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FAKTA TALAR FÖR

COMBO �

Opel Combo finns tillgänglig i ett flera storlekar och utföranden, vilket 
innebär att den utan svårigheter kan transportera laster på upp till 
ett ton. Rymlig och multifunktionell interiör, effektiva motorer och 
innovativa funktioner ser till att den totala ägandekostnaden ligger 
på lägsta nivå samtidigt som produktiviteten ligger i topp.

100 % eldrivna nya Opel Combo-{ele} 
kombinerar alla välkända styrkor från 
versionen med förbränningsmotor 
med fördelarna hos ett elfordon.

Opel Combo har allt du förväntar dig hos en skåpbil 
– effektiv, tillförlitlig och mångsidig.

COMBO L2 OCH DUBBELHYTT: Opel Combo innehåller alla bekväma 
funktioner oavsett vilket utförande du väljer. Den 5-sitsiga  

dubbelhyttens smarta och praktiska design, med en flyttbar  
passagerarsoffa på andra raden, gör den till det idealiska  

transportfordonet för alla möjliga arbeten.

{ele}
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REJÄLT LASTUTRYMME
Opel Combo har allt du önskar hos en rymlig skåpbil 

– en låg kant för lastutrymmet, gott om plats och 
utmärkt åtkomlighet. Det totala lastutrymmet på 

3,8 till 4,4 kvadratmeter är tillgängligt antingen via 
bakförrarna med 180-graders gångjärn, bakluckan 

eller skutdörrarna.

OPEL COMBO

FÖRDELAR �
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HÖG NYTTOLAST
Med en maximal nyttolast på upp till 1 000 kg 1,2, är
tunga laster inte något problem för Opel Combo.

LASTAVSKILJARE 
MED LUCKA1,3

Denna skiljevägg har en 
öppningsbar lucka som är 

idealisk för dig som  
behöver frakta långa 

föremål upp till 3 440 mm4.

BACKKAMERA1

Backkameran ger dig översikt 
över omgivningen så att du kan 
vara uppmärksam på hinder när 

du parkerar eller backar.

1 Tillval.    2 Maximal nyttolast för Combo i standardutförande. Combo L2 med lång hjulbas har en nyttolast på 950 kg. Combo-e erbjuder en maximal nyttolast på 800 kg, med hänsyn till förarens vikt.
3 Tillgänglig med eller utan glaspanel.    4 Lastlängd Combo L2 med lång hjulbas.
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 DIMENSIONER �
Combo L2

1812–1820/
1849–18601

1921

2107

Combo Dubbelhytt

1921

2107

1812–1820/
1849–18601

COMBO 
Två eller tre säten

COMBO L2
Två eller tre säten

COMBO DUBBELHYTT
Fem säten

Samtliga dimensioner anges i millimeter.  
1 Måtten kan variera beroende på konfiguration.
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DIESELMOTORER MED TOPPMODERN  
LÅGUTSLÄPPSTEKNIK
Opel Combos förstklassiga dieselmotorer 
kombinerar prestanda med toppmodern  
lågutsläppsteknologi. Dieselmotorn har höga  
effektreserver vid full last och är utrustad 
med BlueHDI-teknik – ett ännu effektivare 
system för minskade utsläpp. En ny generation 
av motorer med låg bränsleförbrukning och  
låga CO2-utsläpp gör Opel Combo till ett av de 
mest effektiva nyttofordonen på marknaden. 
När det gäller service och underhåll ger Opels 
nätverk av återförsäljare och verkstäder 
snabb, praktisk och värdefull kundservice.

OPEL COMBO 

 EFFEKTIVITET �

ELFORDON MED LÅGA DRIFTSKOSTNADER
Ägare av nya Opel Combo-e kan dra nytta av 
låga driftskostnader tack vare lägre skatter, 
minskade försäkringskostnader och låga under- 
hållskostnader. Elfordon kräver mindre under-
håll än fordon med förbränningsmotor. Service- 
kontroll sker vartannat år eller var 25 000 km, 
eftersom elfordon genererar färre slitagedelar 
och inte kräver några oljebyten. För batteriet 
krävs inget särskilt underhåll. Opel FlexCare-e 
är ett bekvämt allt-i-ett-program som erbjuder 
individuella paket som exempelvis Vägassistans, 
Utökad garanti och Servicetäckning – för din 
trygghet.

Den helelektriska drivlinan i dess högsta in-
ställning (B-läge: ökad regenerativ bromsning) 
gör det möjligt att köra mestadels korta resor 
utan att använda traditionella bromsar, vilket 
minskar slitage och tillhörande underhållskost-
nader. Dessutom kan du även dra fördel av 
eventuella undantag från parkeringsavgifter 
och särskilda parkeringsplatser för elbilar.
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LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING: förstklassiga motorer med 
låg bränsleförbrukning och minskade CO2-utsläpp.

MOTORER 1.5 DIESEL
Star/Stopp-system – – ● ●

Växellåda MT-5 MT-5 MT-6 AT-8
Utsläppsstandard Euro 6d-TEMP
Bränsle Diesel Diesel Diesel Diesel
Maximal hastighet (km/h) 152 170/168 184/182 183/181
WLTP – BLANDAD KÖRNING
Bränsleförbrukning1 5,6–5,5 6,1–5,8/6,2–5,9 5,8–5,7/5,9–5,8 5,7/5,9
CO2-utsläpp1 161–145 159–152/

161–154
166–149/
168–151

153–148/
155–150

BlueInjection2 ● ● ● ●

Bränsletank (liter) (AdBlue®) 17 17 17 17

● = tillgänglig – = inte tillgänglig 
MT-5/-6 = 5-/6-växlad manuell växellåda 
AT-8 = 8-växlad automatlåda 

Värdena varierar från det mest bränslekrävande till det mest ekonomiska fordonet, beroende på vald utrustningsnivå. 
Mer information om WLTP hittar du på opel.se.

1 Angivna värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp överensstämmer med WLTP:s testförfarande. Värden för 
bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer,  
t.ex. specifik utrustning, tillval och däck. Kontakta din återförsäljare för mer information eller läs mer på opel.se.
2 Fordon med BlueInjection-teknik kommer att behöva regelbunden påfyllning av AdBlue®, även mellan rekommenderade 
serviceintervaller. En inbyggd mätare i färddatorn varnar dig när det är dags att fylla på. Läs mer på opel.se.

OPEL COMBO

 MOTORER  �
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NYA OPEL COMBO-{ele}  
ELDRIFT FRÅN LADDNINGSBART BATTERI �
Batteriet i nya Opel Combo-e är inbyggt i chassit och sitter 
under passagerarutrymmet för att säkerställa maximalt 
lastutrymme. Batteripaketet är skyddat från olyckor av 
krockskydd och sitter i ett säkert och brandsäkert hölje 
med separat kylning.
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BATTERI

BATTERIKAPACITET 50 kWh

MAXIMAL RÄCKVIDD 260–275 km (WLTP)1

BATTERI 8 år/160 000 km/ 
70 % kapacitet

LADDTIDER
• Typ 2-laddkabel (0–100 %)
• Typ 3-laddkabel (0–100 %)
• Snabbladdning 100 kW (0–80 %)

15–31 tim.
5–7 tim. & 30 min.
ca. 30 min.

ELMOTOR 

EFFEKT 100 kW/136 hk

MAX VRIDMOMENT 260 Nm

ACCELERATION
0–100 km/h
80–120 km/h

11,2–11,7 sek.
8,9–9,4 sek.

TOPPFART 130 km/h

VÄXELLÅDA Elektrisk automatlåda

REGENERATIV BROMSNING  
Så snart du tar foten från gaspedalen under körning, 

återvinner den regenerativa bromsningen kinetisk  
energi från inbromsningen och omvandlar den till  

ännu större räckvidd. I den högsta inställningen  
(B-läge) kan de flesta korta körningar göras utan att  
traditionella bromsar används, vilket minskar slitaget 

och underhållskostnader.

NYA OPEL COMBO-{ele} 
BATTERI, DRIVLINA, CHASSI  
OCH VÄXELLÅDA �

1 Nya Opel Combo-e energiförbrukning (blandad körning) 19,2–18,0 kWh/100 km, koldioxidutsläpp 0 g/km, räckvidd (blandad körning) 260–278 km (beroende på utrustningsnivå). De angivna värdena för räckvidd och elförbrukning 
är preliminära och överensstämmer med WLTP:s testförfarande. De kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer 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 eller läs mer på opel.se.
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NYA OPEL COMBO-{ele} 
KÖRLÄGEN �

11

Tabellen ger en komplett översikt av bilens körlägen och deras inverkan på prestanda och räckvidd. 

POWER NORMAL ECO

EFFEKT kW 100 80 60

VRIDMOMENT Nm 260 210 190

MAXIMAL HASTIGHET km/h 130 130 130

PÅVERKAN PÅ RÄCKVIDD (WLTP) –10 % – + 6,5–13 %

LUFTKONDITIONERING På På Begränsad till 30 %

Körläge 
För att kunna utnyttja batteriet i din bil på bästa möjliga sätt, kan du som förare 
själv välja mellan följande körlägen:
• Power: förbättrar fordonsprestandan för ökad körkomfort vid transport av 

tunga laster.
• Normal: den bästa kombinationen mellan räckvidd och prestanda.
• ECO: för maximal räckvidd och energieffektivitet inaktiverar ECO-läget alla  

onödiga energiförbrukande funktioner, minskar vridmoment och prestanda 
samt begränsar luftkonditioneringens effekt till 30 %. 
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NYA OPEL COMBO-{ele} 
LADDNING �
Genom skärmen i instrumentpanelen visas laddningsprocessen 
och status genom färgade lampor. Förutom visning av laddnings-
status kan föraren välja mellan följande från menyn: 
• OMEDELBAR LADDNING: standardinställningen som börjar ladda 
omedelbart så snart fordonet har dockats för laddning. 
• FÖRDRÖJD LADDNING: denna inställning är användbar när lägre 
eltaxor är önskvärda, till exempel när du laddar din bil under natten. 
Detta görs genom att ange en start-tid för laddning. Programmet 
sparar sedan inställningen så att du inte behöver ange denna 
dagligen. Laddningsalternativen kan även styras via appen 
myOpel.

LADDNINGSLUCKA
Visar laddningens status genom färgade LED-lampor. 
Dessutom har laddningsluckan även en tryckknapp för 
att bekräfta aktiveringen av den fördröjda laddningen.
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LASTUTRYMME FÖR ALLA JOBB
Opel Combo tillhandahåller ett lastutrymme1 

på 3,8 till 4,4 kubikmeter som är åtkomligt 
antingen via bakdörrarna med 180-graders 

gångjärn, genom bakluckan eller skjutdörrarna. 
Andra fördelar är den låga belastningskanten 

och den utmärkta åtkomligheten.

1 Upp till 4,4 m3 för Combo L2 med lång hjulbas.  Med passagerarsoffa och lastavskiljare med lucka.

OPEL COMBO

MÅNGSIDIGHET �
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BORD: Mellansätet i den främre passagerarsoffan 
går också lätt att fälla ned så att det blir ett 
praktiskt bord, som förvandlar din Opel Combo till 
ett mobilt kontor.

NORMAL: Passagerarsoffan med två säten ger 
smidigt plats för tre vuxna i framsätet på din 
Opel Combo.

UPPFÄLLT: För större lastvolym kan det yttre 
bänksätet fällas upp så att större last får 
plats i det främre golvutrymmet och i den 
främre fotbrunnen.

NEDFÄLLT: Alternativt, fäll ned det yttre  
passagerarsätet för att maximera lastlängden.

FUNKTIONELL OCH MÅNGSIDIG  
PASSAGERARSOFFA1

1 Valfritt/inte tillgängligt för Dubbelhytt.

OPEL COMBO

 MÅNGSIDIGHET �
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TAKLUCKA
Takluckan gör det möjligt att transportera långa 
och skrymmande föremål utan att det behövs 
någon takförlängning.

INDIKATOR FÖR ÖVERBELASTNING
Denna är placerad i lastutrymmet och ger en varning 
när fordonets belastningsgräns är nära att överskridas, 
eller när den överskrids.

BAKDÖRRAR/BAKLUCKA1

Oavsett om du behöver fler praktiska funktioner eller mer flexibilitet, 
finns Opel Combo med både bakdörrar och baklucka. 

OPEL COMBO

 MÅNGSIDIGHET �

1 Bakdörrar standard för Combo. Baklucka endast tillgänglig för standardhjulbas.
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Massiv skiljevägg. Massiv skiljevägg med fönster och skyddsgaller. 

Massiv skiljevägg med genomlastningsfunktion. LASTAVSKILJARE
Opel Combo erbjuder en rad olika lösningar för att separera kupén 
från lastområdet.  
•  Massiv skiljevägg för optimal säkerhet vid transport av tung last.
•  Massiv skiljevägg med alternativ för fönster och skyddsgaller 

som gör det enklare att hålla ett öga på lastutrymmet.
•  Fällbar bänk och massiv skiljevägg med genomlastningsfunktion 

för transport av långa och skrymmande föremål.

GENOMLASTNINGSLUCKA
Den vikbara luckan gör att föremål som är 
upp till 3,44 m1 långa enkelt kan lastas 
genom fordonet.

L1: 1 527–3 090 mm 
 L2: 1 877–3 440 mm

612 mm

298 mm

615 mm

176 mm

1 Gäller för Opel Combo L2 med skyddsgaller, fällbar bänk och lastlucka.

OPEL COMBO

 MÅNGSIDIGHET �
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KUPÉSKYDD
Kupéskyddet täcker långa laster som rör eller plankor som matas igenom 
den fällbara lastluckan. Skyddet skyddar interiören från eventuella skador 
som kan orsakas av att lasten rör sig under körning. 

LASTSÄKRINGSÖGLOR
Ytterligare lastsäkringsöglor 
finns även på sidoväggarna 
och ger ännu större flexibilitet 
vid säkring av stora laster.

KOMPLETT SÄKERHETSNÄT MED  
GENOMLASTNINGSLUCKA 
Extra skydd mot föremål som lastas i 
lastutrymmet för passagerare som sitter 
på andra raden i Combo Dubbelhytt.

HÖGKVALITATIVT GOLV1
Det högkvalitativa golvet ger 
inte bara ett professionellt 
premiumintryck, utan är också 
extremt praktiskt eftersom 
det har en halkfri yta och är 
enkelt att rengöra.

Nedfällbar bänk och skyddsgaller. Kupéskydd.

COMBO COMBO DUBBELHYTT

OPEL COMBO

 MÅNGSIDIGHET �

1 Tillval.
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HELLJUSASSISTENT2

Den automatiska avbländningen HBA 
använder frontkameran för att avläsa 
trafiksituationen och växlar automatiskt 
från halv- till helljus utifrån denna. 

DIMLJUS MED KURVTAGNINGS- 
FUNKTION  
Dimljuset fungerar också som kurv- 
belysning för att lysa upp färdriktningen.

SIDOSKYDD3 
Använder 12 sensorer2 för att varna för 
hinder som kanske inte är synliga i kurvor, 
via visuella och akustiska varningar på  
infotainmentskärm4.

HEAD-UP DISPLAY1 
Med head up-displayen behöver du inte 
ta blicken från vägen. Förarinformation 
såsom hastighet, navigation och trött-
hetsvarnaren, visas på en glasskärm  
bakom ratten.

NYCKELFRITT LÅS- OCH STARTSYSTEM
Hoppa bara in och starta motorn utan 
att behöva leta efter nycklarna.

1 Endast tillgänglig med Multimedia Navi Pro.     
2 Valfri i Business och Premium. Standard i Innovation.    
3 Ej tillgänglig med radioinfotainmentsystem.     
4 Om fordonet inte är utrustat med backkamera, visas bilden på  
infotainmentskärmen. Om fordonet är utrustat med backkamera visas 
bilden tillsammans med Park Pilot i förarinformationscentret.

Opels förarassistanssystem är avsedda att hjälpa föraren inom de  
begränsningar som är inbyggda i systemen. Föraren är fortfarande  
ansvarig för körningen.

TRAFIKSKYLTSAVLÄSNING 
Frontkameran eller navigationssystemet 
läser av väg- och hastighetsskyltar så att 
de kan visas i förarinformationspanelen 
och på head up-displayen. 

PARK PILOT FRAM OCH BAK  
Med hjälp av sensorer fram och bak  
detekterar parkeringshjälpen och visar 
optiskt avståndet mellan bilen och yttre 
föremål samt bilens position. 

OPEL COMBO

 ASSISTANSSYSTEM �
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BACKKAMERA1,2

Backkameran är monterad i bakdörren och bilden visas 
på infotainmentskärmen eller på 5-tumsskärmen – 
för att hålla dig uppmärksam på hinder vid parkering 
– eller när du backar.

1 Ej tillgänglig med radioinfotainmentsystem.    2 Tillval tillgängliga för utförandena Business och Premium.
3 Tillval tillgängliga för transportbilar med massiv skiljevägg och bakdörrar utan fönster.

SURROUND-SIKT BAKOM FORDONET3

Surround Rear Vision har två kameror som visar transportbilens omgivningar, 
vilket ger föraren heltäckande sikt.  Systemet visar kamerabilder av döda  
vinkeln på passagerarsidan, området bakom fordonet, backkamerabilder)  
på en 5-tums färgdisplay som ersätter backspegeln.

HASTIGHETSBEGRÄNSARE 
Med hastighetsbegränsaren kan föraren ställa in en  
maxhastighet som inte kan överskridas oavsiktligt.

FARTHÅLLARE
Med farthållaren kan föraren ställa in en konstant kör- 
hastighet, så att gaspedalen inte behöver trampas ned.

AUTOMATISK FARTHÅLLARE
Ett flexibelt farthållarsystem som anpassar sig till trafik- 
rytmen vid hastigheter mellan 30 och 160 km/h. När du kör 
bakom ett annat fordon upptäcker radarsystemet det 
framförvarande fordonets hastighet och låter sedan fart-
hållaren justera hastigheten efter det. 

INTELLIGENT HASTIGHETSANPASSNING
Samverkar med både trafikskyltsavläsningen och fart- 
hållaren/fartbegränsaren för anpassning till den avlästa  
hastighetsbegränsningen.

OPEL COMBO

 ASSISTANSSYSTEM �
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TRÖTTHETSVARNARE 
Du blir varnad när det är dags att ta en 
paus om du visar tecken på att dåsa till, 
t.ex. om du lämnar körfältet eller gör 
plötsliga korrigeringar.

INTELLIGRIP 
IntelliGrip-systemet anpassar framhjuls-
driften till vägtyp och vägförhållanden på 
ett optimalt sätt. Det optimala greppet 
regleras av mängden dragkraft som  
anvisas till drivlinan.

4X4 DANGEL-KONVERTERING1

Dangels Opel-godkända fyrhjulsdrifts- 
konvertering förvandlar Combo – via en 
hydraulisk koppling – till ett terräng- 
gående fordon som med en enkel knapp- 
tryckning kan återgå till framhjulsdrift.

HILL DESCENT CONTROL 
Medföljer IntelliGrip och hjälper föraren 
att köra nedför även de brantaste backar 
på ett kontrollerat och försiktigt sätt 
genom att automatiskt ändra hastig-
heten och bromsprofilen.

FRONTALKROCKSVARNAREN 
Beräknar avståndet till framförvarande 
fordon och fotgängare, och varnar  
föraren vid en eventuell kollision.

DÖDAVINKELVARNAREN
Varnar föraren via en blinkande ikon i  
sidospegeln, när fordon i intilliggande  
filer och i döda vinklar närmar sig.

FILHÅLLNINGSASSISTENT 
Filhållningsassistenten varnar föraren 
med en filbytesvarning när fordonet 
lämnar en fil och korrigerar försiktigt  
kursen om din Combo oväntat börjar  
byta fil, så att du håller dig i rätt kurs.

AUTOMATISK NÖDBROMSNING 
Är aktivt kopplad till framåtkollisions- 
varningen och saktar automatiskt ned 
eller bromsar fordonet om en eventuell 
kollision kan uppstå.

1 Endast tillgänglig för fordon med förbränningsmotor.

OPEL COMBO

 ASSISTANSSYSTEM �
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EN INTERIÖR BYGGD FÖR KOMFORT.
Med en 8-tums pekskärm för fullständig kompatibilitet
med Apple CarPlay™ och Android Auto™1, en upphöjd
sittplats, och otaliga förvaringsmöjligheter, kombinerar
Opel Combo funktionalitet, innovation och komfort på 
ett perfekt sätt .

DE SLITSTARKA OCH ELEGANTA sätena i Opel Combo är designade för att tåla slitaget 
under den dagliga verksamheten. Detta gäller även för de högkvalitativa materialen 
som är designade för att tåla allt från full last till ett arbetslag med byggarbetare.

Uppvärmd ratt i läder. Förarsäte med 6-vägs justerbart  
nackstöd och manuellt svankstöd.

Gott om förvaringsfack.

1 Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA 
och andra länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

OPEL COMBO

 INVÄNDIG DESIGN �
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1 Tillgängligheten till OpelConnect-tjänster skiljer sig mellan olika länder och fordon. Tjänsterna kan kräva abonnemang/avgift och omfattas av mobiltelefoninätverkets 
täckning och tillgänglighet.    2 Endast tillgänglig för nya Opel Combo-e.    3 Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc.    4 Apple CarPlay™ och 
Apple är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och övriga länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

MULTIMEDIA NAVI PRO
Multimedia Navi Pro kombinerar toppmoderna anslutnings-
möjligheter med omfattande mediaåtkomst via Apple  
CarPlay™ and Android Auto™, säkerhetsmedvetna och  
avancerade röst- och styrreglage. Förbättrad med en  
sofistikerad och intuitiv 8-tums färgpekskärm som visar 
3D-navigation. 

TELESERVICE
Systemet analyserar tekniska data om fordonet och  
överför dessa till ESA-sytemet vid behov. Opelpartners kan 
därefter kontakta föraren för att bestämma ett möte. 

Fordonet utfärdar varningar om:
• Fordonets underhållssystem (såsom servicelampan)
• Säkerhetssystem (såsom krockkuddarna)
• Förarassistanssystem (såsom ESP®)
• Drivlina (inklusive motorn)
• Bromssystem (såsom ABS)
• Vätskenivåer (såsom bromsvätska)

TRÅDLÖS LADDNING
Slappna av med bekvämligheter som  
trådlös laddning. Opel Combos trådlösa 
laddningssystem gör att du kan ladda  
telefonen när som helst under resan utan 
att du behöver några kablar.

SMARTPHONE-INTEGRATION
Bluetooth®3 för handsfreesamtal och ljud-
streaming, samt tillgång till utvalda appar 
och media från din smartphone via Apple 
CarPlay™ och Android Auto™4.

OPELCONNECT-TJÄNSTER1

Ett smart utbud av tjänster, som ger en helt ny nivå av säkerhet och support  
samt håller dig uppkopplad på vägen.
•  SINNESRO: nödsamtal, haverisamtal och information om fordonsstatus.
•  BEKVÄMLIGHET: e-fjärrstyrningstjänst2.
• SMART KÖRNING: njut av en avslappnad körupplevelse tack vare Live Navigation 
Rutt- och reseplanering.

OPEL COMBO 
 ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER �
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DEN PERSONBILSLIKNANDE INTERIÖREN  
TILLHANDAHÅLLER EN FÖRSTKLASSIG KOMFORTNIVÅ.
Pekskärmen innehåller en ny genväg som ger dig tillgång till 
funktioner anpassade till elbilar, som exempelvis batteri- 
laddning och energimätare. Den lilla e-växlaren är perfekt 
integrerad i mittkonsolens nedre del.

2

1

ALLT INOM BEKVÄMT RÄCKHÅLL
Nya Opel Combo-e har en mängd olika 
körlägen för att kunna utnyttja batteriet 
maximalt och erbjuda höga effekt- 
reserver vid full last. Du kan bestämma 
körstil genom att välja körlägena  
Power, Normal eller ECO och påverka 
prestanda och räckvidd.

NYA OPEL COMBO-{ele}  
INVÄNDIG DESIGN OCH  
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER �

1. ELEKTRISK PARKERINGSBROMS
En elektrisk parkeringsbroms som 
standard kommer att lanseras med 
den elektriska drivlinan.

2. ERGONOMISK KÖRVÄLJARE  
Har intuitiva reglage och är placerad  
i mittkonsolen.
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OPEL COMBO 

 MODELLER �
COMBO COMBO L2 COMBO DUBBELHYTT

Business, Premium Business, Premium Business, Premium

Stora lastvolymer tack vare glasade bakdörrar. Passagerarsäten på andra raden.Dubbla skjutdörrar.



25Samtliga dimensioner anges i millimeter.

Combo

OPEL COMBO

 DIMENSIONER �
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Combo L2

OPEL COMBO

 DIMENSIONER �

Samtliga dimensioner anges i millimeter.
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Combo Dubbelhytt

OPEL COMBO

 DIMENSIONER �

Samtliga dimensioner anges i millimeter.
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OPEL COMBO

 TEKNISKA DATA �
DIMENSIONER OCH VIKTER COMBO COMBO L2 COMBO DUBBELHYTT

DIMENSIONER mm

Längd 4 403 4 753 4 753

Hjulbas 2 785 2 975 2 975

Höjd 1 796–1 860 1 812–1 860 1 812–1 860

Överhäng (fram/bak) 892/726 892/886 892/886

Spårvidd (fram/bak) 1 553/1 567 1 553/1 567 1 553/1 567

Bredd inklusive sidospeglar/infällda 2 107/1 921 2 107/1 921 2 107/1 921

INVÄNDIGA DIMENSIONER mm

Max lastgolvslängd, passagerarsätet 
uppe/nerfällt/andra raden fälld

1 527/3 090 1 877/3 440 1 051/2 110/3 050

Lastutrymmets bredd max/mellan hjulhusen 1 229 1 229 1 229

Lastutrymmet höjd 1 236 1 243 1 243

VIKTER OCH AXELLASTER kg

Tillåten axellast fram/bak 1 100 1 100 1 100

Tjänstevikt exkl. förare 1 280–1 380 1 339–1 430 1 428–1 525

Släpvagnsvikt1
  – bromsat (12 % lutning), Euro 6d-TEMP
  – obromsat, Euro 6d-TEMP

1 000–1 500
600

1 000–1 500
600

1 000–1 500
600

Taklast 100 100 100

VÄNDRADIE (TROTTOAR TILL TROTTOAR/
VÄGG TILL VÄGG) m 10,85/11,33 11,43/11,91 11,43/11,91

1 Vid släpvagnsbogsering ska inte maxhastigheten på 80 km/h överskridas, vid särskilda föreskrifter 100 km/h. Hastighetsbegränsningarna rekommenderas även i länder med högre tillåten hastighet 
för körning med släpvagn. Beakta lokala hastighetsbegränsningar. För släpvagnar med låg körstabilitet och husvagnar rekommenderas starkt användning av en svängningsdämpare.
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OPEL COMBO

 FÄRGER �

VIT JADE  
Massiv

MOONSTONE GREY 
Metallic

QUARTZ GREY 
Metallic

DIAMOND BLACK 
Metallic
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15,1-tums stålfälg och 16-tums stålfälg med 
halvhjulskydd, 6,5 J x 15, däck 195/65 R 151 
(RRP), och 6,5 J x 16, däck 205/60 R 16 (RRY)

16-tums lättmetallfälg (7 ekrar) Bright Silver 
design, 6,5 J x 16, däck 205/60 R 16 (RRZ)

1 Endast tillgänglig för utförandena Business och Premium.

HJUL 195/65 R 15 205/60 R 16 215/65 R 16 M+S

Bränsleeffektivitetsklass B B C

Våtgreppsklass A A C

Mätvärde för externt däckljud (dB) 71 70 69

Klass för externt däckljud

FÄLGAR

OPEL COMBO

 FÄRGER OCH FÄLGAR �

SPECIALFÄRGER
Ytterligare specialfärger finns för flottkunder. 
Kontakta din lokala Opelåterförsäljare för mer 
information.
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1.   FÖNSTERSKYDDSGALLER: robusta fönster-
skyddsgaller skyddar ditt fordon och dess last 
mot allt som kan förskjutas i lastutrymmet.

2.  TAKKORG: Opels högkvalitativa takkorg i svart 
stål eller aluminium passar perfekt för att spänna 
fast skrymmande föremål. Innehåller allt som 
krävs för montering utan att det behöver borras.

3.  GOLVMATTOR I GUMMI: skydda mattan mot lera, 
vatten, vägsalt, snö eller smuts med robusta, 
lättvättade gummimattor, som är särskilt  
utformade för att passa din modell.

4.   HÖGKVALITATIVT GOLV- OCH SIDOSKYDD: 
en mängd av slitstarka golv tillverkade av plast 
eller trä för att klara av tunga föremål. Finns  
tillgängliga för att passa dina individuella krav. 

5.  DRAGKROK: en serie extra kraftiga dragkrokar 
gör bogseringen enkel och smidig, och alla kan 
tas bort för maximal bekvämlighet.

DETTA ÄR ENDAST ETT URVAL
AV TILLBEHÖREN FÖR OPEL COMBO.

1

3

2

4 5

OPEL COMBO

 TILLBEHÖR �



TILLGÄNGLIGA KABLAR
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NYA OPEL COMBO-{ele}  
LADDKABLAR �

LADDKABEL, TYP 2
Standardkabeln för hemladdning kan anslutas till 
alla vanliga hemuttag, och Green’Up-alternativet 
tillhandahåller även upp till 3,7 kW (förutsatt att 
ett Green’Up-uttag är tillgängligt).

ALLT DU BEHÖVER TILL DIN ELEKTRISKA RESA
När det gäller snabb och bekväm laddning av din bil, har vi vad 
du behöver. Från elektriska laddningspaket med laddboxar till 
en mängd olika laddlösningar för alla dina individuella behov.

UNIVERSALLADDARE
Med detta praktiska set kan du ladda 
ditt batteri nästan överallt.

LADDKABEL, TYP 3
Detta är kabeln du behöver för 
att kunna ansluta till en laddbox 
eller en offentlig laddstation. 

1-fas, typ 3-kabel (7,4 kW) 3-fas, typ 3-kabel (11 kW) 3-fas, typ 3-kabel (22 kW)



SÅHÄR LADDAR DU DIN BIL
Observera att strömkontaktens övre del är avsedd för 
växelströmsladdning och de två stiften på den nedre delen 
är avsedda för likströmsladdning. 

ANVISNINGAR:
1. Anslut först kabeln till laddningsuttaget, och sedan bilen.

2. När kabeln har anslutits till bilen, lås bilen med spärren.  
Det röda fältet i mitten indikerar att kabeln är korrekt  
monterad och låst.  Laddningslampan blinkar när bilen laddas 
och slår om till fast grönt sken när bilen är fulladdad. Lås upp 
kabelspärren för att koppla ur laddaren.

3. Om ramen är blå, är programmerad laddning inställd.   
Tryck på laddningsknappen för att starta.

4. Om ramen är röd, föreligger ett fel. Lås upp fordonet 
och återanslut kabeln.
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NYA OPEL COMBO-{ele}  
LADDBOXAR �
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Vi erbjuder två typer av laddboxar:
LADDBOXAR MED AUTOSTART, som laddar din bil automatiskt när de ansluts.  
SMARTA LADDBOXAR, som är anslutna till ett datanätverk som erbjuder
fjärrunderhåll, energirapportering och faktureringsstöd. Dessa används
huvudsakligen för flera användare och företagsflottor.

INSTALLATION AV LADDBOX
Våra auktoriserade partners kommer att ta hand om allting från ett virtuellt 
eller fysiskt hembesök1 till installationen av all nödvändig utrustning i  
enlighet med alla lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder. De kan även 
utföra underhåll och årliga kontroller på begäran.  

INKÖP OCH INSTALLATION AV DIN LADDLÖSNING  
• Vi erbjuder paketlösningar och färdiga lösningar 
• Allting hanteras av din återförsäljare
• Erbjudandet innehåller laddningslösning och installation

1 Mot extra kostnad.
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NYA OPEL COMBO-{ele}  
PLANERA DIN RESA �

Att köra ett elfordon skiljer sig från att köra ett fordon med förbränningsmotor. 
Innan du kör iväg och under körning måste du fundera över räckvidden och var 
samt hur du kan ladda.

Genom smart teknik kan du interagera med ditt fordon 
på distans och på så sätt optimera användningen av 
ditt batteri. Ladda ned applikationen myOpel till din 
Apple- eller Android-smartphone för att utnyttja 
funktionerna:

UPPDATERINGAR AV BATTERIFUNKTION
Håll dig kontinuerligt uppdaterad med viktiga batteri-
indikatorer såsom laddningsnivåer, -status, -hastighet 
och beräknad räckvidd.

SCHEMALAGD LADDNING
Fjärrprogrammera start- och stopptider. Planera din 
laddning enligt elpriser.

FÖRKONDITIONERING
Förvärm eller förkyl kupén för en perfekt komfortnivå 
när du kliver in i bilen.

OPTIMERA DIN RÄCKVIDD
Förvärm eller kyl ditt fordon när det laddas för att 
maximera räckvidden.
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HANTERING AV FJÄRRPROGRAMMERING 
OCH LADDNING.

För en högre grad av flexibilitet kan  
användaren med appen myOpel hantera 

fördröjd laddning under körning. Cykler och 
scheman kan också programmeras för att 
passa in i en regelbunden daglig rutin, eller 

för att på bästa sätt utnyttja energi under 
lågbelastade perioder för sänkta kostnader.  

1 Tjänsten förväntas bli tillgänglig i Sverige i den närmsta framtiden.  
2 Infotainmentsystem via Android Auto™ och Apple CarPlay™. Bilderna visar ett preliminärt utseende på skärmarna och kan komma att ändras.

RESEPLANERARE1

Trip Planner är ett verktyg i appen Charge 
My Car för planering och organisering av 
långkörningar. Funktionen föreslår den bästa 
resvägen till en definierad destination med 
hänsyn till räckvidden för bilens batteri och 
platser för laddstationer där man kan stanna 
för laddning. Den fördefinierade rutten och 
föreslagna laddstationer kan laddas ned till 
bilens navigationssystem, Apple Maps eller 
Google Maps2.

NYA OPEL COMBO-{ele}  
PLANERA DIN RESA �



Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan vara tillval och vissa illustrationer kan visa tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för 
tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i design och utrustning. Färgerna som är tryckta i broschyren är endast ungefärliga faktiska färger. Extrautrustning som visas på bilderna finns att 
köpa mot extra kostnad. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Förbundsrepubliken Tyskland.

opel.se


