OPEL Combo

un autovehicul adevărat
pentru oameni adevăraţi.
CUPRINS
Orice plan ai avea, Opel Combo îi poate face faţă. De la furgonul Combo Cargo la autovehiculul de familie Combo Tour, acest model versatil face față pe toate fronturile.
Confort, caracter practic şi siguranţă la cel mai înalt nivel. Consumul de carburant este

OPEL COMBO CARGO
ŞI COMBO TOUR
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Variante ale modelului

extrem de redus, iar interiorul este foarte spaţios, modelul Cargo având cea mai mare

20

Capacitate

capacitate de încărcare din clasa sa. Fiabil, versatil şi eficient, fiecare Combo îşi merită

22

Versatilitate

banii pe deplin. Astfel, ai mai mult pentru ceea ce contează: tu sau afacerea ta, colegii,
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Caracter practic şi confort
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Siguranţă şi infotainment
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Accesorii şi dotări opţionale

34

Variante

prietenii, angajaţii sau familia ta. De asemenea, poți găsi o gamă largă de accesorii
disponibile pentru a-ți personaliza autovehiculul oferind un plus de versatilitate.

36 Specificaţii pentru transportul de marfă

Conţinutul acestui catalog era corect în momentul tipăririi (04/2012). Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile şi dotările
în orice moment. Pentru informaţii actualizate vă rugăm să contactaţi dealerul local Opel.
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Opel Service

CONSTRUIT DE
EXPERŢI PENTRU
EXPERŢI.
Indiferent de domeniul de activitate, există o variantă
Combo potrivită. Gama de modele Combo Cargo îți permite
să personalizezi furgonul în funcţie de nevoile afacerii tale:
ampatament standard sau lung, plafon standard sau înălţat,
una1 sau două uşi glisante, hayon simplu sau uşi spate asimetrice.
Dacă iei în calcul toate celelalte opţiuni de personalizare,
consumul și emisiile scăzute şi costurile reduse pentru service,
fiecare model Combo devine o investiţie de succes.

¹ Uşa glisantă este inclusă în dotarea standard în versiunea cu ampatament lung.
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Mai mult
înseamnă pur și
simplu mai mult.
Modelul Combo Cargo este cel mai performant din clasa sa. Sarcina
admisă pe puntea spate este cea mai mare, dispune de cel mai
lung şi spaţios spaţiu de încărcare, cea mai mare uşă spate, unul
dintre cele mai joase praguri spate şi consum redus de carburant,
de exemplu pentru motorul 1.3 turbo diesel cu sistem Start/Stop.
Investeşti întotdeauna în cele mai bune instrumente de bază pentru
afacerea ta. Modelul Combo Cargo este o investiţie excelentă pe
termen lung sau scurt.

Răspunsul la dorinţele tale. Pentru informaţii importante referitoare la
modelul Combo, precum sarcina admisă pe punţi, înălţimea acoperişului,
lăţime şi altele, accesaţi www.opel.ro
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MĂNÂNCĂ. BEA. DORMI.
CÂNTĂ. TRANSPORTĂ.
DANSEAZĂ. TRĂIEŞTE.
ACUM ŞI ÎN MAŞINĂ.
Prietenii şi jucăriile tale, copiii şi jucăriile lor. Ai întotdeauna ceva diferit de depozitat în
autovehicul, aşa că e bine de ştiut că modelul Tour a fost proiectat pentru a se putea adapta.
Poți alege între versiunile cu cinci sau şapte locuri și două uşi glisante incluse în dotarea
standard. Datorită sistemului inteligent de scaune complet rabatabile de la Opel, spaţiul
poate fi aranjat oricum dorești. Modelul Tour este construit pentru a garanta siguranţa,
astfel încât nu trebuie să îți mai faci griji, indiferent ce faci.
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conduci mai mult
cu mai puţin.
O zi de plimbare nu ar trebui să coste o avere. Aşa că Opel Combo Tour are printre cele mai
reduse valori de consum din clasa sa, plus emisii de CO2 scăzute. Pentru a reduce impactul
asupra mediului (şi portofelului), modelul Tour¹ cu turbocompresor consumă doar cinci litri
de carburant diesel la 100 km.2

Tot ce ai nevoie. Opel oferă o gamă completă de accesorii pentru siguranţa în trafic, de la triunghiuri
reflectorizante până la veste reflectorizante. La www.opel-accessories.com

1
2

Motorul 1.6 CDTI de 66 kW (90 cp) cu Sistem Start/Stop şi transmisie Easytronic©.
În conformitate cu regulamentul CE nr. 715/2007 (în versiunea în vigoare).
11

CONSTRUIT PENTRU TINE.

Essentia.
Combo Essentia1 este disponibil în variantele Tour, și Cargo.
Acesta dispune de orice ai
nevoie de la un autovehicul sau
furgon. Este spaţios, confortabil, fiabil, investiţia excelentă
pentru orice gospodărie sau
afacere. Cele două uşi glisante2
practice, servodirecţia şi geamurile faţă acţionate electric
sunt disponibile standard.
Dacă doriţi şi mai mult spaţiu,
puteţi alege versiunea cu plafon
înălțat.

14

1. Mai mult decât un aspect plăcut. Planşa de bord ergonomică

2.

este disponibilă cu comenzi pentru toate tipurile de funcţii, precum
controlul climatizării, dotare opţională.
2. Depozitare deasupra capului. Modelul Combo Essentia
integrează numeroase idei practice, precum raftul de deasupra
parbrizului. Poți depozita aici discret diferite obiecte și poți avea
acces la ele fără a te apleca.3
3. Reglarea scaunului şoferului. Echipat cu scaun reglabil în
patru direcţii pentru şofer, modelul Combo îți permite să reglezi
1.

scaunul pentru a sta în cea mai confortabilă poziţie.

3.

4. Spaţiu generos pentru bagaje. Ai destul spaţiu pentru
obiectele de lucru şi cele personale în portbagaj sau în spaţiul
de depozitare. Modelul Cargo dispune de spaţiul şi sarcina
admisă pe punţi necesare pentru a putea încărca aproape orice
(până la o tonă), plus siguranţă şi protecţie.

4.

Modelul Essentia cu cinci locuri este disponibil și în versiunea Combi (N1) cu clasificarea N1.
Două uşi glisante disponibile standard pentru modelele Tour şi Combi (N1) Essentia.
³ Dotare standard pentru toate modelele Tour şi Combi (N1).
Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor dotări opţionale.

1
2
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Tour enjoy.
Este o plăcere să fii la volanul
modelului Tour Enjoy, şi nu doar
datorită interiorului elegant
roşu sau gri. Volanul este reglabil
în adâncime şi înălţime, iar
confortul este sporit de închiderea centralizată, sistemul
manual de climatizare sau radioul cu CD player. Consumul
redus de carburant şi emisiile
scăzute sporesc și mai mult
distracția.
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1.

2.

1. Personalizare. Modelul Enjoy vă oferă numeroase opţiuni.

3.

Puteţi îmbunătăți interiorul luminos cu ajutorul unor tapițerii în
două nuanţe. Airbagul¹ pentru pasagerul din faţă oferă siguranţă
sporită.
2. Sursă de energie. Priza de 12 V din portbagaj este perfectă
pentru alimentarea aparatelor în timpul picnicurilor și când
campezi sau atunci când e timpul să cureţi modelul Tour cu
aspiratorul.
3. Siguranţă. Îți poți depozita în siguranţă obiectele de valoare
departe de privirile curioșilor în portbagaj, sub capacul din
material textil.
4. Deschidere imediată. Modelul Enjoy include o funcție de
închidere centralizată acţionată de la distanță cu ajutorul cheii.

1

4.

Airbag pentru pasagerul din faţă disponibil standard doar pentru variantele M1.
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Tour
cosmo.
Modelul Cosmo îți oferă tot
ce-i mai bun din gama Tour,
atât la interior cât şi la exterior.
De exemplu, hayonul, barele
de protecţie şi oglinzile în culoarea caroseriei aleasă, precum
şi capacul de portbagaj rigid
reglabil. Nivelurile de echipare
sunt uimitoare, iar specificaţiile
pentru vârful de gamă includ
oglinzi exterioare reglabile
electric, geamuri spate acționate
electric şi scaun pentru şofer
reglabil în şase direcţii cu suport
lombar. Vei aprecia spaţiul generos, consumul redus de carburant şi fiabilitatea maximă.
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1.

1. Tapițerii Star atrăgătoare. Culorile elegante, în faţă sau în

2.

spate, fac din conducerea unui autovehicul Cosmo o bucurie.
Interiorul Star este disponibil în culoarea Castaniu sau Albastru.
La pagina 40 vei găsi informaţii detaliate cu privire la gama
de culori.
2. Bară de protecţie asortată. Barele de protecţie şi oglinzile
exterioare în culoarea caroseriei oferă modelului Cosmo o notă
elegantă și inconfundabilă.
3. Scaun ergonomic pentru şofer. Modelul Cosmo are grijă de
cei care au grijă de toţi ceilalţi, cu ajutorul unui scaun pentru
şofer proiectat special pentru forma spatelui. Pe lângă cotiera
separată, scaunul dispune de reglare pentru zona lombară.
3.

Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor dotări opţionale.
19

capacitate.
Deschide uşile din spate ale
versiunii Combo Cargo cu
ampatament standard şi te
vei uita la un deţinător de
recorduri. Poţi transporta confortabil orice, de la euro-paleţi
la plante şi utilaje grele, în cel
mai mare spaţiu de încărcare
din categoria sa (L1H1 şi L1H2).
Pentru obiecte și mai mari,
poți alege versiunea cu plafon
înălţat sau cu ampatament
lung.
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1.

O gamă largă de accesorii şi dotări opționale Opel va spori siguranţa şi te va ajuta să

2.

organizezi şi chiar să extinzi spaţiul enorm al modelului Combo. Spre exemplu, sistemul
FlexCargo® de la Opel cu perete despărţitor cu gratii fixat cu balamale pentru a proteja
şoferul în cazul alunecării încărcăturii. Sau suspensia spate cu două braţe independente
care oferă cea mai bună ţinută de drum şi cea mai bună manevrabilitate, chiar şi când
transporţi sarcini mari. Dacă ai nevoie de mai mult spaţiu, îţi putem oferi o varietate de
sisteme de transport pentru acoperiş şi echipamentul de tractare Opel.
1. Încăpător. Cu un volum impresionant de 3,4 m3 în versiunea cu ampatament standard,
nu ai cum să nu observi spaţiul de încărcare imens al modelului Combo Cargo.
2. Trapă de acoperiş. O altă dotare opţională inteligentă pentru transportarea
obiectelor lungi. La simpla apăsare a unui buton, partea din spate a acoperişului se
deschide automat la un unghi de 46°, oferindu-vă un spaţiu de 916 mm.

3.

3. Suportul pentru scară. Montează aceste bare opționale și poți fixa și masca o scară
pliabilă sub acoperiș, unde nu îți va obstrucționa echipamentul.
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VERSATILITATE.
Sunt şi alte lucruri care contează pe lângă spaţiul de încărcătură.
Mai contează şi cât de uşor poți încărca bagajele. Modelul
Combo Tour este versatil, permițându-ți să încarci şi descarci
obiectele cât mai simplu cu putinţă. Astfel, sarcinile sunt mult
mai uşoare. Pentru opţiuni suplimentare, vezi pagina 32.
1.

1. Capac de portbagaj rigid cu sarcină de 70 kg. Capacul de portbagaj textil este
excelent pentru ascunderea obiectelor de valoare, însă dacă transportaţi multe unelte,
această opţiune extra-rezistentă este cea mai bună.
2. Spaţiu de depozitare organizat. Bagajele nu pot fi întotdeauna stivuite frumos în
spate, însă cu ajutorul capacului de portbagaj rigid, acest lucru nu mai contează. Îl poți
monta la două înălţimi diferite pentru a separa echipamentele voluminoase de restul
bagajelor şi pentru o încărcare mai uşoară şi mai rapidă. Capacul este disponibil standard
pentru Cosmo şi opţional pentru Enjoy.
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2.

Scaune rabatabile. Această funcţie inteligentă îți oferă spaţiu maxim contra efort

Al doilea rând de scaune este versatil.

Glisezi obiectele lungi pe o parte.

minim. Spre exemplu, pentru a mări capacitatea portbagajului, poți rabata unul sau

Aceste scaune complet rabatabile

Dacă vrei să transporţi obiecte lungi, poți

ambele scaune din cel de-al treilea rând. În varianta cu 7 locuri, rândul suplimentar de

sunt fracționabile 60/40. Un mecanism

rabata simplu toate scaunele de pe o parte

scaune îți asigură toate opţiunile. Poți transporta până la şase pasageri sau poți demonta

cu eliberare rapidă face rearanjarea

a autovehiculului (scaunul pasagerului

complet rândul al treilea.

foarte ușoară.

din faţă pliabil disponibil opţional).
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Practic.
Dacă nu ai mai deţinut un autovehicul cu două uşi laterale glisante, o să te bucuri
din plin de ele, mai ales când parchezi în locuri strâmte. Și asta nu e tot. Uşile din
spate ale modelului Combo sunt la fel de practice. Designul acestora îţi uşurează
viaţa, indiferent de versiunea aleasă.

Hayon. Versiunea standard a modelului Tour este echipată cu
un hayon lat, lunetă încălzită şi are o vopsea elegantă în culoarea
caroseriei. Hayonul se deschide în sus pentru a permite accesul
liber la portbagaj, iar înălţimea joasă a pragului de încărcare îți
permite să ridici uşor obiectele grele.
Uşi spate asimetrice. Spaţiul mare de încărcare al modelului
Combo echivalează cu un plafon destul de înalt, astfel că pentru
plafoanele coborâte ar trebui să comanzi uşi spate asimetrice1
care se deschid în lateral. Acestea sunt utile şi dacă trebuie să
ascunzi conţinutul de privirile curioase.

1
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Standard pentru Cargo.

1.

CONFORT.

2.

De la geamurile acţionate electric în faţă la o uşă laterală glisantă1
sau două, fiecare Combo are multe dotări practice, precum
lampa integrată disponibilă opţional, fiind util atât la lucru cât
şi pentru distracţie. Dotările opționale precum climatizarea
electronică îmbunătăţesc confortul tot timpul anului, iar companiile vor aprecia generatorul integrat şi suportul de
documente montat pe planşa de bord. Pentru o selecţie de grile
de protecţie şi podele, vezi pagina 29.

3.

1. Lampă detașabilă. În partea din dreapta sus a spaţiului de încărcare sau
a portbagajului se află o lampă detașabilă pentru condiţii de luminozitate scăzută.
2. Scaune cu reglare pentru zona lombară. Scaunul reglabil în şase direcţii pentru
şofer2 dispune de suport lombar şi cotieră separată, pentru a putea regla componentele
care afectează sănătatea spatelui.
3. Huse de protecție pentru scaune. Husele gri închis sunt disponibile opţional pentru
a proteja materialul textil al scaunelor împotriva uzurii. Autovehiculul poate fi echipat
şi cu scaune încălzite, pentru dimineţile reci de iarnă.
4.

4. Climatizare electronică. Sistemul avansat de climatizare, disponibil opţional, îți
permite să reglezi temperatura interiorului, pe care o menţine.

1

Standard pentru versiunile Combo Tour şi Combo Cargo cu ampatament lung.

2

Standard pentru Tour Cosmo.
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SIGURANŢĂ
ŞI INFOTAINMENT.
Fiecare model Combo este disponibil cu cel puţin un airbag
frontal, o celulă pentru pasageri robustă fabricată din oţel
de înaltă calitate şi ABS cu sistem electronic de distribuţie
a forţei de frânare. Dotările opționale de siguranţă includ
sisteme care ajută şoferul precum ESP® cu reglare anti-alunecare,
asistent la pornirea în rampă şi airbag pentru pasagerul din
faţă. Sistemul audio/CD/MP3 stereo şi sistemul de navigaţie,
disponibile opţional, oferă informaţii şi divertisment, iar sistemul de comunicare wireless îţi permite să menţii legătura cu
reţeaua ta. Pentru alte dotări opționale, vezi paginile 28–33.

1. Sistem de asistare la pornirea în rampă. Te poţi deplasa cu uşurinţă pe suprafeţele
cele mai abrupte. Sistemul menţine frâna de picior timp de două secunde după ce
eliberezi frâna de mână.
2. Asistenţă la parcare. Funcţia are rolul descris de denumirea acesteia. Este pregătită
să emită avertismente atunci când te apropii de obiecte, iar senzorul spate te ajută
să parchezi liniștit.
3. Airbaguri laterale. Acestea creează o capsulă de perne de aer împreună cu
airbagurile frontale standard.1
26

1.

2.

3.

4. Radio CD 50 cu multimedia reader. Sistemul opţional este compatibil cu formate

4.

MP3 şi include sistemul de redare a mesajelor text cu funcţie mâini-libere și playerul
radio/media care poate fi controlat prin intermediul comenzilor de pe volan. Toate
celelalte formate media sunt redate prin intermediul funcţiei Bluetooth® şi intrării
auxiliare/USB.
5. Sistem de navigaţie prin satelit TomTom GO 1000 LIVE. Împreună cu staţia de
andocare, acest sistem de navigaţie portabil oferă toate beneficiile unui sistem instalat
din fabrică plus calităţile unei unităţi portabile.
6. Comenzile multimedia de pe volan îți permit să efectuezi mai multe acţiuni şi să
5.

te concentrezi asupra drumului. Poți regla volumul difuzorului şi activa citirea mesajelor
text, accepta apeluri sau seta funcţia de recunoaștere vocală şi opțiunile stereo.
7. Intrare auxiliară şi porturi USB pentru funcţia de redare a mesajelor text prin
Bluetooth®. Poţi accesa telefoanele mobile compatibile prin Bluetooth® sau prin
intrarea auxiliară/USB pentru a reda în siguranță mesajele text şi fişierele multimedia
precum MP3, MP4 şi WMA. Poți menţine mâinile pe volan în timp ce mesajele primite
sunt redate prin difuzoare.

6.

7.

Disponibil doar pentru versiunea Combo Tour.
Toate funcţiile şi dotările descrise în această secţiune sunt disponibile opţional (Cosmo are airbaguri laterale în dotarea standard).

1
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ACCESORII
ŞI DOTĂRI OPŢIONALE
pentru modelul Cargo.
O gamă largă de opţiuni accesibile îţi permite să personalizezi
modelul Combo în funcție de nevoile afacerii tale, de la panourile
interioare şi suporturile de scară la sistemul integrat de accesorii
pentru acoperiş Thule.

1. Bare de acoperiş. Incluzând un sistem de rulare pentru manevrarea obiectelor lungi
şi grele pe acoperiş, acestea permit fixarea în siguranţă pe acoperiş a oricărui obiect.
2. Suport de bază pentru acoperiş. Proiectat pentru fixarea cu uşurinţă a echipamentului şi accesoriilor tale. Cele trei bare T-track de pe acoperiş sunt fixate cu capace
blocabile şi pot fi demontate foarte rapid.
3. Suport de bază pentru acoperiş cu sistem Thule de înclinare pentru scară.
O extensie specială poate fi coborâtă în partea laterală a a furgonului, pentru a putea
încărca şi descărca rapid scara fără efort. Dispozitivul cu clichet include o bandă
rezistentă de cauciuc și facilitează fixarea scării.
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1.

2.

3.

Tot ce ai nevoie. De la apărătoare la veste reflectorizante, Opel oferă
o gamă completă de accesorii. Accesează catalogul online, disponibil la
www.opel-accessories.com

4. Protecţiile de lemn pentru podea şi panourile laterale sunt proiectate pentru

4.

5.

6.

7.

a fi fixate peste podeaua din oţel şi pereţi și a proteja spaţiul de încărcare.
5. Grilajele pentru geamurile spate protejează autovehiculul şi încărcătura valoroasă
împotriva unui furt. Grilajele reduc şi daunele provocate de mişcările haotice din spaţiul
de încărcare.
6. Bare de protecţie şi oglinzi în culoarea caroseriei. Pentru un aspect profesionist poți
alege ca barele de protecţie şi carcasele oglinzilor să fie vopsite în culoarea caroseriei.
7. Cârligul de tractare. Vă oferim o gamă largă de cârlige diverse, de la modele
demontabile şi fixe la cârlige de mare tonaj şi cuplaje sferice de tractare cu flanşă.
Extensia pentru rola Thule (imagine disponibilă online) permite încărcarea şi descărcarea cu uşurinţă, protejând şi suprafaţa acoperişului. O rolă integrată se deplasează
în faţă şi spate pentru a menţine extensia la nivelul marginii din spate a acoperişului.
Sistemul de fixare a încărcăturii în faţă Thule îţi permite să creezi propriul portbagaj
de acoperiş sigur pentru încărcăturile mai mari. Poţi fixa obiectele cu uşurinţă reglând
opritoarele şi profilurile laterale la lungimea dorită (detalii online).
Transmisia semi-automată Easytronic® de la Opel. Vezi pagina 32 pentru mai
multe informaţii.
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ACCESORII ŞI DOTĂRI
OPŢIONALE pentru
modelul Tour.
Nivelul excelent al dotărilor standard oferite pentru modelul
Tour uşurează viaţa oricui, aşa că nu-ți trebuie decât câteva
accesorii bine alese pentru a-ţi personaliza autovehiculul
conform nevoilor personale.
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1.

1. Luminează drumul. Pe vreme rea, proiectoarele de ceaţă puternice sporesc siguranţa

2.

ta şi a celorlalţi şoferi.
2. Suportul de bază pentru acoperiş şi cutia Thule te ajută să încarci eficient obiectele
cu efort minim. Echipat cu dispozitiv de blocare, sistemul transportă obiectele în siguranţă.
3. Suport pentru biciclete montat în spate. Ieşire în aer liber cu familia? Opel îţi oferă
un suport pentru biciclete uşor de utilizat, care poate transporta până la două biciclete,
amplasate pe cârligul de remorcare.
4. Apărătoare de noroi. Cu aceste apărătoare opționale economiseşti timpul pentru
spălat. De asemenea, protejează vopseaua de pe praguri.

3.

4.
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ACCESORII ŞI DOTĂRI
OPŢIONALE pentru
modelul Tour.
1.

1. Scaune pentru copii. Opel oferă o gamă completă de scaune pentru copii de toate
vârstele. Modelul Tour dispune de suporturi ISOFIX integrate, un sistem rezistent de
protecție pentru copii şi spaţiu şi lumină suficientă în partea din spate.
2. Plasă verticală pentru încărcătură. Protejează scaunele de murdărie. Cei care se
ocupă de câini vor iubi acest accesoriu care nu permite câinilor murdari să facă mai
multă murdărie. Compartimentul rigid pentru încărcătură ajută la protejarea podelei.
3. Scaun încălzit. Opel Combo Tour îţi asigură o temperatură adecvată indiferent
de starea vremii, cu ajutorul scaunului încălzit.
4. Transmisia semi-automată Easytronic® de la Opel îţi permite să alegi cum doreşti
să schimbi treptele de viteză. Poţi selecta modul automat pentru o rulare uşoară în traficul
cu opriri şi porniri dese sau modul manual pentru un stil de conducere mai activ.
5. Covoraşe. Păstrează covoraşele curate, indiferent unde te duci. Aceste covoraşe
opţionale pot fi îndepărtate şi curăţate.
32

2.

3.

4.

5.
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VARIANTE.
Gama versatilă de modele Combo este disponibilă în multe versiuni. Indiferent de varianta
aleasă, cu siguranţă vei primi un autovehicul
practic şi confortabil. Dealerul local Opel îţi
va prezenta întreaga gamă.
Tour şi Cargo cu geam cu ampatament

Combi (N1) cu geam cu ampatament

şi plafon standard.

lung şi plafon standard.

Cargo cu ampatament şi plafon standard.

Cargo cu ampatament lung
şi plafon standard.

Combo are orice vrei. Indiferent de versiune, cu cinci sau şapte
locuri, ampatament lung sau standard, hayon sau două uşi spate
asimetrice. Sau chiar şi în versiunea cu plafon înălţat, cu spaţiu
de încărcare/portbagaj practic mai mare cu 25 cm.
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Toate dimensiunile sunt redate în mm. In momentul printării acestui document nu exista varianta Combi valabila pt Romania.

Tour şi Cargo cu geam, cu ampatament

Tour şi Cargo cu uşi spate asimetrice

Tour cu şapte locuri şi

Tour cu şapte locuri şi

standard şi plafon înălţat.

sau hayon.

ampatament standard.

ampatament standard.

Cargo cu ampatament standard

Tour şi Cargo cu plafon standard

Cargo cu ampatament standard

Cargo cu ampatament lung

şi plafon înălţat.

sau înălţat.

şi plafon standard sau înălţat.

şi plafon standard.
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SPECIFICAȚII
Cargo.
Performanţele în afaceri se măsoară în cifre.
Specificaţiile din aceste tabele arată cum te
poate ajuta modelul Combo în afacerea ta.
dimensiuni

L1H1

L1H2

L2H1

Dimensiuni exterior în mm
Lungime maximă

4 390

4 390

4 740

Înălţime maximă (cu masa proprie)

1 845

2 100

1 880

Lăţime maximă

2 119

2 119

2 119

Ampatament

2 755

2 755

3 105

Consolă față

895

895

895

Consolă spate

740

740

740

Cerc de bracaj în m

11.2

11.2

12.5

Lungime de încărcare

1 820

1 820

2 170

Lungime de încărcare, scaun pasager faţă/scaune spate rabatate

3 050

3 050

3 400

Înălţime de încărcare

1 305

1 550

1 305

Lăţime de încărcare

1 714

1 714

1 714

Lăţime între pasajele roţilor

1 230

1 230

1 230

Înălţime uşă spate

1 250

1 455

1 250

Lăţime uşă spate

1 231

1 231

1 231

Înălţime prag spate

545

545

545

Înălţime uşă laterală

1 175

1 175

1 175

Lăţime uşă laterală

700

700

700

Dimensiuni interior în mm

Deschiderea exprimată în mm
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Masă şi volum

L1H1

L1H2

L2H1

Masă şi sarcină pe punte1 (în kg)
Masa proprie1

1 240–1 450

1 260–1 470

Sarcina utilă2

750–1 000

750–1 000

900–1 000

1 990–2 430

2 010–2 420

2 200–2 470

Masa maximă admisă3

1 300–1 490

Sarcina admisă pe puntea faţă

1 090–1 120

1 090–1 120

1 090–1 120

Sarcina admisă pe puntea spate

1 140–1 450

1 140–1 450

1 450

Sarcina pe acoperiş

100

–

100

Sarcina remorcii, fără frâne

500

500

500

1 000–1 500

1 000–1 500

1 000–1 500

Volum de încărcare

3.4

4.0

4.2

Volum încărcare, scaune spate rabatate

3.8

4.4

4.6

Sarcina remorcii, cu frâne
Volum în m3

L = lungime, 1 = standard, 2 = lung

H = înălţime, 1 = standard, 2 = înălţat

Pentru autovehicule standard inclusiv toate lichidele, rezervor umplut până la 90 % şi roata de rezervă (dacă este cazul). Masele şi sarcinile pe punte vor varia în funcţie de specificaţiile autovehiculului
(inclusiv dotări opţionale şi accesorii), care vor influenţa sarcina utilă. 2 Inclusiv greutatea şoferului. 3 Masele maxime admise (inclusiv sarcina pe punți) indicată pe plăcuţa autovehiculului
nu trebuie depăşite.
1
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MOTOARE ŞI TRANSMISII.

Cât de bine poate transporta un autovehicul o încărcătură este un lucru.
Cât de bine schimbă vitezele este altul.

Fiecare Combo îţi oferă un raport calitate/preț foarte bun, iar motoarele îţi oferă

opţională care reduce consumul în ciclu urban. Poţi alege dintre şapte variante

performanţe excelente pentru dimensiunile lor. De exemplu, cu motorul diesel 1.3 CDTI

de motorizare, în funcţie de versiunea Combo pe care o doreşti: două motoare

pentru Combo Cargo te poţi aştepta la intervale de service mari (până la 30 000 km

pe benzină, un motor pe gaz natural şi patru motoare diesel supraalimentate.

sau un an), precum şi la un nivel redus al consumului de carburant. Toate motoarele
(cu excepţia 1.4 Turbo şi 1.4 CNG) sunt disponibile cu tehnologia Start/Stop

consum de carburant ŞI EMISII
1.3 CDTI2
1.3 CDTI
(66 kW/90 cp)
cu sistem
Start/Stop2
(66 kW/90 cp)

Motoare

1.6 CDTI
cu sistem
Start/Stop
(66 kW/90 cp)

1.6 CDTI
(66 kW/90 cp)

1.6 CDTI
1.6 CDTI
cu sistem
(77 kW/
Start/Stop
105 cp)
(77 kW/105 cp)

2.0 CDTI4
2.0 CDTI4
cu sistem
(99 kW/
Start/Stop
135 cp)
(99 kW/135 cp)

1.4i
1.4i
cu sistem
(70 kW/
Start/Stop
95 cp)
(70 kW/95 cp)

Standard de emisii

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Benzină

Benzină

Transmisie

MT-5

MT-5

MTA-5

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-5

MT-5

6.0–5.9

6.6–6.5

MT-63

MTA-5

MT-63

6.4–6.1

6.2–5.6

7.1–6.8

1.4 Turbo5 1.4 GNC6
(88 kW/
(88 kW/1
120 cp)
20 cp)
Euro 5

Euro 5

Benzină Benzină
MT-6

GNC7

MT-6

Consum de carburant (l/100 km)1
Urban

Tour (M1)
Cargo şi Combi (N1)

Extra-urban Tour (M1)
Cargo şi Combi (N1)
Mixt

6.4–6.1

7.1–6.8

6.8–6.7

7.4–7.3

9.5–9.3

10.3–10.0

9.5

9.7

9.9 (6.5)

6.3–6.1

7.1–6.7

6.7–6.5

7.3–7.2

9.7–9.2

10.4–9.9

9.7–9.5

9.7

9.9 (6.5)

5.7–4.8

5.3–4.7

5.4–4.7

5.5–5.1

5.5–5.1

6.1–5.9

6.1–5.9

5.9

6.1

6.1 (4.0)

5.2–4.7

5.1–4.6

5.1–4.7

5.2–5.1

5.2–5.1

5.9–5.7

5.9–5.8

6.1–5.9

6.1

6.1 (4.0)

6.2–5.4

5.7–5.2

6.0–5.5

6.0–5.7

6.2–5.9

7.4–7.2

7.6–7.4

7.2

7.4

7.5 (4.9)

5.7–5.3

5.5–5.2

5.8–5.4

5.8–5.6

6.0–5.9

7.3–7.0

7.5–7.3

7.4–7.2

7.4

7.5 (4.9)

150–138 152–133 158–145 163–141

150–138

158–145

157–150

163–156

171–166

177–172

169

173

134

146–136

154–143

152–148

158–154

168–163

174–169

173–169

173

134

5.3–4.7
4.3–4.2

4.3–4.2

Tour (M1)
Cargo şi Combi (N1)

7.1–6.4
6.5–6.3

5.7–5.5

5.1–5.0

129–126

136–133

5.3–4.7

5.2–4.6
5.7–5.2

4.9–4.8

5.5–4.7
5.8–5.0

6.0–5.5

5.3–4.9

Emisii de CO2 în regim mixt (g/km)1
Tour (M1)
Cargo şi Combi (N1)

MT-5/MT-6 = transmisie manuală cu 5/6 trepte de viteză

140–130

150–138

MTA-5 = transmisie Easytronic® cu 5 trepte de viteză

Toate informaţiile erau corecte şi actualizate în momentul tipăririi. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Pentru informaţii actualizate, contactaţi distribuitorul
Opel local. Datele privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt stabilite conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare). Datele privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume și nu fac parte
dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru o comparație între diferite variante de autovehicule. Echipamentele suplimentare pot creşte masa proprie a autovehiculului, ceea ce conduce la reducerea sarcinii utile. Acest lucru ar putea duce la reducerea
vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Motorul 1.4 CNG 120 cp nu este disponibil in RO. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.
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Jantele modelului Combo reprezintă combinaţia ideală dintre formă şi funcţionalitate.

Jante de 15˝ din oţel.8

Jante de 16˝ din oţel.9

Jante de 15˝ din aliaj.10

JANTE ŞI PNEURI.

Jante de 16˝ din aliaj.4

În conformitate cu Regulamentul R (CE) Nr. 715/2007 (în versiunea aplicabilă). 2 Disponibilă pentru varianta Cargo cu acoperiş standard şi pentru Combi (N1). 3 Disponibilă doar pentru varianta Tour (M1). 4 Nu este disponibilă pentru varianta Combo Tour Essentia (M1).
Disponibil începând din toamna anului 2012. 6 Disponibil doar pentru varianta Tour (M1) cu acoperiş standard şi pentru Cargo. 7 Hidrogen în m³/100 km (convertit în kg/100 km) în conformitate cu Regulamentul R (CE) Nr. 715/2007 (în versiunea aplicabilă).
8
Disponibile standard pentru variantele Combo Cargo şi Tour L1 cu motoare diesel de 1,3 şi 1,6 litri. 9 Disponibile standard pentru variantele Combo Cargo L2 şi Combi (N1) cu motor pe benzină de 1,4 litri şi diesel de 2 litri (janta din imagine prezintă un capac
de dimensiuni complete). 10 Nu sunt disponibile pentru varianta Combo Cargo L2 cu motor cu 1,4 litri sau cu motor diesel de 2 litri şi nici pentru Combo Tour Essentia (M1).
1
5
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TAPIȚERII
ŞI CULORI.
Poţi alege dintre numeroase
variante atrăgătoare şi rezistente şi culori dinamice pentru
suprafeţele interioare.
Negru

Gri Ash.1

Castaniu
(strat separat).2

Negru
(strat separat).2

Star în Castaniu/
Negru.2

Star în Albastru/
Negru.2

Vinil în Gri/Gri.4

PLANŞA DE BORD

Inserţii/suporturi pentru scaune
Cubus în Negru
şi Gri/Negru.3

1
Disponibil pentru Combo Tour Enjoy. 2 Disponibil pentru
Combo Tour Cosmo. 3 Standard pentru Cargo şi Essentia.
4
Disponibil doar pentru Combo Cargo.
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Nugget în Roşu
şi Gri/Negru.1

Nugget în Gri
deschis şi închis/
Negru.1

Combo

Essentia
Cargo

Enjoy
Combi (N1)/Tour (M1) Tour (M1)

Cosmo
Tour (M1)

Suprafeţe interioare
Denumire material textil scaun

Vinil1

Cubus

Nugget

Nugget

Star

Star

Culoare scaun

Gri/Gri

Negru şi Gri/Negru

Gri deschis şi închis/Negru

Roşu şi Gri/Negru

Castaniu/Negru

Albastru/Negru

Planşa de bord

Negru

Negru

Gri Ash

Negru

Castaniu (strat separat)

Negru (strat separat)

Culori mate
Alb Polar

•

•

•

•

•

Roşu Tomato

•

•

•

–

–

–

Albastru Deep

•

•

•

–

–

•

•

Culori metalizate în două straturi
Roşu Ruby

•

•

•

•

–

–

Albastru Twilight

•

•

•

–

•

•

Albastru Marine

•

•

•

–

–

•

Argintiu Fish

•

•

•

•

•

•

Midnight

•

•

•

•

•

•

Pepper Dust

•

•

•

–

•

•

Midnight

Pepper Dust

N1 = Clasificare UE pentru autovehicule comerciale uşoare cu o masă maximă admisă de 3.5 tone

Mat
Alb Polar

M1 = clasificare UE pentru autovehicule destinate exclusiv transportului de pasageri.

1

Disponibil opţional.

Culori metalizate în două straturi
Roşu Tomato

Albastru Deep

Roşu Ruby

Albastru Twilight

Albastru Marine

Argintiu Fish
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Serviciile OPEL.
Fiecare Opel este proiectat şi construit pentru a fi utilizat zilnic.
Însă ca orice altă piesă de precizie, funcţionează cel mai bine
atunci când este îngrijit de oameni care știu ce fac.

Serviciu clienţi la nivel european. Peste

gratuit un mijloc alternativ de transport.

Distribuitorul local sau reparatorul agreat

servicii Opel. Oferim clienţilor Opel toate

6 000 de ateliere de reparații Opel din

Centrul de informaţii clienţi: dealerul Opel

vă va oferi o prelungire pentru lucrările

tipurile de asigurări auto.

Europa, din care peste 2 000 de ateliere

local vă stă la dispoziţie pentru întrebări

de întreţinere anuală.

specializate în autovehicule comerciale,

şi cerinţe speciale. Pentru mai multe infor-

sunt pregătite să asigure servicii speciali-

maţii referitoare la furgon, contactaţi şi

zate, profesioniste şi punctuale. Serviciile

Centrul Opel de informaţii clienţi.

oferă modele de finanțare interesante și

de calitate includ și explicaţii detaliate

Asistenţă rutieră Opel: Acest serviciu de

personalizate. Dumneavoastră decideţi

privind piesele reparate şi cauzele defec-

mobilitate este gratuit pentru toate auto-

cum veţi efectua plata pentru autovehicul,

Garanţie de 2 ani pentru autovehicule

tării și indicarea rubricii de pe factură.

vehiculele Opel noi, în primul an de la

conform nevoilor personale.

noi.   Această garanţie este valabilă

Servicii de închirieri auto OPEL.²   Opel
Oferte de finanţare.²   Dealerii Opel vă
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la care au fost livrate clientului de dis-

culul nu funcţionează.

pentru orice autovehicul Opel nou pe

data primei înmatriculări sau de la data
OPEL RoadPlus.¹

Rent vă menţine în mişcare când autovehi-

Oferte de leasing.²   Puteţi beneficia și

o perioadă de 24 de luni, fără restricţii

Durată maximă de funcţionare: autovehi-

tribuitor, oricare dintre aceste date este

de leasing pentru autovehicule Opel, de

de kilometraj, începând de la data livrării

culul va fi diagnosticat imediat, fără progra-

prima. Oriunde vă aflaţi, Serviciul de

exemplu prin GMAC Leasing. Condiţiile de

la client de către dealerul Opel.

mare, trebuie doar să vizitați unul dintre

asistenţă rutieră Opel este acolo pentru

leasing pot fi adaptate cerinţelor și posi-

atelierele Opel pentru autovehicule comer-

a vă ajuta. În peste 40 de ţări europene –

bilităţilor afacerii. De asemenea, Master

ciale. Reparaţiile mici vor fi efectuate pe loc,

24 de ore din 24. Asigurând servicii de asis-

Lease vă oferă servicii complete de gesti-

Cu asigurarea pentru costul reparaţiilor

iar piesele standard de uzură vor fi înlocuite

tenţă în caz de pană, servicii de remor-

onare a parcului auto, dintr-o sursă.

puteţi extinde garanţia pentru autovehi-

în termen de o zi. Dacă reparațiile durează

care, închirieri auto, cazare la hotel sau

mai mult de 3 ore, în primii 3 ani de la achizi-

transportul către destinaţia dorită cu tre-

ţionarea autovehiculului nou vi se va oferi

nul sau avionul (consultaţi programul).

Garanţie extinsă autovehicul.²

culul nou. Pentru informaţii despre dispoServicii de asigurări.²   Serviciile noastre
de asigurări GMAC întregesc pachetul de

nibilitate şi detalii, contactaţi dealerul
Opel local.

Garanţie anti-perforare de până la
12 ani. Opel vă oferă o garanţie fiabilă,
pe termen lung, împotriva perforării,
conform condiţiilor de garanţie descrise
în broşura de service.
Componente şi accesorii. Opţiunile
pentru menţinerea autovehiculului în stare
perfectă şi pentru personalizarea în vederea adaptării la necesităţile personale
şi de afaceri sunt disponibile la dealerul
Opel local.
Reciclare. Informaţiile despre modelele reciclabile, punctele de returnare
a autovehiculului scos din uz (VSU) și despre reciclarea VSU-urilor pot fi găsite la
www.opel.ro
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi dealerului Opel local. Puteți găsi mai
multe informații pe www.opel.ro

Servicii disponibile în cadrul atelierelor selectate de reparaţii
auto specializate în autovehicule comerciale.
2
Disponibile în funcţie de condiţiile pieței locale.
1 

Unele ilustraţii din această broşură conţin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informaţiile conţinute în această broşură erau corecte la momentul
la care aceasta fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului şi dotărilor. Culorile tipărite în broşură sunt doar aproximări ale culorilor
reale. Dotările opţionale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice şi dotările autovehiculelor noastre pot
varia de la o ţară la alta. Informaţii despre Proiectarea orientată spre Reciclare, reţeaua de colectare a Autovehiculelor Scoase din Uz (VSU) şi reciclarea VSU-urilor
pot fi găsite pe pagina de Internet www.opel.ro. Pentru informaţii exacte privind disponibilitatea, dotările autovehiculelor noastre şi pentru ofertele aplicabile, vă rugăm
să contactaţi partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)
68602130 Tipărit pe hârtie ecologică, fără conţinut de clor.
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