
  Combo Gesloten bestel





De Opel Combo levert maand in maand uit topprestaties voor uw bedrijf. Unieke eigenschappen 

en toonaangevende specificaties zorgen dat hij op elke taak berekend is. Hij is leverbaar  

in een groot aantal uitvoeringen, met een keuze uit een lange of standaard wielbasis en twee 

dakhoogtes. Daarnaast biedt de Combo in iedere versie een groot aantal opties en accessoires, 

zodat u hem exact kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Hij is  

betrouwbaar, veelzijdig en efficiënt en neemt moeiteloos ladingen tot bijna een ton mee. 

Zijn dat kwalificaties waarvoor u warm loopt, dan is de Opel Combo Gesloten Bestel een 

werkkracht die veel zal opleveren voor uw bedrijf.

AMBITIEUS TALENT VOOR  
BEDRIJVEN MET AMBITIE.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (06/2017). Opel behoudt zich het recht voor  
specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie. 
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Overtuigende  
pluspunten.

  Antwoord op uw vragen.    Asbelasting, dakhoogte, breedte, en nog 
veel meer … Alle technische gegevens van de Combo Gesloten Bestel 
vindt u op www.opel.nl/bedrijfswagens

de Combo gesloten Bestel staat aan de top van zijn klasse. Hij heeft 

een opvallend lange laadruimte, één van de hoogste laadvermogens 

en een zeer lage laad dorpel. Het motoraanbod omvat naast zuinige 

benzine- en dieselmotoren ook een economische CNG-motor.  

Bijna alle motoren zijn voorzien van het brandstofbesparende 

Start/Stop-systeem. 

 

Als ondernemer kiest u uiteraard voor bedrijfsmiddelen die zich 

optimaal terug verdienen. Ook in dat opzicht is de Combo Gesloten 

Bestel een uitstekende investering, zowel voor de korte als de  

lange termijn.
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MINDER KOSTEN, 
MEER MOGELIJKHEDEN.

Uw bedrijf is gebaat bij lage kosten en een zo groot mogelijk groeipotentieel. Met zijn 

ruime mogelijkheden en lage operationele kosten geeft de Opel Combo Gesloten Bestel 

uw bedrijf ook wat dat betreft een flinke voorsprong. U kunt kiezen uit drie uitrustingsniveaus 

en een groot aantal opties, om te zorgen dat uw bestelwagen helemaal aan uw wensen en 

behoeften voldoet. Welke uitvoering u ook kiest, u kunt er zeker van zijn dat de Combo Gesloten 

Bestel elke lading – van pakketten tot buizen en van ladders tot grasmaaiers – veilig en 

efficiënt zal vervoeren. En zelfs als hij zwaar beladen is, blijft zijn wendbaarheid uitstekend.
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De Opel Combo Gesloten Bestel is gemaakt met het oog op uw 

dagelijkse praktijk. En omdat we bij Opel weten dat geen twee 

bedrijven hetzelfde zijn, bieden we u de keuze uit een groot aantal 

modelvarianten en drie uitrustingsniveaus. Standaard of lange 

wielbasis, standaard of hoog dak, één of twee (of helemaal geen) 

schuifdeuren1, een achterklep of asymmetrische achterdeuren … 

En kijk dan ook eens naar zijn lage verbruik, geringe uitstoot, lage 

onderhoudskosten en de talloze optiemogelijkheden. Dan wordt 

duidelijk dat er altijd een Opel Combo Gesloten Bestel is die 100% 

bij uw bedrijf past.

DOOR PROFESSIONALS,  
VOOR PROFESSIONALS.

1  Een schuifdeur zonder raam rechts is standaard op de Edition- en Sport-uitvoering en optioneel op 
de Selection-uitvoering.
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Als u regelmatig veel moet vervoeren, is er één Combo die de 

kroon spant. De Gesloten Bestel met lange wielbasis en hoog dak, 

die maar liefst 5,0 m3 aan laadruimte biedt, met een breedte van 

1.714 mm, een lengte van 2.170 mm en een hoogte van 1.550 mm. 

Daarmee neemt u vrijwel elke lading moeiteloos mee. Met een  

laadvermogen van bijna een ton hoeft u zich over het gewicht niet 

snel zorgen te maken. Ook de capaciteiten van de andere varianten 

zijn absoluut niet bescheiden te noemen. Blader voor een overzicht 

van de specificaties naar blz. 24.

INLADEN EN  
OPSCHIETEN.





1.
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selection, 
edition  
of sport?
de combo Gesloten Bestel is 
leverbaar in drie uitrustings-
niveaus, zodat u de combo 
kunt kiezen die optimaal bij 
uw dagelijkse werk past.  

  selection: praktisch en veelzijdig.    

De Selection-uitvoering van de Combo  

Gesloten Bestel biedt een comfortabele 

werkomgeving, met een ergonomisch  

ingericht dashboard (foto 1), een  

bestuurdersstoel met verstel bare  

rugleuning (foto 3), een in hoogte en 

diepte verstel baar stuurwiel en elektrisch 

bedienbare ramen. De cabine wordt  

veilig van de laadruimte gescheiden 

door een stevige scheidings wand  

zonder raam.
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  Edition: nog meer comfort en gemak.    Aan de veelomvattende standaarduitrusting 

van de Selection-uitvoering  voegt de Edition waardevolle extra’s toe. Zoals standaard 

airconditioning, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een brede schuifdeur 

aan de rechterkant en een opbergvak onder het cabinedak (foto 2), dat volop ruimte 

biedt voor mappen, kaarten en andere dingen die u onderweg bij de hand wilt hebben1. 

De Edition-uitvoering biedt bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een Combo 

met een hoog dak.

  Sport: representatief en extra royaal uitgerust.    De Combo Gesloten Bestel Sport is 

gemaakt voor wie veel op de weg zit en naast gemak en comfort ook veel waarde 

hecht aan een stijlvolle uitstraling. Bumpers en buitenspiegels zijn uitgevoerd in de 

carrosseriekleur. Daarnaast heeft de Sport standaard 15- of 16-inch lichtmetalen 

velgen. Hij is voorzien van een in hoogte verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel 

met armsteun en lendensteun en een bijrijdersstoel met verstelbare rugleuning. 

Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, een lederen stuurwiel en  

schakelknop en een praktische, duurzame kunststof vloer in de laadruimte zijn even-

eens standaard. Voor optimale ontspanning en informatie onderweg is hij uitgerust 

met het veelzijdige Radio CD50 Multimedia-systeem (zie blz. 19).

  Veiligheid op hoog niveau.    De Combo Gesloten Bestel is voorzien van een groot 

aantal veiligheidssystemen om inzittenden en lading uitstekend te beschermen.  

Een airbag aan bestuurderskant is standaard, optioneel zijn daarnaast een airbag 

aan bijrijderskant (standaard in Sport) en zijairbags leverbaar. Ook ABS, ESP, 

dagrijverlichting en verstelbare hoofdsteunen op beide zitplaatsen zijn standaard.  

De Edition biedt bovendien elektronische startblokkering. De Sport voegt daar nog  

mistlampen vóór, cruise-control en parkeersensoren in de achterbumper aan toe.

¹ Standaard op de Edition-uitvoering met hoog dak, optioneel op de andere uitvoeringen.  
Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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CapaCiteit.
De Opel Combo Gesloten Bestel 
is op veel terreinen een ware 
kampioen. Zijn laadruimte 
behoort tot de grootste in zijn 
klasse (L1H1 en L1H2), zodat 
hij moeiteloos plaats biedt aan 
al uw lading, van euro pallets 
of postpakketten tot zware 
machines. Wilt u nóg meer 
meenemen, dan kiest u voor 
een versie met hoog dak en/of 
lange wielbasis.
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Er is een groot aantal opties en accessoires leverbaar om de Opel Combo nog veiliger 

te maken, uw werkgemak te vergroten of de laadruimte nóg beter op uw dagelijks werk 

af te stemmen. Zoals de “bi-link”-achteras die borg staat voor een werkelijk sublieme 

wegligging en wendbaarheid, zelfs onder de zwaarste belading. Heeft u meer ruimte 

nodig, dan zijn er diverse dakdragersystemen en Opel-trekhaken.

  1. Groot volume.    De laadruimte van de Combo Gesloten Bestel legt u met zijn enorme 

inhoud niet snel beperkingen op: van 3,4 m3 bij standaard wielbasis en standaard dak 

(L1H1) tot maar liefst 5,0 m3 voor de versie met lange wielbasis en hoog dak (L2H2).

  2. Dakklep.    Een slimme optie die het gemakkelijker maakt lange voorwerpen mee  

te nemen. Met één druk op de knop klapt het achterste deel van het dak automatisch 

open tot een hoek van 46°, zodat een opening met een breedte van 916 mm ontstaat.

  3. Ladderrek.    Dit stevige rek wordt onder het dak van de Combo bevestigd en 

biedt de mogelijkheid om een opvouwbare ladder uit het zicht te vervoeren, zonder 

dat hij de laadruimte belemmert.
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  1. Electronic Climate Control.    Een geavanceerd airconditioningsysteem waarmee 

bestuurder en bijrijder afzonderlijk hun ideale temperatuur kunnen instellen. Optie in 

de Edition en Sport.

  2. Asymmetrische achterdeuren.    De Combo Gesloten Bestel is standaard voorzien van 

asymmetrische achterdeuren. Optioneel is ook een achterklep verkrijgbaar. Parkeert  

u de Combo vaak in een lage (parkeer)garage, dan zijn de achterdeuren veruit de meest 

praktische keuze. In beide uitvoeringen maakt de extra lage laaddorpel (545 mm) 

laden en lossen gemakkelijker.

Comfort En gEmAk.
Door zijn praktische karakter, met onder meer elektrisch  
bedienbare ramen voorin en een brede schuifdeur1,  
is de opel Combo fantastisch om in te werken. opties als  
een opklapbare documenthouder aan het dashboard  
en Electronic Climate Control verhogen zowel het comfort  
als de productiviteit.



5.
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  3. Draagbaar licht (optie).    In de rechterbovenhoek van de laadruimte kan een 

krachtige zaklamp gemonteerd worden, die altijd bij de hand is als u in een donkere 

omgeving aan het werk moet.

  4. Verwarmbare stoelen.    Met één druk op de knop genieten van aangename warmte: 

zo gaat u op koude ochtenden des te prettiger aan het werk. Een verwarmbare  

bestuurdersstoel is standaard in de Sport en voor de Edition als optie leverbaar.

  5. In hoogte verstelbare bestuurdersstoel.    De 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel 

is voorzien van een verstelbare lenden- en armsteun, zodat u ook op lange ritten de 

beste houding kunt vinden en uw rug kunt ontzien. Standaard in de Sport en als optie 

lever baar voor de Edition.

1  Een schuifdeur rechts zonder raam is standaard in de Edition- en Sport-uitvoering en optioneel leverbaar voor de Selection-uitvoering. 
Een schuifdeur met raam en een schuifdeur links zonder raam zijn eveneens optioneel leverbaar voor alle uitvoeringen.
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Veiligheid en  
infotainment.
Wat voor werk u ook doet, veiligheid is van het grootste belang. 
de opel Combo gesloten Bestel is standaard voorzien van een 
airbag aan bestuurderskant, een robuuste veiligheidskooi van 
gehard staal, aBS met elektronische remkrachtverdeling en het 
elektronische Stabiliteitsprogramma (eSP®) met anti-doorslip-
regeling en hill Start assist. optioneel zijn onder meer een  
airbag aan bijrijderskant (standaard in de Sport-uitvoering) 
en zij airbags leverbaar. het hoogwaardige Radio Cd50  
multimedia-systeem (standaard in de Sport-uitvoering, optioneel  
in Selection en edition) voorziet u onder weg van de nodige  
informatie en ontspanning. 

  1. hill Start assist.    Zelfs op de steilste helling wordt starten 

kinderspel. Het systeem houdt de remmen nog twee seconden 

vast nadat u de handrem heeft losgelaten.

  2. Parkeersensoren.    Achteruit inparkeren en achteruit  

manoeuvreren wordt een stuk gemakkelijker en veiliger, dankzij 

de sensoren in de achterbumper. Het systeem waarschuwt  

met een piepsignaal zodra u te dicht bij een obstakel komt. 

(Standaard in de Sport, optie in de Selection en Edition.)
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Alle hier beschreven apparatuur en systemen zijn uitsluitend als optie leverbaar, tenzij anders aangegeven. Informeer bij uw Opel 
bedrijfswagendealer naar de beschikbaarheid.

  3. Radio CD50 Multimedia.    Dit veelzijdige systeem (standaard in de Combo Sport, optie 

in de Selection en Edition) biedt MP3-afspeelmogelijkheid en is voorzien van een handsfree 

SMS-lezer, radio en mediaspeler die vanaf het stuurwiel te bedienen zijn. Alle andere  

media worden ondersteund via Bluetooth® en de externe stereo/USB-aansluiting.

  4. Stuurwielbediening.    De belangrijkste functies van de Opel infotainmentsystemen voor 

de Combo zijn standaard vanaf het stuurwiel te bedienen. Zo kunt u het volume aanpassen, 

SMS-berichten laten voorlezen, inkomende gesprekken aannemen of spraakherkenning 

en stereofuncties instellen, terwijl u uw handen veilig aan het stuur en uw ogen op de  

weg houdt. 

  5. Externe stereo- en USB-ingang voor aansluiting van apparatuur.    Standaard als  

onderdeel van Radio CD50 Multimedia: de mogelijkheid om compatibele mobiele apparatuur 

aan te sluiten via Bluetooth® of de externe stereo- en USB-ingang. Zo kunt u bijvoorbeeld 

SMS-berichten laten voorlezen en gebruik maken van multimedia bestanden, zoals MP3, 

MP4 en WMA, zonder uw handen van het stuur te nemen.
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Accessoires.
Dankzij een groot aantal betaalbare accessoires kunt u uw 
opel combo Gesloten Bestel exact aanpassen aan de behoeften 
van uw bedrijf. Van vloer- en wandpanelen tot een ladderrek  
en een compleet assortiment Thule-dakdragers.

  1. imperiaalrek.    Voorzien van een rolstang om lange of zware lading met geringe  

inspanning op het dak te laden.

  2. Allesdrager.    Ontworpen om uitrusting en gereedschap veilig en gemakkelijk op 

het dak te vervoeren. De drie T-vormige balken over de breedte van het dak worden 

vastgezet in vergrendelbare voetjes en zijn in een handomdraai te verwijderen.

  3. Allesdrager met Thule-ladderdrager.    Deze speciaal ontworpen drager wordt 

vanaf het dak langs de zijkant van de wagen naar beneden gekanteld, zodat een  

comfortabele laadhoogte ontstaat. Met een brede rubber spanband wordt de ladder 

stevig op zijn plaats gehouden.



4.

6.
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  4. Houten beschermingsvloer en wandpanelen.    Op maat gemaakt om precies over 

de stalen vloer en wanden te passen en optimale bescherming te bieden.

  5. Beschermingsroosters voor de achterruiten.    Beschermen uw bestelwagen en  

de lading tegen inbraak. Ze beschermen bovendien het glas tegen beschadiging door 

onverhoedse bewegingen in de laadruimte.

  6. Stoelhoezen.    Een elegante manier om de originele bekleding te beschermen.  

De stevige hoezen bedekken ook de arm- en hoofdsteunen en zijn voorzien van een  

zilverkleurige opgestikte Combo-belettering.

  7. Trekhaak.    U heeft de keuze uit diverse trekhaken, met afneembare of vaste kogel 

of met een vangmuilkoppeling voor een sleepstang.

  Thule Roller Extension.    Dit is een praktische uitbreiding van de dakdrager, die laden 

en lossen aan de achterkant van het dak gemakkelijker maakt en ook de lak beschermt. 

De geïntegreerde rolstang is gemakkelijk naar voren en achteren af te stellen, zodat hij 

gelijk loopt met de achterste rand van het dak.

  Thule laadstopsysteem.    Houdt zelfs zware ladingen veilig op hun plaats. Met behulp 

van de laadstops en zijprofielen past u het systeem aan de lengte van uw lading aan. 

Ga voor meer informatie naar www.opel.nl/accessoires

  Alles wat u nodig heeft.    Opel heeft een uitgebreid aanbod van accessoires 
voor u. Bekijk onze online-catalogus op www.opel.nl/accessoires
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Wat uw bedrijf ook doet, er is altijd een Combo die daar perfect 

bij past. U heeft de keuze tussen standaard en lange wielbasis, 

standaard of hoog dak, een achterklep of twee asymmetrische 

achterdeuren, met of zonder ramen.

Modelvarianten.
er zijn zoveel varianten van de opel Combo 
Gesloten Bestel dat we ze hier niet allemaal 
kunnen laten zien, maar de voorbeelden op 
deze pagina’s geven wel een goede indruk.  
Uw opel bedrijfswagendealer vertelt u graag 
meer over alle mogelijkheden.

Gesloten Bestel met standaard wielbasis 

en standaard dak (L1H1).

Gesloten Bestel met lange wielbasis  

en standaard dak (L2H1). 

Gesloten Bestel met asymmetrische  

achterdeuren en met achterklep.

Gesloten Bestel met standaard dak en 

met hoog dak.

L1H1 L2H1
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Gesloten Bestel met standaard wielbasis 

en hoog dak (L1H2). 

Gesloten Bestel met lange wielbasis en 

hoog dak (L2H2).

Gesloten Bestel met standaard wielbasis 

en standaard of hoog dak (L1H1/H2).

Gesloten Bestel met lange wielbasis  

en standaard of hoog dak (L2H1/H2). 

L: lengte 1 = standaard 2 = lang
H: dakhoogte 1 = standaard 2 = hoog

Alle maten in mm. De cijfers op op deze pagina’s zijn gegeven 
op basis van de typegoedkeuring; de exacte waarden voor de 
in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.L1H2 L2H2
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SpecificatieS.
Goede prestaties moeten zich bewijzen in cijfers. 
De getallen in onderstaande tabellen laten 
zien dat de Opel combo ook op dat belangrijke 
gebied uitstekend scoort.

afmetinGen L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
afmetingen carrosserie in mm

max. lengte 4.390 4.390 4.740 4.740

max. hoogte (bij leeggewicht) 1.845 2.100 1.880 2.125

max. breedte 2.119 2.119 2.119 2.119

Wielbasis 2.755 2.755 3.105 3.105

Overbouw voorzijde 895 895 895 895

Overbouw achterzijde 740 740 740 740

Draaicirkel in m 11,2 11,2 12,5 12,5

inwendige maten in mm 

Lengte laadruimte 1.820 1.820 2.170 2.170

Laadhoogte 1.305 1.550 1.305 1.550

Breedte laadruimte 1.714 1.714 1.714 1.714

Breedte tussen de wielkasten 1.230 1.230 1.230 1.230

afmetingen laadopening in mm 

Hoogte achterdeuropening 1.250 1.455 1.250 1.455

Breedte achterdeuropening 1.231 1.231 1.231 1.231

Hoogte laaddorpel 545 545 545 545

Hoogte schuifdeur zijkant 1.175 1.175 1.175 1.175

Breedte schuifdeur zijkant 700 700 700 700
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1  Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld. 
De cijfers op op deze pagina's zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

Maten en gewichten L1h1 L1h2 L2h1 L2h2
gewichten en asbelastingen1 in kg

Leeggewicht1 1.265–1.410 1.260–1.435 1.260–1.465 1.435

Max. laadvermogen1 675–953 855–953 855–953 953

Max. toelaatbaar totaalgewicht1 2.030–2.418 2.215–2.428 2.215–2.470 2.488

Max. toelaatbare voorasbelasting 1.090–1.200 1.090–1.200 1.090–1.200 1.200

Max. toelaatbare achterasbelasting 1.140–1.450 1.450 1.450 1.450

Max. daklast 100 100 100 –

aanhangwagengewicht, ongeremd 500 500 500 500

aanhangwagengewicht, geremd 1.000–1.300 1.000–1.300 1.000–1.300 1.300

inhoud in m3

Laadruimte 3,4 4,0 4,2 5,0

L = Lengte, 1 = Standaard, 2 = Lang H = Hoogte, 1 = Standaard, 2 = Hoog
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Een zee van ruimte is prachtig.  
Maar voor topprestaties is meer nodig. 

De motoren van de Opel Combo bieden u het vermogen en de prestaties om zijn enorme 

binnenruimte uitstekend te benutten. Dat resulteert bijvoorbeeld in lange serviceintervals 

(tot 35.000 km of twee jaar4) en toonaangevende verbruikscijfers. Start/Stop, dat standaard  

is op alle benzine- en dieselmotoren voor de Combo, kan uw brandstofgebruik, bedrijfskosten 

en uitstoot tijdens het rijden in de stad aanzienlijk verlagen. Dit systeem schakelt de 

motor automatisch uit wanneer u stilstaat, bijvoorbeeld voor een stoplicht. Zodra u de 

rem loslaat, start de motor direct weer op. De standaard schakelindicator zorgt dat u nóg 

zuiniger kunt rijden. Een milieubewust alternatief is de 1.4 CNG-motor met een vermogen 

van 88 kW (120 pk), die zowel op het voordelige aardgas als op benzine rijdt. 

VERBRUIK EN UITSTOOT
Motoren 1.3 CDTI 

Start/Stop
70 kW (95 pk)2

1.6 CDTI
Start/Stop 
77 kW (105 pk)

1.6 CDTI
Start/Stop 
88 kW (120 pk)

1.4i
Start/Stop 
70 kW (95 pk)

1.4 CNG
  
88 kW (120 pk)

Versnellingsbak MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel bedrijfswagendealer.

Brandstof Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine/CNG3

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 5,4 5,6–5,3 5,6–5,3 9,4–9,2 9,7/9,9 (6,5)

Buiten de stad 4,1 4,7–4,1 4,7–4,1 5,9–5,7 6,1/6,1 (4,0)

Gemiddeld 4,6 5,0–4,5 5,0–4,5 7,2–7,0 7,4/7,5 (4,9)

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 120 133–120 133–120 167–163 173/134

MT-5/MT-6 = 5-/6-versnellingsbak, handgeschakeld 1 Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). 2 Alleen leverbaar bij standaard dakhoogte. 3 H-gas in m3/100 km (omgerekend naar kg/100 km), 
volgens richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). 4 Dit geldt voor dieselmotoren; de serviceinterval voor benzinemotoren bedraagt 30.000 km of twee jaar.

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.
Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van richtlijn R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). De cijfers voor het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van een aanbod. Ze zijn uitsluitend gegeven om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen, maar kunnen afwijken van 
het reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. Extra uitrusting en opties kunnen bijdragen tot verhoging van het leeggewicht van het voertuig en kunnen van invloed zijn op de nuttige belading. 
Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De prestatiecijfers gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en 125 kg belading. De cijfers op op deze pagina zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring; de exacte waarden voor 
de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

KRACHTIGE MOTOREN.
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15-of 16-inch stalen velg.1 16-inch stalen velg met  
volledig afdekkend wieldeksel.2

15-inch stalen velg met  
volledig afdekkend wieldeksel.2

15-inch lichtmetalen velg.3 16-inch lichtmetalen velg.3

1 Standaard op Selection en Edition, afhankelijk van motorisering en uitvoering. 2 Optie voor Selection en Edition; 15- of 16-inch velgen afhankelijk van motorisering en uitvoering. 
3 Standaard op Sport, optie voor Selection en Edition; 15- of 16-inch velgen afhankelijk van motorisering en uitvoering.

De velgen voor de Opel Combo Gesloten  
Bestel vormen de ideale combinatie van  

design en functionaliteit. 
StijlvOlle 

wielen.

eU-BAnDenlABel
Bandenmaat 185/65 R 15 195/65 R 15 195/60 R 16

Brandstof-efficiëntieklasse E–C E–C E–C

Klasse grip op nat wegdek C–A E–C C–B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 69–68 71–68 72–70

Geluidsklasse – – –



28

Bekleding  
en interieur.
kies uit diverse schitterende en tegelijk  
slijtvaste interieurs. 

ComBo gesloten Bestel
Bekleding

naam bekleding Cube Vinyl

kleur bekleding Zwart en grijs/zwart Grijs/grijs 

dashboard Zwart Zwart

uni-lak 

Polar White • •

tomato red • •

deep Blue • •

tweelaags metallic-lak 

ruby red • •

twilight Blue • •

marine Blue • •

silver Fish • •

midnight Black • •

Pepper dust • • • = Leverbaar – = Niet leverbaar 1 Standaard. 2 Optie.

dAsHBoArd

zitgedeelte/zijkAnten Bekleding

Zwart

Cube in zwart  
en grijs/zwart1

Vinyl in grijs/grijs2
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Carrosserie
kleuren.

De opel Combo is leverbaar in diverse  
aantrekkelijke, dynamische kleuren. 

Basis

TWeelaaGs MeTalliC

Polar White Tomato Red Deep Blue

Ruby Red Marine Blue Midnight BlackTwilight Blue Silver Fish Pepper Dust 
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OPEL SErvicE.
Elke Opel is ontworpen en gemaakt om dag in dag uit perfect te presteren. Zijn geavanceerde techniek blijft het beste presteren als hij onderhouden wordt door specialisten die alle ins en outs van 
uw Opel kennen. Kijk voor de dichtstbijzijnde Opel bedrijfswagendealer op www.opel.nl/bedrijfswagens.

  Service door heel Europa.    Meer dan 6.000 Opel werkplaatsen 
door heel Europa, waaronder ruim 2.000 bedrijfswagen specialisten, 
staan voor u klaar om u persoonlijke, professionele en punctuele 
service te bieden. 

  Opel4Business Bedrijfswagens.    Uw garantie dat u op ieder 
moment, waar u ook bent, verzekerd bent van de allerbeste  
en meest complete service voor uw Opel Bedrijfswagen. Deze 
uitgebreide service omvat onder meer:

Altijd bereikbaar. Via 0800-0991222 zijn wij 24/7 bereikbaar 
voor assistentie bij pech onderweg. Via hetzelfde nummer kunt  
u tijdens kantooruren bij ons terecht met al uw vragen over uw 
Opel Bedrijfswagen of onze service. 

Directe service. De Opel bedrijfswagendealer heeft alle  
courante onderdelen op voorraad, zodat u bij een onderhoudsbeurt 
of een kleine reparatie doorgaans binnen 3 uur geholpen kunt 
worden. Bij onderhoud en reparatie profiteert u van de gratis 
haal- en breng service voor de bestuurder (tot 15 min. rij tijd).  
De Opel bedrijfswagen dealer heeft bovendien flexibele  
openingstijden, zodat u geholpen kunt worden wanneer het  
u het beste uitkomt. 

Opel Assistance Plus met Europadekking. Zolang uw Opel  
Bedrijfswagen volgens het service boekje wordt onderhouden 
door de Opel bedrijfswagenreparateur bent u in heel Europa 
verzekerd van hulp bij pech. Deze mobiliteits garantie geldt voor 
de volledige levens duur van de wagen, zonder kilometer-
beperking.

  Financieringsmogelijkheden.    Opel Financial Services biedt  
u diverse financial lease oplossingen voor de aanschaf van uw 
Opel Bedrijfswagen. Uw Opel bedrijfswagendealer informeert  
u graag over de mogelijkheden.

  Leasing.    Het kan interessant zijn om uw Opel Bedrijfs wagen te 
leasen, met voorwaarden die aan uw persoonlijke situatie kunnen 
worden aangepast. Opel Leasing biedt u een compleet aanbod 
voor het beheer van uw bedrijfs wagen park, op maat voor uw bedrijf.

  verzekeringen.    Informatie over onze speciale bedrijfswagen-
verzekering kunt u vinden op www.opelverzekeringen.nl. Tevens 
biedt deze site u de mogelijkheid een berekening te maken  
of meteen een verzekering af te sluiten. Uiteraard kan uw Opel 
bedrijfswagendealer u ook van alle informatie voorzien.

  Opel rent huurautoservice.    Opel Rent zorgt dat u mobiel  
blijft, bijvoorbeeld wanneer u uw auto even moet missen voor 
onderhoud of reparatie.

  2 jaar garantie op nieuwe bedrijfswagens.    Opel geeft  
op iedere nieuwe auto 2 jaar garantie, gerekend vanaf de 
registratie datum of de datum waarop hij werd afgeleverd.  
Uiteraard zonder kilometerlimiet. 

  Opel verlengde Garantie1.    Gedurende de eerste 2 jaar na uw 
aankoop geniet u van een volledige fabrieksgarantie. Met de 
Opel Verlengde Garantie kunt u ook na deze periode van 2 jaar 
in heel Europa 1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot 100.000 km) zonder  
u zorgen te maken over onvoorziene reparatiekosten.

  8 jaar garantie op doorroesten.    Opel geeft u een betrouwbare, 
lange garantie op doorroesten van binnenuit, overeenkomstig 
de voorwaarden in uw serviceboekje.

  recycling.    Informatie over het recyclingprogramma en de  
verwerking van ingeleverde auto’s en onder delen vindt u op 
www.opel.nl

Heeft u vragen? Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag 
volledige informatie. 

Of ga naar: www.opel.nl/bedrijfswagens

1  Dit programma is alleen beschikbaar voor particuliere klanten. 
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SUPERIEURE SERVICE.
Geniet van de beste service voor u en uw Combo via het  
exclusieve klantenprogramma van Opel. Dit veelzijdige  
programma is toegankelijk via de website of de myOpel app.

myOpel is gratis voor alle Opel-rijders en biedt u veel gemak  
en voordeel :

//  Unieke aanbiedingen voor u en uw Combo

//  Een herinnering als het tijd is voor onderhoud

//  Handig online een werkplaatsafspraak maken

//  Overal de dichtstbijzijnde Opel bedrijfswagendealer vinden

//  Alles over uw wagen overzichtelijk op een rij

Schrijf u in op myOpel.nl en ontdek wat dit unieke programma  
u te bieden heeft. Voor nog meer gemak kunt u nu ook gratis de  
myOpel app downloaden.



www.opel.nl/bedrijfswagens
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. Sommige in deze uitgave geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen 
in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel bedrijfswagendealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. De gedrukte 
kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde 
producten dienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opel houdt bij het ontwerp van haar producten ook rekening met het feit dat deze eens buiten gebruik gesteld zullen worden. Informatie hierover, alsmede over de uitvoering van recycling 
van buiten gebruik gestelde voertuigen, kunt u vinden op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel bedrijfswagendealer naar de voorwaarden en 
het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda. 
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