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AUTOBEST Gala: Opel Combo Life is 'Best Buy Car of Europe 2019'
•

Gala in Brussel: Michael Lohscheller en Xavier Duchemin nemen prijs in ontvangst

•

Duidelijke winnaar: nieuwe Combo Life met technologieën, comfort en flexibiliteit van
topniveau

31 gespecialiseerde journalisten uit 31 landen hebben gestemd – en de winnaar bij
AUTOBEST 2019 is de Opel Combo Life. De nieuwe 'ludospace' werd tijdens de
prijsuitreiking in Brussel officieel gekroond tot 'Best Buy Car Europe 2019' of 'Beste Koop'.
Volgens de jury biedt geen enkele concurrent zoveel auto voor hetzelfde geld. Opel CEO
Michael Lohscheller en Managing Director Sales, Aftersales & Marketing Xavier Duchemin
reisden naar de Belgische hoofdstad om de prijs voor het multifunctionele voertuig in
ontvangst te nemen.
“Zowel de klanten als de media zijn onder de indruk van de Combo Life”, zei
Michael Lohscheller tijdens de prijsuitreiking gisterenavond. “We hebben de Combo Life
uitgerust met een hoge mate aan flexibiliteit, comfort en innovatieve technologieën die
ongeëvenaard zijn in deze klasse. De Combo Life speelt daarom een sleutelrol in ons
continue productoffensief, dat dit jaar en volgend jaar wordt voortgezet. De titel
'Best Buy Car of Europe' onderstreept dit alles.”
“Families, openluchtliefhebbers en professionelen verwachten dat hun 'Beste Koop'-auto
de dagelijkse uitdagingen aankan. Deze AUTOBEST-onderscheiding bewijst dat onze
nieuwe Combo Life de ideale partner is”, voegde Xavier Duchemin toe.
De Opel Combo Life beschikt over innovatieve technologieën zoals een adaptieve
cruisecontrol, een waarschuwing voor slaperigheid bij bestuurders (Driver Drowsiness
Alert), een 180-graden achteruitrijcamera, head-up-display en een obstakeldetectie voor
de zijflanken (Flank Guard). Het nieuwe model van het merk uit Rüsselsheim verenigt het
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comfort en de dynamiek van een personenwagen met de ruimte en flexibiliteit van een
minibus. De jury nam ook criteria zoals de eigendomskosten en de service aangeboden
door de dealers in overweging. De experten werden overtuigd door het totaalpakket van de
vijfde generatie Combo.
Als 'Best Buy Car of Europe 2019' zet de Combo Life een sterke Opel-traditie voort. In de
afgelopen jaren was de autofabrikant uit Rüsselsheim al twee keer succesvol bij de
AUTOBEST-award. De Opel Corsa behaalde de titel in 2007 en 2015. AUTOBEST kiest
de 'Best Buy Car of Europe' sinds 2000.

Over Opel
Opel is een van de grootste Europese autofabrikanten en werd in 1862 door Adam Opel
opgericht in het Duitse Rüsselsheim. In 1899 begon het bedrijf met de bouw van auto's.
Sinds augustus 2017 maakt Opel deel uit van Groupe PSA. Samen met het Britse
zustermerk Vauxhall is de onderneming vertegenwoordigd in meer dan 60 landen over de
hele wereld en verkocht het in 2018 meer dan een miljoen voertuigen. Opel implementeert
momenteel haar elektrificatiestrategie om duurzaam succes te verzekeren en ervoor te
zorgen dat aan de toekomstige mobiliteitseisen van de klanten wordt voldaan. Tegen 2024
zullen alle Europese modellen van personenwagens een elektrische variant aanbieden.
Deze strategie is onderdeel van het PACE!-bedrijfsplan waarmee Opel tot doel heeft om op
een duurzame manier winstgevend te worden, wereldwijd actief en elektrisch.

Tekst en foto’s kunnen via de site https://be-media.opel.com/nl-be gedownload worden.
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