DE nieuwe
Combo Life

COMBO LIFE:
Heel veel voordelen!
Flexibiliteit, een zee van ruimte, baanbrekende technologie,
weldadige luxe én innovatieve veiligheid ... De nieuwe
Combo Life biedt het allemaal.
1.	Slimme assistentie. 19 geavanceerde functies, zoals
Advanced Park Assist1 en dodehoek-waarschuwing1
maken het rijden veiliger en meer ontspannen.

5.	Ruimte voor alles. Nooit meer passen en meten als u
op reis gaat, dankzij tot 28 praktische opbergvakken3
en tot 2.693 liter aan bagageruimte4.

2.	Van alle gemakken voorzien. Intuïtieve bediening,
een 8-duims touchscreen1, verwarmbaar stuurwiel1
en een hoge zitpositie.

6.	Panoramische achteruitrijcamera.1 De 180°
breedbeeldcamera met zoomfunctie geeft goed
zicht op obstakels achter uw wagen.

3.	Panoramadak met opbergvak. 2 Meer licht in het
interieur én extra bergruimte.

7.	
Draadloos opladen.1 Om uw smartphone op te laden
hoeft u hem enkel op de inductiemat te leggen.

4.	Flexibele zetelindeling. De Combo Life is overal
op voorbereid, met tot 7 zitplaatsen1 en afzonderlijk
neerklapbare zetels achterin2.

8.	Automatisch noodremsysteem.5 Waarschuwt u met
een geluidssignaal voor gevaarlijke situaties voor u.
Als u een ander voertuig of een voetganger te dicht
nadert, wordt de wagen automatisch afgeremd of tot
stilstand gebracht.

Optie. 2 Standaard op Innovation, optie voor Edition. 3 Het aantal opbergvakken kan variëren, afhankelijk van de gekozen uitvoering en het
uitrustingsniveau. 4 Tot 2.693 liter in de Combo Life met lange wielbasis; tot 2.126 liter in de versie met standaard wielbasis. Gemeten tot aan het
dak, met de achterste zetels neergeklapt, volgens ISO 3832. 5 Zie voor meer informatie de achterpagina.
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TOT 7 ZITPLAATSEN EN
EEN ZEE VAN RUIMTE.
1.	Tot 7 zitplaatsen.1 De Combo Life biedt u de vrijheid om
het interieur naar behoefte in te delen. De afzonderlijk
neerklapbare zetels op de derde rij kunnen ook verschoven
worden2 en zijn eenvoudig te verwijderen. In een handomdraai verandert u zo uw 7-zits in een 5-zits met heel
veel extra bagageruimte.
2.	Neerklapbare zetels.1 Nog meer ruimte nodig? Klap
dan eenvoudig de achterbank en de passagierszetel plat
neer. Zo ontstaat een enorme, vlakke laadvloer en wordt
de laadruimte in één keer drie keer zo groot: tot 2.126 liter3
in de versie met standaard wielbasis.

2

3.	Kies uw favoriete indeling. Drie afzonderlijke zetels
op de derde rij4 of een asymmetrisch gedeelde (60/40)
achterbank. En dankzij de standaard ISOFIX-bevestigingspunten kan u achterin zelfs drie kinderzitjes naast
elkaar plaatsen.

3

1
Optie. 2 De afzonderlijke zetels op de derde
rij zijn beschikbaar voor
zowel de standaard als
de lange wielbasis. De
zetels zijn enkel in de versie met lange wielbasis
verschuifbaar. 3 Gemeten tot aan het dak, met
de achterbank neergeklapt, volgens ISO 3832.
4
Standaard in Innovation,
optie voor Edition.
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Veelzijdigheid
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1

WANNEER HET
NOG GROTER MAG.
1.	
Combo Life. De ideale wagen om op pad te gaan met
uw gezin, vrienden, uw sportteam, bagage, gereedschap,
of wat u ook maar wilt meenemen. Dankzij de flexibele
indeling past u het interieur in een handomdraai aan.
Met een lengte van 4,4 meter, een hoogte van 1,8 meter,
twee schuifdeuren1, een laadruimte met een lengte tot
2,7 meter2 en een inhoud van 5973 tot 2.126 liter4 biedt
deze wagen u grenzeloze mogelijkheden.

2.	
Combo Life XL. Alle praktische eigenschappen van
de Combo Life, plus nóg meer ruimte. Dankzij een
laadruimte met een lengte tot 3,05 meter2 en een inhoud
van 8503 tot 2.693 liter 4 is de Combo Life XL perfect
voor wie maximale ruimte nodig heeft.

2

1
De tweede schuifdeur is
standaard op de Edition
en Innovation, en optioneel voor de Comfort.
2
Lengte van de laadruimte gemeten met de
achterbanken en passagierszetel neergeklapt.
3
Gemeten tot de bovenkant van de achterbankleuning. 4 Gemeten tot
aan het dak, met neergeklapte achterbank,
volgens ISO 3832.
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Veelzijdigheid
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ALLES VINDT ZIJN
PLAATS ONDER HET
PANORAMADAK.
1.	
Overzichtelijk dashboard en stijlvol interieur. Het grote
8-duims kleuren-touchscreen1 en fraaie chroomaccenten
scheppen een gevoel van luxe. Draadloos opladen van
uw smartphone1, verwarmbare zetels1, een verwarmbaar
stuurwiel1 en een elektrische handrem1 geven extra cachet.
2.	
Panoramadak met opbergruimte.2 Uitstekend uitzicht en
meer licht in het interieur. Het royale opbergvak strekt
zich uit over de hele lengte van de wagen. LED-interieurverlichting voegt extra sfeer toe, terwijl de elektrisch
bedienbare zonwering u beschermt tegen al te felle zon.

2

3.	
Alles netjes op zijn plaats. In de Combo Life beschikken
de bestuurder en passagiers over in totaal maar liefst
28 goed toegankelijke opbergvakken3. In de middenconsole, naast de zetels, onder het dak, in de deurpanelen en in de laadruimte – de Combo Life biedt voor
alles wat u wilt meenemen, de ideale bergplaats.

3

1
Optie. 2 Standaard op
Innovation, optie voor Edition.
3
Het aantal opbergvakken
kan variëren, afhankelijk van
de gekozen uitvoering en het
uitrustingsniveau.
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Interieur
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ENORME KRACHT EN EEN
FLINKE DOSIS RIJPLEZIER.
1

2

1.	
8-traps automaat.1 Geniet van maximale
efficiëntie en souplesse met de trefzeker
schakelende 8-traps automatische
versnellingsbak.
2.	Krachtige motoren. De Combo Life
biedt u de keuze uit verschillende
efficiënte motoren, met een vermogen
tot 130 pk.

Optie.

1
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Dynamische rijprestaties
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PARKEREN WORDT
KINDERSPEL.
1.	Advanced Park Assist.1 Dit slimme systeem helpt u om
perfect in te parkeren. U hoeft enkel de pedalen te
bedienen en te schakelen, terwijl u met geluidssignalen
en symbolen wordt gewaarschuwd voor obstakels.
2.	LED-dagrijverlichting. 2 Schitterend design en beter
zicht gedurende de dag.
3.	
H
 ead-Up Display.1 Meer gemak en veiligheid:
de belangrijkste rij-informatie ziet u recht voor u.

4.	Panoramische achteruitrijcamera.1 De 180° breedbeeldcamera en de hulplijnen op het display helpen
u om te parkeren of achteruit te rijden zonder last te
hebben van dode hoeken.
5.	IntelliGrip.1 Met 5 rijstanden die het koppel optimaal
over de wielen verdelen, zorgt dit systeem voor
optimale grip op elk type ondergrond, inclusief zand,
grind of sneeuw.

2

3

4

5

1
Optie. 2 Standaard
vanaf Edition.
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Innovatie
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1

VEILIGHEID GAAT
VOOR ALLES.

14

Veiligheid

2

3

4

5

1.	Automatisch noodremsysteem met voetgangersdetectie.1 Dit innovatieve systeem
waarschuwt de bestuurder voor potentiële
gevaren vóór de wagen. Als de bestuurder
niet reageert, remt het systeem de wagen
automatisch af.
2.	
Vermoeidheids-signalering. Dit systeem
waarschuwt u wanneer het tijd is voor een
pauze of wanneer uw rijstijl op vermoeidheid
wijst.
3.	Advanced Cruise Control.2,3 Bij een snelheid
tussen 30 en 160 km/u handhaaft dit assistentiesysteem een constante snelheid en een
veilige afstand tussen u en uw voorganger,
door automatisch te versnellen en af te
remmen.
4.	
Lane Keep Assist. Zodra u uw rijstrook
onbedoeld dreigt te verlaten, wordt
u gewaarschuwd met een lichte tegendruk
in het stuurwiel.
5.	Airbags. Veiligheid voor alle inzittenden,
dankzij 6 airbags, inclusief gordijnairbags
achteraan.

1
Zie de achterpagina.
begin 2019.

2

Optie.

3

Beschikbaar vanaf
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1

UITSTEKEND VERBONDEN,
WAAR U OOK GAAT.
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1.	Hoogwaardig infotainment. De Combo Live biedt u de
keuze uit twee veelzijdige infotainmentsystemen. Om te
beginnen het gebruiksvriendelijke “Multimedia”-systeem1
met een groot 8-duims kleuren-touchscreen, Bluetooth®
voor handsfree bellen en muziek streamen, plus toegang
tot de meest gebruikte apps en functies op uw smartphone
via Apple CarPlay™ en Android Auto™2.

2.	Draadloos opladen.1 Nooit meer last van rommelige
snoeren of een platte batterij! Om uw telefoon op te laden,
hoeft u hem voortaan enkel op de inductiemat te leggen.
3.	Multimedia Navi Pro.1 Nog een stapje hoger dan het
“Multimedia”-systeem, met onder meer een uitgebreid
navigatiesysteem met 3D-kaartweergave en geavanceerde, digitale radio en spraakgestuurde functies.

2

3

Connectiviteit

1
Optie. 2 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde
functies zijn afhankelijk
van het type toestel en
de versie van het besturingssysteem.
Apple CarPlay is een
handelsmerk van Apple
Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en
andere landen. Android
is een handelsmerk van
Google Inc. De vrijgave
van Android Auto in
België en het G.H.
Luxemburg werd bij het
in druk gaan van deze
cataloog nog niet
bevestigd door Google
Inc. Apple CarPlay™
wordt in het G.H.
Luxemburg nog niet
ondersteund. Voor de
meest recente info en
beschikbaarheid van
beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
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VERSCHILLENDE VERSIES,
HETZELFDE DNA.
1.	De nieuwe Combo en Combo XL. Boodschappen doen
of eropuit met het hele gezin, lange of korte ritten,
over de snelweg of binnendoor - de praktische nieuwe
Combo Life is overal op ingesteld. Maar omdat de één
nu eenmaal meer ruimte nodig heeft dan de ander,
heeft u de keuze tussen de standaard en de extra lange
versie. De Combo Life XL is 35 cm langer en biedt in de
standaard indeling maar liefst 253 liter extra laadruimte.1

2

2.	Asymmetrische achterdeuren. 2 Bijzonder praktisch
en schitterend afgewerkt.
3.	Achterklep.3 Biedt beschutting bij in- en uitladen
wanneer het regent. Voorzien van een openslaand
raam4 voor snelle toegang tot de laadruimte.
4.	Schuifdeuren opzij.5 Gemakkelijk in- en uitstappen,
zelfs als de ruimte beperkt is.

3

4

1
Laadruimte van de Combo XL
met lange wielbasis in 5-zits
opstelling. 2 Standaard op
Comfort, optie voor Edition.
3
Standaard op Edition
en Innovation. 4 Optie op
Edition. Standaard op Innovation. 5 Tweede schuifdeur
is standaard op Edition
en Innovation, optie voor
Comfort.
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Koetswerkvarianten
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UITRUSTINGSNIVEAUS.
COMFORT

Standaarduitrusting:
1. Stoffen bekleding, Mistral Grey
2.	Verwarmbare en elektrisch verstelbare
buitenspiegels
3. Opbergvak onder het dak

1

Edition

Uitrustingsniveaus

2

Standaard bovenop de uitrusting van de Comfort:
1. Luxe bekleding, Mistral Grey
2.	Dashboard met chromen details
3. Achterklep met raam

1

20

En daarnaast onder meer:
» 16-duims stalen velgen met wieldeksel
» 3,5-duims kleuren-informatiedisplay met
Lane Keep Assist en cruise control met
snelheidsbegrenzer
» Asymmetrisch (60/40) gedeelde, neerklapbare
achterbank
» 1 schuifdeur aan rechterzijde

2

3

En daarnaast onder meer:
» Manuele airconditioning
» Bumpers, buitenspiegels en deurgrepen
in koetswerkkleur
» LED-dagrijverlichting
» Twee schuifdeuren

3

Innovation

Standaard bovenop de uitrusting van de Edition:
1. Luxe bekleding, Mistral Brown
2. 3 afzonderlijk neerklapbare zetels op de 2e rij
3.	Radio Multimedia met 8-duims kleuren
touchscreen
4.	Openslaand raam in achterklep met getint glas
5. Dakrails
6. Panoramadak met opbergvak

En daarnaast onder meer:
» Verwarmbare en elektrisch verstelbare
buitenspiegels, elektrisch inklapbaar
» Lederen stuurwiel, afgeplat onderaan
» Mistlampen met bochtverlichting
» Voorbumper met beschermingspaneel

1

2

3

4

5

6
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KIES UW KLEUR.

White Jade1

Cool Grey3

Moonstone Grey3

Night Blue3
Basis.

1
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Koetswerkkleuren

2

Briljantkleur.

3

Metaalkleur.

4

Premium metaalkleur.

Quartz Grey3

Onyx Black2

Ruby Red2

Cosmic Brown4
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VELGEN EN BANDEN.

16-duims stalen velg met
zilverkleurig wieldeksel,
6,5 J x 16, bandenmaat 205/60 R 161

16-duims stalen velg met
zilverkleurig wieldeksel in
“Rotor”-design, 6,5 J x 16,
bandenmaat 205/60 R 162

16-duims lichtmetalen velg,
7-spaaks design, Bright Silver,
6,5 J x 16, bandenmaat 205/60 R 163

17-duims lichtmetalen velg,
10-spaaks design, Bright Silver,
7,0 J x 17, bandenmaat 205/55 R 173

EU-BANDENLABELS
BANDENMAAT

205/60 R 16

205/60 R 16
(all-season banden)

215/65 R 16 M+S

205/55 R 17

Brandstof-efficiëntieklasse

B

C

C

C

Klasse grip op nat wegdek

A

B

C

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

70

69

69

69

Geluidsklasse

Enkel beschikbaar voor Comfort en Edition.

1
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Velgen, bandenlabels en motoren

2

Enkel beschikbaar voor Innovation.

3

Optie.

MOTORSPECIFICATIES.
MOTOREN

1.2 Turbo (81 kW/110 pk)
met Start/Stop-systeem

1.5 Turbo Diesel (56 kW/75 pk)
met BlueInjection-technologie2

1.5 Turbo Diesel (75 kW/102 pk)
met Start/Stop-systeem en
BlueInjection-technologie2

1.5 Turbo Diesel (96 kW/131 pk)
met Start/Stop-systeem en
BlueInjection-technologie2

Versnellingsbak

MT-6

MT-5

MT-5

MT-6

Emissienorm

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

AT-8

De verbruik- en uitstootcijfers in deze tabel zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.
Brandstof

Benzine

Diesel

Diesel

Diesel

In de stad

6,7–6,3

4,6

4,9–4,5

4,9–4,8

4,8–4,6

Buiten de stad

5,1–5,0

3,9–3,8

4,3–4,0

4,3–4,0

4,3–4,1

Gemiddeld

5,7–5,5

4,2–4,1

4,5–4,2

4,5–4,3

4,5–4,3

130–125

110–108

118–110

118–113

118–113

Brandstofverbruik in l/100 km1

Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km

1

MT-5/MT-6 = manuele 5/6-versnellingsbak

AT-8 = 8-traps automaat

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.
Alle specificaties hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. Neem contact op met uw Opel verdeler voor de meest recente informatie en om na te gaan of de cijfers sinds deze publicatie veranderd zijn.
Vanaf 1 september 2017 worden het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van sommige nieuwe voertuigen bepaald op basis van de nieuwe WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen
mogelijk te maken, zijn de betreffende WLTP-cijfers vervolgens omgerekend naar NEDC-cijfers.
Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zoals deze hier vermeld worden, zijn bepaald volgens de NEDC-homologatierichtlijnen, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008, in de versies die respectievelijk van toepassing
zijn, om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken.
Voor een correcte werking van de Bluelnjection-technologie is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue ® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken.
Kijk voor meer informatie op opel.be/adblueinfo

1 

2 
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Maak uw Combo
nog persoonlijker.
Opties

1

2

1.	Trekhaak.1 Nog meer te vervoeren? De duurzame
trekhaak vergroot uw mogelijkheden.
2.	Open & Start (Keyless Entry).1 De gemakkelijkste
manier om de deuren van uw Combo te openen
en snel te starten. Uw sleutels kunnen gewoon in uw
zak of tas blijven.
3.	Bagagerek.1 Een stevige en veilige afscheiding tussen
de passagiers- en de laadruimte, die het zicht naar
achteren niet belemmert.

3

Optie.

1
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Opties en accessoires

Accessoires
1.	Opel dakkoffer.1 Ruim en aerodynamisch: de Opel dakkoffer
is een uitkomst als u met vakantie gaat.
2. F lexConnect uitklaptafeltje.1 De stevige FlexConnecthouder, die aan de hoofdsteun wordt bevestigd, biedt plaats
aan diverse handige accessoires. Het tafeltje is voorzien
van een bekerhouder en kan als het niet gebruikt wordt,
eenvoudig opgeklapt worden.
3.	Bagagenet.1 Het flexibele net voorkomt dat losse spullen
heen en weer gaan schuiven in de laadruimte. Het wordt
stevig aan de vier hoeken van de laadruimte bevestigd.
4.	
FlexConnect tablethouder.1 Uw passagiers hoeven zich
onderweg niet te vervelen, maar kunnen ontspannen een
filmpje kijken op hun tablet.

5.	Kinderzitje.1 Op de achterbank van de Combo Life kunnen,
dankzij de ISOFIX-verankeringspunten, zelfs drie kinderzitjes
naast elkaar geplaatst worden.
6.	Dakdrager1. De hoogwaardige aluminium Opel dakdrager
biedt plaats aan grotere voorwerpen. Hij wordt geleverd
inclusief alle benodigde montagematerialen en kan zonder
boren gemonteerd worden.

Kijk voor meer uitrustingsdetails en accessoires op
www.opel.be

1

2

3

4

5

6
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet
beschikbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel-voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen
van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via Opel Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease.
De automatische noodrem met voetgangersdetectie werkt automatisch tussen 5 en 85 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 85 km/u wordt de snelheid met maximaal 22 km/u verminderd. Bij een hogere snelheid dient de
bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen de noodrem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte obstakel (een bewegend obstakel: 5 tot 85 km/u; een stilstaand obstakel 5 tot 80 km/u; een voetganger 5 tot 60 km/u). De assistentiesystemen
van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid.
Op www.febelauto.be vindt u alle informatie betreffende het ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.
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