9/5,5–5,7 6,8–7,1 6,4–6,7/6,3–6,5 6,1–6,3/6,1–6,3 6,8–7,1/6,7–7,1 6,7–6,8/6,5–6,7 7,3–7,4/7,2–7,3 9,3–9,5/9,2–9,7 10,0–10,3/9,9–10,4 9,7/9,7 9,9 (6,5)/9,9 (6,5)

Autostrada 4,2–4,3 4,2–4,3 4,7–5,2 4,7– 5,3/4,6–5,2 4,7–5,2 4,8–5,5/4,7–5,2 4,7–5,2/4,6–5,1 4,7–5,2/4,7–5,1 5,1–5,5/5,1–5,2 5,1–5,5/5,1–5,2 5,9–6,1/5,7–5,9 5,9–6,1/5,8–5,9 6,1/6,1 6,1 (4,0)/6,1 (4,0)

Cykl mieszany 4,8–4,9 5,0–5,1 5,2–5,6 5,0–5,5/4,9–5,3 5,5–5,9 5,4–5,9/5,3–5,7 5,2–5,6/5,2–5,5 5,5–5,9/5,4–5,8 5,7–6,0/5,6–5,8 5,9–6,0/5,9–6,0 7,2–7,4/7,0–7,3 7,4–7,6/7,3–7,5 7,4/7,4 7,5 (4,9)/7,5 (4,9)

Emisja CO2 w g/km1 126–129 133–136 138–148 133–147/130–140 145–156 141–157/138–150 138–148/136–146 145–156/143–154 150–157/148–152 156–163/154–158 166–171/163–168 172–177/169–174 173/173 134/134

MT-5/MT-6 = 5-/6-biegowa manualna skrzynia biegów MTA-5 = 5-biegowa półautomatyczna skrzynia Easytronic® Dane dotyczą wersji Tour (M1)/Van i Tour Van (N1)

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel. Wartości zużycia paliwa i emisji 
spalin zostały określone zgodnie z dyrektywą 2007/715/EC i nie odnoszą się do konkretnego samochodu. Zestawienie służy jedynie zobrazowaniu różnic między wersjami silnikowymi i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

1  Zgodnie z normą R (EC) 715/2007. 2 Dostępny tylko w wersjach Van i Tour Van (N1) ze standardową wysokością dachu oraz krótkim lub długim rozstawem osi. 3 Dostępna we wszystkich wersjach ze standardową wysokością dachu oraz krótkim lub długim rozstawem osi. 
4  Dostępny tylko w wersjach Van i Tour (M1) ze standardową wysokością dachu oraz krótkim lub długim rozstawem osi. 5 Gaz w m3/100 km (przeliczony na kg/100 km) zgodnie z normą R (EC) 715/2007.
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KOLEKCJA COMBO.
Rodzina modeli Opla Combo jest tak  

zróżnicowana, że nie jesteśmy w stanie  
pokazać każdej dostępnej wersji.  

Autoryzowany Dystrybutor Opla chętnie  
zaprezentuje Ci pełną ofertę.

Gama modelowa Opla Combo jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Zaczynając od  

5- lub 7-miejscowej wersji Tour6, przez uniwersalną wersję Tour Van, po funkcjonalnego 

Vana z krótkim rozstawem osi, którego długość i szerokość przestrzeni ładunkowej 

o objętości 3,8 m3 jest największa w swojej klasie7. W wersji z podwyższonym dachem 

kubatura ładowni zwiększa się do 4,4 m3, a przy wersji z długim rozstawem osi aż do

4,6 m3. W zależności od tego, którą wersję wybierzesz, możesz mieć do dyspozycji prze-

suwne drzwi ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, boczne szyby, a także asymetryczne, 

przeszklone podwójne drzwi tylne lub drzwi unoszone.

Van z krótkim rozstawem osi i niskim  

dachem.

Van z długim rozstawem osi i niskim  

dachem.

Van z krótkim rozstawem osi i wysokim 

dachem.

Van z krótkim rozstawem osi i niskim  

lub wysokim dachem.

Van z długim rozstawem osi i niskim  

dachem.

Tour pięciomiejscowy z krótkim  

rozstawem osi.

Van z niskim lub wysokim dachem.

Tour siedmiomiejscowy z krótkim  

rozstawem osi.

Wszystkie wymiary podane są w mm. 6 Siedem miejsc siedzących dostępnych jest tylko w wersji Tour (klasyfikacja UE dla pojazdów osobowych: M1). 7 Ze złożonym oparciem fotela pasażera.
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Stalowe obręcze kół 15˝.1 Stalowe obręcze kół 16˝.2 Obręcze kół ze stopów lekkich 15˝.3 Obręcze kół ze stopów lekkich 16˝.4

Koła.
Koła nowego Combo to zachowanie 
równowagi między atrakcyjnym 
wyglądem a funkcjonalnością.

1 Wyposażenie standardowe w modelach z silnikami o pojemności 1.3 i 1.6 l. 2 Wyposażenie standardowe w modelach z silnikami o pojemności 1.4 l (benzyna), 1.4 l (CNG) i 2.0 l (olej napędowy). 3 Dostępne tylko z silnikami o pojemności 1.3 l 1.6 l CDTI. 
4 Niedostępne w wersji pasażerskiej Tour Essentia (klasyfikacja UE: M1).
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Tapicerki 
i elemenTy 

wykończenia
wiele możliwości zestawień kolorystycznych.

1 Dostępne w wersji Tour Enjoy. 
2 Dostępne w wersji Tour Cosmo. 
3  Wyposażenie standardowe w wersji Van,

Tour Van (N1) i Tour Essentia (M1). 
4 Dostępne tylko w wersji Van. 

Deska rozDzielcza

sieDzisko i oparcie / elemenTy boczne foTela

Black.

Cubus Black i Grey/
Black.3

Nugget Light 
i Dark Grey/Black.1

Star Blue/Black.2Nugget Red i Grey/
Black.1

Star Walnut/Black.2 Vinyl Grey/Grey.4

Ash Grey.1 Walnut.2 Black Ancona.2
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LAKIERY METALICZNE DWUWARSTWOWE

LAKIERY BAZOWE

Ruby Red Marine Blue MidnightTwilight Blue Silver Fish

Deep BluePolar White Tomato Red

Pepper Dust 

KOLORY.
Do szerokiej gamy wersji Opla Combo 
starannie dopasowano trwałe i stylowe 
lakiery.
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1 Dostępne tylko w wersji Van.

Combo Van, Tour Van (n1) i Tour (m1) Tour (m1)
EssEnTia Enjoy Cosmo

Tapicerki

Tapicerka: nazwa Cubus Vinyl1 Nugget Nugget Star Star

Tapicerka: kolor Black i Grey Grey Light i Dark Grey Red i Grey Walnut Blue

Deska rozdzielcza Black Grey Ash Grey Black Walnut Black Ancona

Lakiery bazowe

Biały Polar • • • • • •

Czerwony Tomato • • • – – –

Niebieski Deep • • • – – •

Lakiery metaliczne, dwuwarstwowe

Czerwony Ruby • • • • – –

Niebieski Twilight • • • – • •

Niebieski Marine • • • – – •

Srebrny Fish • • • • • •

Szary Midnight • • • • • •

Beżowy Pepper Dust • • • – • •

• = dostępny  – = niedostępny  (M1) = klasyfikacja UE tylko dla pojazdów pasażerskich.  (N1) =klasyfikacja UE dla lekkich pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

owner
Opel Raszyn Radom pion



www.opel.pl
Recykling. Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy 
się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady, tak aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie 
z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych 
czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl.
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej 
publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane 
w niniejszej broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne 
za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u autoryzowanych dystrybutorów.

PEFC/04-31-1481

Certyfikat PEFC
 
Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych  
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

www.pefc.pl PL
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