
  COMBO CARGO
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1 У версії Combo Cargo L1(1000) та L2 з подовженою колісною базою, з пасажирською лавкою та вантажною перегородкою з люком.  
2 До 4,4 м3 у версії Combo Cargo L2 з подовженою колісною базою, з пасажирською лавкою та вантажною перегородкою з люком.

ПРОДУКТИВНІСТЬ  
НА НАЙВИЩОМУ  
РІВНІ.
Combo Cargo — надійний та універсальний 
фургон, що може легко перевозити вантажі  
до тонни. Просторий багатофункціональний  

салон, ефективні паливні двигуни та інноваційні 
технології гарантують: щоденна продуктивність 
Combo Cargo на найвищому рівні!

3.   Зручність та комфорт: Двомісне пасажирське 
сидіння1 легко складається і створює додатковий 
простір. Тож за нагоди скористайтесь можливістю 
збільшити простір1,2 Вашого Combo до 4,4 м3!

1.  Економне споживання палива: 
Першокласні двигуни забезпечують 
економне споживання палива  
та зменшення викидів CO2.

2.  Повний порядок: Завдяки зручним 
відсікам для зберігання, у Вашому 
Combo Cargo всі речі завжди будуть 
на своїх місцях.

Opel Combo Cargo
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ВПОРАЄТЬСЯ  
З НАЙСКЛАДНІШИМИ  
ЗАВДАННЯМИ.

1 До 4,4 м3 у версії 
Combo Cargo L2  
з подовженою 
колісною базою,  
з пасажирською 
лавкою та вантажною 
перегородкою  
з люком.  2 Доступна 
для версії L1 (1000)  
та L2.

C

A

D

B

1

1.  Вражаюча вантажомісткість: Багажник з низьким 
порогом, просторість та зручність — у Combo Cargo є все, 
що Ви очікуєте від вантажного фургона. Дістатись до 
багажника1, об’ємом від 3,3 до 4,4 м3, можна через двері, 
що відкриваються на 180°, задні двері або розсувні двері.

2.  Функціональне двомісне пасажирське сидіння2:
  A. Звичайне положення: двомісне пасажирське сидіння 

безперешкодно адаптує Cargo до Ваших потреб.

  B. Відкидне положення: Сидіння можна відкинути вгору  
і розмістити більш громіздкі вантажі у передній частині 
автомобіля.

  C. Стіл: Перетворіть Ваш Combo Cargo в мобільний офіс  
зі зручним столом. Просто складіть середню частину 
сидіння — і до справ.

  D. Складене положення: Відкиньте спинку 
пасажирського сидіння вгору, аби максимально звільнити 
простір для завантаження довгомірних вантажів.

Opel Combo Cargo
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06 Комплектації та кольори

1.   Практичне та зносостійка  
   тканина «Mistral  
   Gray Base»

3.   Кондиціонер та Радіопрймач з USB- 
   роз'ємом, Bluetooth, 4 динаміками 

2.   Зовнішні дзеркала заднього виду  
   з електрорегулюванням та обігрівом

» Суцільна металева перегородка
» Зсувні бокові двері
» Асиметричні задні двері
» Центральний замок
» Електричні склопідйомники

ESSENTIA
Характерні особливості:

КОМПЛЕКТАЦІЇ.

1 2 3
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Білий1

Синій2

Платиновий2Сріблястий2

Чорний1

1 Емаль. 2 Металік.

ОБЕРІТЬ СВІЙ КОЛІР.
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ДИСКИ ТА ШИНИ. 

1 Доступна лише для L1 (650).

15/16-дюймові сталеві диски,  
5 J x 15, шини 195/65 R 151 і 6,5 J x 16, 
шини 205/60 R 16

МАРКУВАННЯ ШИН

КОЛЕСА 195/65 R 15 205/60 R 16

Економічність витрат пального B B

Зчеплення на мокрій дорозі A A

Рівень шуму (дБ) 71 70

Клас шуму 

Диски та шини

16-дюймові повнорозмірні 
копаки сірого кольору 
(аксесуар) 
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СЕРВІСИ OPEL.
Сервісна мережа Opel надає якісні послуги з технічного 
обслуговування автомобілів. Наші кваліфіковані фахівці 
використовують тільки оригінальні деталі, спеціалізовані 

інструменти та обладнання. У нас Ви можете скористатись 
одразу усіма необхідними сервісами та послугами.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІД OPEL
Спеціалісти Opel знають Ваш автомобіль краще, ніж  
будь-хто інший, і надають швидке, зручне та експертне 
обслуговування за справедливою ціною.

• Регламентне технічне обслуговування

• Періодичні огляди

• Перевірка масла

• Сезонні перевірки

• Заміна шин

ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ 
Оригінальні запчастини Opel гарантують надійність  
та безпеку. Вони ідеально підходять для Вашого автомобіля. 

• Оригінальні акумулятори не потребують додаткового 
обслуговування — не потрібно доливати воду

• Оригінальні склоочисники забезпечують найбільш 
комфортне користування

• Оригінальна гальмівна система розроблена  
з урахуванням найкращих гальмівних характеристик  
на найкоротших гальмівних дистанціях

• Оригінальні бампери перевірені на краш-тестах  
і якнайкраще пасують Вашому Opel

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЧИ ВСЕ ГАРАЗД
За Вашим бажанням ми перевіримо безпеку та надійність 
Вашого автомобіля. Діагностика не займає багато часу.  
Ви самостійно вирішуєте, що і коли ремонтувати. Однак, 
зауважимо, що своєчасний дрібний ремонт Вашого автомобіля 
дозволить уникнути більш дорогого ремонту пізніше.

• Охоплює всі основні параметри безпеки

• Оперативні та точні дані

• Звіт про діагностику

КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ OPEL

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ OPEL

КОМП’ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА

Сервіси Opel

ПРОФЕСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД OPEL 
• Комплексні сервісні програми

• Розгалужена сервісна мережа 

• Фінансування та лізинг з повним набором послуг

• Нова гарантія на транспортний засіб, 24 місяці

• Програма допомоги в дорозі, 24 місяці

СЕРВІС

Для отримання додаткової інформації про умови обслуговування, зв’яжіться з місцевим дилером Opel або відвідайте сайт www.opel.ua. 
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ПОМІСТИТЬСЯ ВСЕ.
Годі уявити кращого помічника у бізнесі, ніж Com-
bo Cargo! Обирайте 2- або 3-місний Panel Van  
зі стандартною або подовженою колісною базою,  

зі стандартним або збільшеним корисним 
навантаженням. Переконайтесь, що у Вашому 
Combo Cargo поміститься все!

1 Вантаж, розміщений за перегородкою.

Можливості та об’єми

МОЖЛИВОСТІ CARGO

ПАРАМЕТРИ Кількість  
місць

Корисне 
навантаження 

Макс. корисне 
навантаження 
в т.ч. водій (кг)

Макс. об’єм 
навантаження 

(м3)

Макс. ширина/висота 
розсувних дверей 

(мм)

Макс. ширина/висота 
отвору задніх дверей, 

(мм) 

Combo Cargo L1
2 низьке 654 3,3

675 x 1.072

1.241 x 1.119
3 високе 1010 3,8

 Combo Cargo L2 3 високе 958 4,4 1

675 x 1.072
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4403 мм

4753 мм

Combo Cargo L1

Combo Cargo L2

1796 мм–1825 мм1

1812 мм–1820 мм1

1921 мм

1921 мм

2107 мм

2107 мм

3090 мм

3440 мм

1527 мм

1877 мм

1 Розміри можуть змінюватися в залежності від конфігурації.



012 Двигуни

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ДВИГУНИ
WLTP values calculated to NEDC

1.6 Турбодизель  
(68 кВ/92 к.с.) 

Коробка передач MT-5

Екологічний стандарт Євро 5

Дані в таблиці наведені в залежності від версії моделі, обраних опцій та шин. Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з місцевим дилером Opel.

Паливо: Дизель Дизель

Витрата палива л/100 км1

 5,4
Міський цикл

Заміський цикл 4,6/4,8

Комбінована 4,8/5,0

Викиди CO2 г/км1 126/130

MT-5 = 5-швидкісна механічна коробка передач

Вся інформація є актуальною на момент виходу каталогу в друк. Opel залишає за собою право в будь-який час змінювати технічні характеристики двигуна, а тому наведені дані можуть відрізнятися. Усі цифри стосуються базової моделі ЄС  
зі стандартним обладнанням. Для отримання найбільш актуальної інформації про наявні двигуни та їхні технічні характеристики, завітайте на www.opel.ua або зв’яжіться з місцевим дилером Opel. Ці показники не враховують особливості 
експлуатації та умови керування. Для отримання додаткової інформації про споживання палива та викиди CO2, зверніться до посібника «Стандартне споживання палива та викидів CO2 для нових пасажирських транспортних засобів», який доступний 
безкоштовно у місцях продажу або в ADEME — Агентство з питань навколишнього середовища та енергоменеджменту (Видавництво, площа Лафаєт 2, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) або за посиланням http://www.carlabelling.ademe.fr/ 

1 Витрати палива та об’єм викидів CO2 розраховані згідно з Всесвітньою гармонізованою методикою випробувань для легкових автомобілів (WLTP) та у відповідності до регламентів R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 та R (EU) No. 
2017/1151. 2 Транспортні засоби з технологією BlueInjection потребуватимуть регулярної заміни AdBlue®. Індикатор, вбудований у бортовий комп’ютер, попередить Вас про таку необхідність. Більше інформації на www.opel.ua. 3 Опція, 
недоступна у версії Combo Cargo XL.





Деякі ілюстрації в цій брошурі демонструють спеціальне устаткування, недоступне в стандартній комплектації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в дизайн та оснащення. Кольори, зображені в брошурі, є приблизними і можуть не співпадати з фактичними. Ілюстроване опційне

оснащення доступне за додаткову плату. Технічні характеристики та обладнання можуть відрізнятися залежно від країни. Щоб отримати точну інформацію про доступність, обладнання та наявні пропозиції, зв’яжіться з місцевим дилером Opel.

На швидкості від 5 км/год до 85 км/год екстрене гальмування вмикається автоматично. На швидкості до 30 км/год автомобіль гальмує, щоб допомогти водієві уникнути зіткнення. На швидкості від 30 км/год до 85 км/год система знижує швидкість максимум на 22 км/год. Після цього водієві 

потрібно гальмувати самостійно, аби ще більш знизити швидкість. Діапазон швидкостей AEBPD залежить від виявленої перешкоди (рухома ціль: від 5 км/год до 85 км/год; нерухома ціль: від 5 км/год до 80 км/год; пішохід: від 5 км/год до 60 км/год). Асистенти Opel функціонують в межах постійних 

обмежень системи. Відповідальність за керування транспортним засобом покладається на водія.

Повторне використання: інформацію про повернення та утилізацію транспортних засобів можна знайти на www.opel.xxx. Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з місцевим дилером Opel.

МАЙБУТНЄ ДЛЯ КОЖНОГО


