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02 Opel Combo Life

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia. 
1  Maksymalna pojemność dla wersji z wydłużonym nadwoziem wynosi do 2 693 l, dla wersji ze standardowym nadwoziem – do 2 126 l,  

przy założeniu wykorzystania całej przestrzeni aż po dach i złożeniu na płasko oparć tylnego rzędu foteli, zgodnie z normą ISO 3832. 
2 Więcej informacji znajdziesz na tylnej okładce.

combo life. 
fakty mówią za siebie.
Atuty: elastyczne i przestronne wnętrze, najnowocześniejsza 
technologia, elementy podwyższające komfort, rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo. A to nie wszystko.

5.  mnóstwo miejsca: nawet 28 łatwo dostępnych 
schowków oraz obszerna przestrzeń bagażowa  
o pojemności do 2 693 litrów1.

6.  Panoramiczna kamera cofania 180°: szerokokątny 
obiektyw oraz zestaw czujników wykrywają przeszkody 
znajdujące się z tyłu i z boku pojazdu.

7.  indukcyjna ładowarka: wygodny i prosty sposób  
doładowania baterii smartfona bez użycia kabli.

8.  Układ automatycznego hamowania awaryjnego 
(Aeb)2: w razie zagrożenia ostrzega kierowcę sygnałem 
dźwiękowym. W przypadku zbyt szybkiego zbliżania 
się do pojazdu lub pieszego, system automatycznie 
przyhamowuje samochód, a nawet może go całkowicie 
zatrzymać.

1.  inteligentne systemy wspomagające kierowcę: 
19 asystentów, np. wspomagania parkowania (APA) 
i ostrzegania przed pojazdem w martwym polu (SBSA), 
ułatwiają manewry w ciasnych przestrzeniach i wspie-
rają w bezpiecznym dotarciu do celu.

2.  kokpit zaprojektowany z myślą o kierowcy: intuicyjnie 
rozplanowany, 8-calowy ekran dotykowy, podgrzewana 
kierownica, wysoka pozycja za kierownicą.

3.  Panoramiczne okno dachowe i centralna półka  
sufitowa: więcej naturalnego światła i podręczne 
miejsce na niezbędne gadżety.

4.  elastyczna konfiguracja siedzeń: nawet 7 miejsc,  
w tym indywidualne fotele tylne.
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04 Wszechstronność

Dostępność prezen
towanych elementów 
zależy od wersji wypo
sażenia.

1  Funkcja przesuwania 
dostępna tylko dla 
wersji z wydłużonym 
nadwoziem.

2  Przy założeniu wyko
rzystania całej prze
strzeni aż po dach  
i złożeniu na płasko 
oparć tylnych foteli, 
zgodnie z normą ISO 
3832.

nawet 7 miejsc  
i duża przestrzeń.

2 3

1

3.  składane siedzenia w 2. rzędzie: masz wybór pomiędzy 
kanapą z oparciem składanym w proporcji 60/40 a 3 indy
widualnymi fotelami. Każdy jest wyposażony w zaczepy 
ISOFIX, co oznacza możliwość zamontowania łącznie aż 
3 fotelików dziecięcych z tyłu. 

1.  Nawet 7 miejsc: wygodna, elastyczna konfiguracja siedzeń 
umożliwia dostosowanie wnętrza do aktualnych potrzeb. 
Pojedyncze fotele w 3. rzędzie można z łatwością przesunąć 
do przodu1 lub zdemontować, zyskując obszerniejszą 
przestrzeń bagażową.  

2.  Wyjmowane fotele w 3. rzędzie: wystarczy jeszcze złożyć 
oparcie kanapy 2. rzędu i fotela pasażera z przodu, aby 
niemal trzykrotnie zwiększyć przestrzeń bagażową do 
2 126 litrów2 w wersji o standardowej długości nadwozia. 
W tak przystosowanym Combo Life przewieziesz większe 
gabaryty.
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06 Wszechstronność

kiedy dużo  
to za mało.

2

Dostępność prezento-
wanych elementów  
zależy od wersji wypo-
sażenia.

1  Przy złożeniu oparć  
foteli tylnych i pasażera 
z przodu.

2  Do wysokości oparć 
tylnych siedzeń.

3  Przy założeniu wykorzy-
stania całej przestrzeni 
aż po dach i złożeniu na 
płasko oparć tylnego 
rzędu foteli, zgodnie  
z normą ISO 3832.

1

1.  Combo Life: koniec kompromisów. Rodzina, przyjaciele, 
ich bagaż, ukochane zwierzaki, sprzęt sportowy i cała masa 
innych niezbędnych przedmiotów zmieści się w Twoim 
nowym Oplu. Długość nadwozia 4,4 m, wysokość 1,8 m, 
przesuwane drzwi, długość podłogi przestrzeni bagażo-
wej do 2,7 m1, pojemność bagażnika od 5972 do nawet 
2 126 litrów3. Rodzinny kombivan poradzi sobie z takim 
wyzwaniem bez trudu.

2.  Combo Life XL: oferuje te same funkcjonalności co Combo 
Life oraz jeszcze więcej miejsca. Długość podłogi przestrzeni 
bagażowej do 3,05 m1 i pojemność bagażnika od 8502 do 
nawet 2 693 litrów3 zadowolą największych malkontentów.
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08 Wnętrze

Dostępność prezentowanych 
elementów zależy od wersji 
wyposażenia.

wszystko pod  
jednym dachem. 
panoramicznym.

2 3

3.  To, co niezbędne, a nawet więcej: kierowca i pasa-
-żerowie mają do dyspozycji aż 28 pojemnych, łatwo 
dostępnych schowków. Umiejscowione w konsoli 
środkowej, nad głowami pasażerów, w drzwiach  
i w bagażniku mieszczą przedmioty niezbędne  
w podróży i na co dzień.

1.  Nowoczesne wnętrze: chromowane elementy, 8-calowy 
ekran dotykowy, indukcyjna ładowarka baterii smartfona, 
podgrzewane fotele i kierownica oraz elektrycznie  
sterowany hamulec postojowy. 

2.  Panoramiczne okno dachowe i centralna półka sufitowa: 
zasiądź wygodnie i podziwiaj niebo nad głową. Panora-
miczne okno dachowe idzie w parze z oryginalnym 
schowkiem, rozciągającym się nad głowami pasażerów, 
centralnie wzdłuż dachu. Dyskretne oświetlenie wnętrza 
wprowadza nastrojową aurę, a elektrycznie sterowana 
przesłona chroni przed intensywnymi promieniami  
słonecznymi.

1
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10 Właściwości jezdne

duża moc.  
duża przyjemność  
z jazdy.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od 
wersji wyposażenia.

1 2 1.  8-biegowa skrzynia automaty czna: 
szybkość zmiany przełożeń przekłada 
się na płynną jazdę.

2.  nowoczesne jednostki napędowe:  
zapewniają odpowiednią moc do  
131 KM, wydajność i oszczędność paliwa.
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12 Innowacje

bezstresowe  
manewry.

Dostępność prezento
wanych elementów  
zależy od wersji wypo
sażenia.

4

2

5

3

1

4.  Panoramiczna kamera cofania: szerokokątny obiektyw 
180° przekazuje obraz, na którym wyświetlana jest grafika 
wskazującą trajektorię ruchu pojazdu, ułatwiając kierowcy 
uniknięcie kolizji z przeszkodami znajdującymi się z tyłu  
i z boku samochodu.

5.  Układ optymalizacji kontroli trakcji IntelliGrip: korzysta 
z jednego z 5 trybów pracy i dostosowuje charakterystykę 
układu napędowego do rodzaju nawierzchni, zapewniając 
optymalną przyczepność.

1.  Zaawansowany układ wspomagania parkowania (APA): 
pomaga odnaleźć miejsce, podczas manewru steruje 
kierownicą oraz ostrzega wizualnie i dźwiękowo o poten
cjalnych przeszkodach.

2.  Światła do jazdy dziennej LED: atrakcyjny motyw świetlny 
sprawia, że Combo jest lepiej widoczne.

3.   Projekcyjny wyświetlacz kierowcy (HUD): najważniejsze 
dane prezentuje w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.
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14 Bezpieczeństwo

1

bezpieczeństwo 
nade wszystko.

4

2

5

3

1 Więcej informacji na tylnej okładce. 
Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji 
wyposażenia.

1.  Układ automatycznego hamowania  
awaryjnego (aeb) z funkcją wykrywania 
pieszych1: ostrzega kierowcę o potencjalnej 
kolizji z pieszym lub pojazdem. W przypadku 
braku reakcji, może nawet całkowicie zatrzy-
mać samochód. 

2.  Układ wykrywania zmęczenia kierowcy 
(dds): sugeruje przerwę w prowadzeniu, kiedy 
wykryje zbyt intensywną zmianę toru jazdy 
lub przekraczanie pasa ruchu. 

3.  adaptacyjny tempomat (acc): podczas 
jazdy z prędkością pomiędzy 30 a 160 km/h, 
monitoruje drogę i zachowuje bezpieczną 
odległość od pojazdu poprzedzającego. 
Funkcja szczególnie wygodna podczas dłu-
gich podróży.

4.  Układ utrzymania na pasie ruchu (Lka): 
delikatnym ruchem kierownicy sugeruje  
korektę toru jazdy, jeśli niezamierzenie 
opuszczasz pas ruchu. 

5.  poduszki powietrzne: komplet 6 poduszek, 
w tym kurtynowe boczne, stanowią jeden  
z ważniejszych elementów systemu ochrony 
pasażerów w przypadku silnego zderzenia 
czołowego lub bocznego. 
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16 Łączność

1

Dostępność prezento-
wanych elementów  
zależy od wersji wypo-
sażenia.

1  Kompatybilność i zakres 
funkcji mogą różnić się 
w zależności od typu 
urządzenia oraz wersji 
systemu operacyjnego. 
Więcej informacji na 
tylnej okładce.  

2  Gama i zakres usług 
mogą różnić się w za-
leżności od rynku i mo-
delu. Korzystanie  
z usług może wiązać 
się z opłatą abonamen
tową oraz wymagać 
dostępu do sieci ko-
mórkowej.

3  Ładowarka współpra
cuje wyłącznie z urzą
dzeniami obsłu gującymi 
standard PMA lub Qi. 
Indukcyjne łado wanie 
baterii smartfona może 
wymagać dodatkowego 
akcesorium na telefon. 
Sprawdź kompatybil
ność swojego telefonu  
u producenta urzą-
dzenia. 

płynna łączność 
w każdym momencie.

2 3 4

3.  indukcyjna ładowarka3: wygodnie doładowuje baterię 
smartfona bez użycia kabli.

4.  multimedia navi pro: nowoczesny system nawigacji  
z 8˝ ekranem dotykowym, obsługiwany m.in. komendami 
głosowymi, oferuje funkcje ułatwia jące dotarcie do celu 
podróży na czas i bez zbędnych przeszkód.  

1.  nowoczesne systemy multimedialne: do wyboru są trzy. 
Nowoczesną łączność podczas jazdy zapewnia system 
Multimedia wyposażony w 8˝ ekran dotykowy, łącze  
Bluetooth® do obsługi połączeń telefonicznych i bezprze-
wodowego odtwarzania plików dźwiękowych. Umożliwia 
też dostęp do wybranych aplikacji i funkcji smartfona za 
pomocą Apple CarPlay™ i Android Auto™1.

2.  opeLCONNECT2 

Gama usług wspierających bezpieczną jazdę i ułatwiają-
cych kierowcy łączność ze światem.

 •  Ochrona. Poczuj się bezpiecznie mając pod ręką usługi 
połączenia alarmowego, wezwania pomocy drogowej  
i informacje o statusie pojazdu.

 •  komfort. Korzystaj z usług zdalnych: sterowania zam-
kami drzwi, uruchomienia klaksonu i świateł awaryj nych.

 •  wsparcie. Podróżuj komfortowo do celu korzystając  
z nawigacji online i funkcji zarządzania przejazdami.
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18 Wersje nadwozia

Inne wymIary, 
te same zalety.

2.	 	Asymetryczne	tylne	drzwi	skrzydłowe:	praktyczne 
rozwiązanie ułatwiające załadunek i rozładunek  
bagażnika.

3.	 	Tylne	drzwi	podnoszone	do	góry: zapewniają lepszą 
widoczność na tył, a uchylana szyba umożliwia szybki 
dostęp do bagażnika.

4.	 	Drugie	drzwi	przesuwane: komfort wysiadania  
w ciasnych przestrzeniach, na przykład na parkingu. 

1.	 	Combo	i	Combo	XL: czy załatwiasz codzienne sprawy, 
czy jesteś w podróży z rodziną, Combo Life sprawdza się 
jako praktyczny samochód, dający dużą radość z jazdy 
na krótkich i długich dystansach. Wszechstronność 
Combo Life oznacza też możliwość wyboru odpowied-
niego rozmiaru. Combo Life XL ma o 35 cm dłuższy  
rozstaw osi, co przekłada się na obszerniejszą kabinę 
pasażerską i przestrzeń bagażową powiększoną  
o 253 litry1.

1

2 3 4

1  W wersji 5-miejscowej  
o wydłużonym nadwoziu.

Dostępność prezentowanych 
elementów zależy od wersji 
wyposażenia.
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20 Wersje wyposażenia 

1

1

2

2

3

3

ESSENTIA

ENjoy

Wyposażenie standardowe: 
1. Tapicerka materiałowa Mistral Grey.
2.  Podgrzewane i elektrycznie sterowane  

lusterka zewnętrzne.
3. Górny schowek nad przednią szybą.

Wyposażenie standardowe wersji Essentia oraz:
1.  Tapicerka materiałowa Mistral Grey.
2. Deska rozdzielcza z dodatkowymi schowkami.
3. Drzwi bagażnika podnoszone do góry. 

»  16-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami.
»  3,5-calowy kolorowy wyświetlacz wskaźników  

kierowcy prezentujący alerty układu utrzymania  
na pasie ruchu (LKA) i tempomatu. 

»  Tylna kanapa składana w proporcji 60/40.
»  Wspomaganie ruszania na pochyłościach (HSA).

»  Klimatyzacja sterowana manualnie.
»  Klamki drzwi i zderzaki w kolorze nadwozia.
»  Pakiet elementów chromowanych.
»  Drzwi przesuwane po prawej i lewej stronie.
»  Kierownica pokryta skórą.

WERSJE WYPOSAŻENIA.



211Niedostępny z automatyczną skrzynią biegów.

1

4

2

5

3

6

ElitE Wyposażenie standardowe wersji Enjoy oraz:
1. Tapicerka materiałowa Mistral Brown. 
2. Trzy indywidualne, składane fotele w 2. rzędzie.
3. Światła do jazdy dziennej LED. 
4.  Drzwi bagażnika podnoszone do góry,  

z przyciemnianą i otwieraną szybą.
5. Relingi dachowe.
6.  Dwustrefowa klimatyzacja sterowana  

elektronicznie.

»  16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,  
7-ramienne.

»  Tylne czujniki parkowania.
»  Elektrycznie sterowany hamulec postojowy1.
»  Reflektory przeciwmgielne.
» Ozdobna nakładka przedniego zderzaka.



22 Kolory nadwozia

wybierz kolor.

Biały Jade1

Szary Moonstone2

Szary Cool2

Niebieski Night2 

1 Lakier bazowy. 2 Lakier metaliczny dostępny za dopłatą. 3 Lakier perłowy dostępny za dopłatą.
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Srebrny Quartz2  Czarny Onyx1

Brązowy Cosmic3 



24 Koła, opony i silniki

Koła i opony.

16 x 6,5˝ stalowe obręcze kół  
z kołpakami w kolorze srebrnym, 
opony 205/60 R 161

16 x 6,5˝ stalowe obręcze kół  
z kołpakami w kolorze srebrnym, 
opony 205/60 R 162

16 x 6,5˝ obręcze kół ze stopów 
lekkich, 7-ramienne w kolorze  
jasnosrebrnym, opony 205/60 R 163

17 x 7,0˝ obręcze kół ze stopów 
lekkich, wieloramienne w kolorze 
jasnosrebrnym, opony 205/55 R 173

OPONY4

ROZMIAR 205/60 R 16 205/55 R 17

Klasa efektywności paliwowej5 A C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni6 A A

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 70 69

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia7

1 Dostępne wyłącznie dla wersji Essentia i Enjoy. 2 Dostępne wyłącznie dla wersji Elite. 3 Wyposażenie dodatkowe. 4 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 5 Określana na podstawie 
współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 6 Określana na podstawie współczynnika przyczepności  
na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 7 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie  
z Rozporządzeniem WE 661/2009.
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silniki.
Zużycia paliwa i emisja CO2 1.2 Turbo  

(81 kW/110 KM)  
z systemem Start/Stop

1.2 Turbo  
(96 kW/131 KM) 
z systemem Start/Stop

1.5 Turbo Diesel  
(75 kW/102 KM) 
z systemem Start/Stop 
i technologią BlueInjection9

1.5 Turbo Diesel  
(96 kW/131 KM)
z systemem Start/Stop  
i technologią BlueInjection9

Skrzynie biegów MT-6 AT-8 MT-5 MT-6 AT-8

Norma emisji spalin Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wyposażenia dodatkowego, w tym rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Paliwo Benzyna Benzyna ON ON

Zużycie paliwa w l/100 km w cyklu mieszanym8 6,8 7,1–6,9 5,5–5,4 5,5–5,4 5,7–5,6

Emisja CO2 w g/km w cyklu mieszanym8 160–155 164–156 149–140 149–142 152–146

MT-5/MT-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna AT-8 = 8-biegowa skrzynia automatyczna
Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, 
uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Więcej informacji o cyklu WLTP znajdziesz na www.opel.pl.

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. Wartości 
mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Informacje dotyczące wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach osobowych dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.

8  Zużycie paliwa i emisja CO2 dla Combo Life: 7,1–5,4 l/100 km, emisja CO2 164–140 g/km, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości te zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów  
w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), obowiązującego dla nowych pojazdów homologowanych od 1 września 2018 roku. Cykl WLTP zastąpił dotychczasowy cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. nowy europejski 
cykl jazdy). WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji, dlatego wyniki zużycia paliwa i emisji CO2 mogą być wyższe niż wartości zgodne z NEDC. Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków  
na drodze oraz innych czynników, takich jak zróżnicowany styl jazdy, wyposażenie pojazdu, w tym rodzaj opon. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl/wltp.

9  Technologia BlueInjection wykorzystuje bezzapachowy roztwór mocznika AdBlue®, przechowywany w oddzielnym zbiorniku. Komputer pokładowy informuje kierowcę o konieczności uzupełniania płynu, również w okresach między przeglądami. Więcej informacji 
na www.opel.pl/adblue.



26 Opcje i akcesoria

Dostosuj combo life 
Do swoich potrzeb.

1  Wyposażenie dodatkowe.

1.  hak holowniczy1: solidny, demontowalny hak sprawdzi 
się podczas rodzinnych wyjazdów i w zadaniach  
wymagających holowania przyczepy z dodatkowym  
ładunkiem. 

2.  open and start1: system automatycznego odbloko-
-wywania zamków drzwi i sterowania zapłonem otwiera 
drzwi Twojego Combo, kiedy zbliżysz się do auta. 

3.	 	Pionowa	przegroda	bagażowa1: oddziela część baga-
żową od pasażerskiej. 

3

1 2

Sprzęt do zadań specjalnych
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4.   Uchwyt FlexConnect: wielofunkcyjny uchwyt montowany z tyłu  
zagłówków foteli przednich stanowi bazę dla wymiennych przystawek, 
na przykład uchwytu na tablet.

5.	 	Foteliki	dziecięce: trzy tylne fotele są wyposażone w zaczepy  
ISOFIX, do których można zamontować nawet 3 foteliki dziecięce. 

6.  Belki dachowe: aerodynamiczne belki aluminiowe, umożliwiające 
zamocowanie pojemników dachowych i innych systemów transportu 
bagażu. 

1.  Pojemnik dachowy: montowany na belkach dachowych, pomieści 
dodatkowy ekwipunek, na który zabrakło już miejsca w bagażniku.

2.	 	Składany	stolik:	przystawka	FlexConnect z uchwytem na napoje  
z łatwością złożysz, kiedy nie będzie już potrzebny.

3.	 		Siatka	na	podłogę	bagażnika: elastyczna siatka mocowana do 
fabrycznie przygotowanych punktów w podłodze, zabezpiecza 
mniejsze przedmioty przed przemieszczaniem się.

Pełną gamę akcesoriów znajdziesz w elektronicznym katalogu dostępnym na www.opel.pl/akcesoria.

AkcesoriA, z którymi twój opel combo life
stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy.
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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. 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. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto 

na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w 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 Dealerów marki Opel.

Układ automatycznego hamowania awaryjnego AEB (Automatic Emergency Braking) z funkcją wykrywania pieszych aktywuje się automatycznie przy prędkościach pomiędzy 5 a 85 km/h. Siła hamowania zmniejszająca prędkość potencjalnej kolizji wynosi 0,9 g przy prędkościach od 0 do 30 km/h. 

Przy prędkościach pomiędzy 30 a 85 km/h system redukuje prędkość maksymalnie o 22 km/h. Po przekroczeniu tego progu kierowca musi nacisnąć pedał hamulca, aby bardziej zredukować prędkość. Zakres reakcji systemu AEB uzależniony jest od stanu i typu wykrytego obiektu: 5–85 km/h dla obiektów 

w ruchu, 5–80 km/h dla obiektów stojących, 5–60 km/h dla pieszych. Systemy wspomagające kierowcę wspierają go w prowadzeniu, nie przejmują kontroli nad pojazdem oraz nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania w każdych okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności 

za bezpieczne prowadzeni

Projekcja ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą funkcji Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez funkcję Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej informacji znajdziesz na 

www.apple.com/ios/carplay/ oraz www.android.com/auto/. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google.

Opel Poland Sp. z o.o.                                                                                 SPEXT Wydanie 02/20www.opel.pl/combo-life

przyszłość należy do wszystkich


