
COMBO CARGO
 NOWY OPEL

1  4,4 m3 przestrzeni ładunkowej dla wersji XL o wydłużonym nadwoziu (z podwójnym siedzeniem pasażera z przodu i otwartą przegrodą  
Flex Cargo przestrzeni ładunkowej).

Program Opel Drive Plan: miesięczna rata najmu netto z opłatą wstępną 10% i całkowitym limitem przebiegu 120 000 km w okresie 48-miesięcznej umowy dla 
przykładowego modelu Opel Combo Cargo 1.6 CDTI Essentia Furgon 75 KM z roku produkcji 2019. W raty wliczona jest rejestracja pojazdu oraz serwis 
mechaniczny gwarancyjny i pogwarancyjny w ramach wskazanego łącznego limitu kilometrów, z możliwością dodania do miesięcznej opłaty jednego kompletu 
opon zimowych i ubezpieczenia pojazdu. Kalkulacja raty jest przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 3M, której zmiany wpływają na wysokość miesięcznej 
raty netto. Powyższa informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
Zaprezentowany model samochodu jest jedynie ilustracją i może zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne za dopłatą.
Zużycie paliwa i emisja CO2 dla Opla Combo Cargo w zależności od wersji: 4,5–4,2 l / 100 km, 119–109 g/km; wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone 
zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP, a następnie przeliczone według reguł stosowanych do cyklu NEDC, aby umożliwić ich właściwe porównanie, 
zgodnie z rozporządzeniami (WE): Nr 715/2007, Nr 2017/1153 oraz Nr 2017/1151. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. 
Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, a także poziomu wyposażenia pojazdu. 
Przedstawione niższe wartości zużycia paliwa i emisji spalin dotyczą samochodów wyposażonych w opony o ultraniskich oporach toczenia. Dodatkowe 
wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej, a co za tym idzie – nacisku na osie, i jednoczesne ograniczenie 
ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są 
dostępne u Dealerów marki Opel oraz na stronie internetowej opel.pl.

 Do 4,4 m3 przestrzeni ładunkowej1

 Do 18 systemów bezpieczeństwa

 Do 1 tony ładowności

Międzynarodowy Samochód Dostawczy Roku 2019*

* www.van-of-the-year.com/winners.html
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