Nya
Combo Life

FAKTA TALAR
FÖR COMBO LIFE.
Flexibilitet, gott om utrymme, toppmodern teknik, lyxiga
finesser och innovativa säkerhetsfunktioner – nya Combo
Life har allt.
1. S mart förarhjälp: 19 funktioner som t.ex.
avancerad parkeringshjälp1 och Döda-vinkelnvarning1 minskar stressen och hjälper dig
komma fram i säkerhet.
2. I nstrumentbräda i toppklass: Intuitiva
reglage, 8-tums pekskärm1, rattvärme1 och
massor av plats.
3.	
Panoramatak med förvaring i taket : Massor
av ljus och extra förvaringsutrymme.
2

4.	Flexibla säten: Var redo för allt med upp till
sju sittplatser1 och individuella säten2 i andra raden.

5.	Mängder av förvaring: Upp till 28 lätt åtkomliga
förvaringsutrymmen3 och 2 693 liter bagageutrymme4.
6.	Backkamera med panoramavy1: Backkameran med
vidvinkel (180°) har avancerade avkänningssensorer
och zoom som håller dig informerad om vad som händer
runt omkring.
7.	Trådlös laddning1: En praktisk platta för induktionsladdning laddar din smartphone trådlöst.
8.	Automatisk nödbromsning5: Varnar föraren med
ljud om farliga situationer framför bilen. Om en annan
bil eller en fotgängare kommer för nära bromsar eller
stannar systemet bilen.

Tillval. 2 Tillval för Enjoy, standard för Innovation. 3 Beroende på konfigurationen kan det totala antalet förvaringsutrymmen variera.
Upp till 2 162 liter för Combo Life i L1-versionen, upp till 2 693 liter i L2-versionen. Lastad upp till taket med baksätena nedfällda enligt ISO 3832.
5
Se baksidan.
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Nya Opel Combo Life
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UPP TILL 7 SÄTEN OCH
ÄNDÅ GOTT OM PLATS.
1.	Upp till sju säten1: Med många säteskonfigurationer
och justeringsalternativ hittar du det som passar bäst.
De individuellt nedfällbara stolarna i tredje raden kan
också skjutas2 och tas bort på ett praktiskt sätt. Det gör
det enkelt att göra om en bil med sju sitsar till en bil
med fem sitsar och massor av extrautrymme.
2.	Nedfällbara stolar1: På väg till järnhandeln eller
möbelbutiken? Skapa ett platt lastutrymme genom att
fälla ned baksätena och främre passagerarsätet. När du
fäller ned alla sätena upptäcker du att bagageutrymmet
mer än tredubblas till 2 126 liter3 för L1-versionen.

3.	Flexibelt baksäte: Välj mellan 3 individuella säten4
eller en 3-sitssoffa delbar 60/40. Planerar du tillökning
i familjen? Montera tre barnstolar sida vid sida med
ISOFIX-fästen.

2
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Tillval. 2 Säten på
tredje raden är tillval
för både L1 och L2versionen. Sätena
är bara skjutbara i
versionen med lång
hjulbas. 3 Lastad upp
till taket med baksätena
nedfällda enligt
ISO 3832. 4 Tillval för
Enjoy, standard för
Innovation.
1
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Mångsidighet
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NÄR STORT
INTE ÄR STORT NOG.
1.	Combo Life: Tumma inte på formen för funktionens skull.
Packa in familj, vänner, bagage, husdjur, sportutrustning
och allt annat du kan behöva med mer än tillräckligt
mycket sittplatser och förvaringsutrymme. Den 4,4 meter
långa och 1,8 meter höga familjebilen kommer utrustad
med dubbla skjutdörrar, en lastlängd på upp till 2,7 meter1
och en minimivolym i bagageutrymmet på 597 liter2,
som kan utökas upp till 2 126 liter3.

2.	Combo Life XL: Allt Combo Life har att erbjuda – och
mer utrymme. Med en lastlängd på upp till 3,05 meter1
och en minimivolym i bagageutrymmet på 850 liter2 är
Combo Life XL perfekt för dem som behöver ännu mer
utrymme – närmare bestämt upp till otroliga 2 693 liter3.

2

Lastlängd gäller när
baksätena och passagerarframsätet är
nedfällda. 2 Mäts till
toppen av baksätet.
3
Lastad upp till taket
med baksätena nedfällda enligt ISO 3832.
1
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Mångsidighet
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ALLT UNDER ETT
PANORAMATAK.
1.	Modern instrumentbräda och interiör: En attraktiv
instrumentbräda med detaljer i krom, en stor 8-tums
pekskärm1, trådlös laddning av smarttelefonen1,
stolsvärme, rattvärme1 och en elektrisk parkeringsbroms1.
2.	Panoramatak med förvaring i taket2: Luta dig tillbaka
och njut av en panoramautsikt över himlen. Panorama
taket2 har ett rymligt förvaringsutrymme som går längs
hela mitten av bilen. Dämpad LED-belysning skapar
stämning, och blir solen för stark finns det ett elektriskt
solskydd.

3.	Förvara allt och lite till: Med Combo Life kan föraren
och passagerarna använda hela 28 rymliga och
lättåtkomliga förvaringsutrymmen3. Combo Life har
förvaringslösningar för allt, utspritt i hela bilen,
i mittkonsolen, i utrymmet ovanför passagerarna,
i dörrpanelerna och i bagageutrymmet.

2
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Tillval. 2 Tillval för Enjoy,
standard för Innovation.
3
Beroende på konfiguration
kan det totala antalet
förvaringsutrymmen variera.
1
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Interiör
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MED STORA KRAFTER
FÖLJER STOR KÖRGLÄDJE.
1

2

1.	Åttaväxlad automatlåda1: Var redo
för extra aktivitet med den exakta
och effektiva åttaväxlade automatlådan.
Motor: Flera förstklassiga motor
2.	
alternativ kombinerar prestanda,
bränsleeffektivitet och upp till
130 hästkrafter.

Tillval.

1 
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Köregenskaper

11

1

VI HAR GJORT PARKERING
TILL EN BARNLEK.
1.	Avancerad parkeringshjälp1: Det smarta parkerings
systemet upptäcker lämpliga parkeringsplatser,
kontrollerar styrningen och ger akustiska och visuella
varningar för att förhindra kollisioner när du parkerar.
2.	LED-ljus för körning dagtid 2 : En iögonfallande
ljusdesign för bättre synligheten dagtid.
3.	
H
 ead-Up Display1: Projicerar relevant information för ökad
säkerhet i synfältet så att du kan hålla ögonen på vägen.

4.	Backkamera med panoramavy1: Backkamera med
vidvinkel (180°) med virtuella riktlinjer och sikt runtom
gör att du kan undvika döda vinklar när du parkerar
eller backar.
5.	IntelliGrip1: Kör genom sand, slask eller snö med ett
val mellan fem körlägen som är gjorda för att optimera
hjulens dragkraft i situationer med dåligt grepp.
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Tillval. 2 Tillval för
E njoy, standard för
Innovation.
1
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Innovation
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ALLTID SÄKERHETEN
FRÄMST.
2
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Säkerhet

3

5

1.	Automatisk nödbromsning1: Automatisk
nödbromsning med fotgängarskydd varnar
föraren om kollisioner håller på att inträffa
med fotgängare eller andra fordon1. Om du
inte gör något bromsar bilen automatiskt.
2.	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.
3.	Adaptivfarthållare2,3 : Ser framåt och
bibehåller ett säkert avstånd från framför
varande fordon i hastigheter mellan 30 och
160 km/h. Den automatiska accelerationen
och bromsningen är oerhört bekväm på
långresor.
4.	Varning vid körfältsavfart: Combo Life
vickar lätt på ratten om den upptäcker att
du av misstag kommer över i en annan fil.
5.	Krockkuddar: Säkerhet för alla passagerare
fram och bak, med sex krockkuddar inklusive
krockgardiner bak.

1

Se baksidan.

2

Tillval.

3

Finns från början av 2019.
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SMIDIGT ANSLUTEN
HELA VÄGEN.
1.	Överlägsen infotainment: Välj mellan tre infotainmentsystem. Håll dig smidigt ansluten på vägen med det
förstklassiga infotainmentsystemet Multimedia1 som har
en stor 8-tums pekskärm, Bluetooth® för handsfreesamtal
och ljuduppspelning, samt tillgång till utvalda appar och
medier från din smartphone via Apple CarPlay™ och
Android Auto™2.

2.	Trådlös laddning1: Den praktiska plattan för induktionsladdning laddar upp din smartphone trådlöst så att du
aldrig fastnar i en härva av kablar – eller med en urladdad
telefon.
3.	Multimedia Navi Pro1: Det förstklassiga navigeringssystemet har en imponerande 8-tums pekskärm med
avancerad röststyrning och 3-D-navigering som håller
dig uppdaterad på vardagliga körningar eller längre
äventyr.

2

3

Tillval. 2 Kompatibilitet och viss funktionalitet kan variera beroende
på enhetens typ och
operativsystemets
version. Apple CarPlay
är ett varumärke som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra
länder. Android är ett
varumärke som tillhör
Google Inc.

1
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Anslutningsmöjligheter
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Flera stilar,
samma DNA.
Nya Combo Life och Combo Life XL: Oavsett om du
1.	
gör ärenden eller roar dig med familjen, gör långturer
eller korta avstickare, är nya Combo Life både praktisk
och behaglig på vägen. Men mångsidighet betyder
inte nödvändigtvis att en storlek passar för alla.
Combo Life XL-version har 35 cm längre hjulbas. Det
utökar passagerarutrymmet inuti och ger bagageutrymmet plats för imponerande 253 ytterligare liter last1.

2

2.	
Asymmetriska bakdörrar2: Gjorda för att vara praktiska
och öka synligheten.
3.	Baklucka: Skydd mot väder och vind när du lastar i och
ur. Fönstret kan öppnas3 så att du snabbt och enkelt
kommer åt bagageutrymmet.
4.	Sidoskjutdörrar: Ta dig ur Combo Life enkelt även på
trånga parkeringsplatser tack vare praktiska skjutdörrar.

3

4

Uppmätt bagageutrymme
för femsitsars Combo Life XL
med lång hjulbas. 2 Tillval
för Enjoy. 3 Tillval för Enjoy,
standard för Innovation.
1
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Karosstilar
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Utrustningsnivå.
ESSENTIA

Höjdpunkter:
1. Mistral Grey-tyg
2. 16-tums plåtfälgar med navkapslar
3.	Förvaring i taket

(Marknadsförs ej i Sverige)

1

Enjoy

Utrustningsnivåer och säten

2

3

Fler funktioner:
» Manuell luftkonditionering
» Stötfångare och dörrhandtag i karossens färg,
invändigt krompaket
» Baksäte delat 60:40
» Dubbla skjutdörrar

Standardutrustningen för Essentia, plus:
1. Mistral Brown uppgraderat tyg
2.	Uppgraderad instrumentbräda med flera
förvaringar
3. Baklucka med fönster

1
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Fler funktioner:
» 3,5-tums färgdisplay i instrumentklustret
med varning vid körfältsavfart, farthållare
med hastighetsbegränsare
» Starthjälp i uppförsbacke (HSA)

2

3

Innovation

Standardutrustningen för Enjoy, plus:
1.	Mistral Brown uppgraderat tyg
2.	Tre individuellt nedfällbara stolar i baksätet
3.	LED-halvljus för körning dagtid
4.	Baklucka med mörktonad öppningsbar ruta
5.	Panoramatak med förvaring i taket

Fler funktioner:
» Uppvärmda elektriska sidospeglar, infällbara
» 16-tums plåtfälgar med heltäckande Aravishjulsida
» Dimljus med kurvtagningsbelysning
» Främre stötfångare med hasplåt

1
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Välj färg.

White Jade1

Cool Grey2

Moonstone Grey2

Night Blue2
1

22

Färger

Solid.

2

Metallic.

3

Pearl.

Quartz Grey2

Onyx Black1

Ruby Red1

Cosmic Brown3
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FÄLGAR OCH DÄCK.

16-tums plåtfälg med heltäckande
hjulsida i silver, i design med 7
segment 6,5 J x 16, däck 205/60 R 161

16-tums plåtfälg med heltäckande
hjulsida i silver, i Rotor-design
6,5 J x 16, däck 205/60 R 162

16-tums lättmetallfälg i design
med 7 ekrar (Bright Silver)
6,5 J x 16, däck 205/60 R 163

17-tums lättmetallfälg i design
med 10 ekrar (Bright Silver)
7,0 J x 17, däck 205/55 R 172

DÄCKMÄRKNING
Dimensioner

205/60 R 16

205/60 R 16 3PMSF
(all-väders-däck)4

215/65 R 16 M+S4

205/55 R 17

Bränsleeffektivitetsklass

B

C

C

C

Våtgreppsklass

A

B

C

A

Uppmätt värde (dB)

70

69

69

69

Däckbullerklass

1
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Tillval för Essentia och Enjoy.

2

Tillval för Innovation.

Fälgar, däck och motorer

3

Tillval.

4

Ej godkända som vinterhjul.

MOTORSPECIFIKATIONER.
MOTORER
WLTP kalkylerat till NEDC

1.2 Bensin Turbo
(81 kW/110 hk) med Start/Stop
System

1.5 Turbo Diesel
(56 kW/76 hk) med BlueInjectionteknik 2

1.5 Turbo Diesel
(75 kW/102 hk) med Start/Stop
System och BlueInjection-teknik 2

1.5 Turbo Diesel
(96 kW/130 hk) med Start/Stop System
och BlueInjection-teknik 2

Växellåda

MT-6

MT-5

MT-5

MT-6

Utsläppsstandard
Euro 6d-TEMP
Euro 6d-TEMP
Euro 6d-TEMP
I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

Euro 6d-TEMP

Bränsle

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Bränsletank (AdBlue) i liter

60

50 (17)

50 (17)

50 (17)

6,9–6,3
7,0–6,8
5,2–5,0
5,2–5,0
5,8–5,5
5,9–5,6
133–125
134–128

4,6
5,1
3,9–3,8
4,1–4,0
4,3–4,1
4,5–4,4
110–108
118–116

4,8–4,5
4,6–4,5
4,3–4,0
4,1–4,0
4,5–4,2
4,3–4,2
118–110
113–111

4,9–4,8
5,3–5,0
4,3–4,0
4,5–4,2
4,5–4,3
4,8–4,5
118–114
126–119

AT-8

Förbrukning i l/100 km1
StadskörningM1
N1
LandsvägskörningM1
N1
Blandad körning
M1
N1
Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1M1
N1
MT-5/MT-6 = 5/6-växlad manuell växellåda

AT-8 = 8-växlad automatisk växellåda M1 = EU’s klassifiering för personbilar

4,8–4,6
4,9–4,7
4,3–4,1
4,4–4,2
4,5–4,3
4,6–4,4
118–113
120–116

N1 = EU’s klassifiering för lätta transportbilar med en totalvikt upp till 3,5 ton.

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning.
Om du vill ha den senaste informationen om tillgängliga motorer och deras tekniska data kan du besöka vår webbplats opel.se eller kontakta din återförsäljare.
Värdena tar inte hänsyn till specifik användning och körförhållanden, utrustning eller tillval, och kan variera beroende på däckformat. Mer information om officiell bränsleförbrukning och CO 2 -utsläppsvärden finns i riktlinjerna ”Riktlinjer för bränsleförbrukning,
koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta transportbilar” som finns tillgängliga kostnadsfritt hos alla återförsäljare eller på http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/ny-korcykel-wltp
Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för personbilar och lätta transportbilar, och de relevanta värdena kalökyleras tillbaka för att möjliggöra jämförbarhet
i NEDC, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/1151.
Fordon med BlueInjection-teknik behöver fyllas på med AdBlue® enligt rekommenderade serviceintervall. Färddatorn indikerar när påfyllning behövs. Mer information finns på www.opel.se/tools/adblue/adblue.html

1 
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Anpassa din Combo.
Tillval

1

2

1.	Dragkrok1: För tyngre transporter är den demonterbara
dragkroken perfekt för utomhushobbyer och arbeten
som kräver extra last.
2.	Nyckellös Open & Start1: Få snabb och enkel åtkomst
till Combo medan nycklarna ligger kvar i fickan.
3.	Lastavgränsare1: Håll passagerarna och bagaget
åtskilda med den flexibla avgränsaren mellan
passagerar- och lastutrymmet.

3

1
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Utrustning

Tillval.

2

Tillbehör.

Tillbehör
1.	Takbox2: Opels original takbox är rymlig och aerodynamisk,
och ger ännu mer säkert fäst förvaring för sådant som skidor
och snowboards.
2.	FlexConnect-bord2: Det utfällbara bordet som monteras
på nackstödet har en inbyggd mugghållare för extra stabilitet
och kan fällas ihop för att spara plats.
3.	Lastnät2: Förhindrar att lasten rör sig i bagageutrymmet.
Nätet fästs i vart och ett av de fyra hörnen för starkt grepp.
4.	
FlexConnect2: Passagerarna kan luta sig tillbaka, ta det
lugnt och se en film på surfplattan med det enkla och säkra
moduluppbyggda upphängningssystemet.

5. B
 arnstol2: Få barnen på plats enklare med ISOFIX-anpassade
barnstolar. Baksätet rymmer upp till tre barnstolar sida vid
sida och levereras utrustade med ISOFIX-fäste och bältessystem.
6.	Takräcke2: Opels takräcke i högkvalitativt aluminium är
perfekt för att spänna fast skrymmande last. Innehåller allt
som krävs för montering utan att det behöver borras.

Mer utrustning och tillbehör finns
på www.opel-accessories.com/opel_aoc/sv-SE
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S/MY19

The future is everyone’s

Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte
exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland.
Automatisk nödbromsning fungerar automatiskt i hastigheter över 5 km/h och under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsvärdet för att minska kollisionskraften 0,9 g. Från 30 till 85 km/h sänker systemet hastigheten med upp till 22 km/h. Över det här tröskelvärdet behöver föraren bromsa själv
för att sänka hastigheten ännu mer. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det detekterade föremålet (föremål i rörelse: 5–85 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels hjälpsystem för föraren är avsedda att bistå föraren inom
systemens begränsningar. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.
Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.se
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