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1 Za doplačilo.
2 Za doplačilo pri določenih stopnjah opreme Comba Life. Ni na voljo za različico Combo Life XL.
3 Skupno število prostorov za shranjevanje je odvisno od konfiguracije vozila.
4 Do 2693 litrov pri Combu Life XL. Do 2126 litrov pri Combu Life. Natovorjeno do stropa pri poklopljenih naslonjalih zadnjih sedežev, skladno 
z normativom ISO 3832.

5 Glejte zadnjo stran.

DEJSTVO: COMBO LIFE 
JE PRAVA IZBIRA.
Prilagodljivost, prostornost, vrhunske tehnologije, 
razkošni dodatki in inovativne varnostne funkcije – 
z vsem naštetim se ponaša Combo Life.

Opel Combo Life

1. Pametni sistemi za pomoč vozniku:
19 funkcij, kot sta napredni parkirni pomočnik1 in 
nadzor mrtvih kotov1, ublaži stres in vam pomaga, 
da varno in brez napora prispete na cilj.

2. Vrhunski kokpit:
intuitivni krmilniki, 20,3 cm (8") zaslon na dotik1, 
ogrevan volanski obroč1 in visok sedežni položaj.

3. Panoramska streha in predal pod stropom2:
morje svetlobe in obsežen dodatni prostor 
za shranjevanje.

4. Prilagodljiva namestitev:
da boste pripravljeni na vse izzive, je na voljo do 
7 sedežev1, zadnji so lahko individualni2.

5. Veliko prostora:
do 28 preprosto dostopnih možnosti 
za shranjevanje3 in 2693 litrov prostora 
v prtljažniku4.

6. Panoramska vzvratna kamera1:
širokokotna 180° vzvratna kamera z naprednimi 
senzorji in možnostjo povečanja slike poskrbi, 
da boste obveščeni o dogajanju v okolici.

7. Brezžično polnjenje1:
priročna induktivna polnilna blazinica omogoča 
brezžično polnjenje vašega pametnega telefona.

8. Samodejno zaviranje v sili5:
z zvočnim signalom opozori voznika na nevarne 
situacije. Če se drug avto ali pešec preveč približata, 
zavira ali povsem ustavi vozilo.
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1

2 3

1 Za doplačilo. Standardno pri 
stopnji opreme Innovation.

2 Poklopni sovoznikov sedež je 
na voljo za doplačilo pri 
stopnji opreme Enjoy in 
standardno pri stopnji 
opreme Innovation. Tretja 
vrsta sedežev je na voljo pri 
Combu Life in Combu Life XL. 
Tretjo vrsto sedežev je možno 
vzdolžno pomikati samo pri 
različici Combo Life XL.

3 Naloženo do stropa pri 
poklopljenih naslonjalih 
zadnjih sedežev, skladno 
z normativom ISO 3832.

DO 7 SEDEŽEV IN VEDNO 
VELIKO PROSTORA.

3. Prilagodljiva namestitev v zadnjem delu:
izbirate lahko med 3 individualnimi zadnjimi 
sedeži2 ali v razmerju 60:40 deljeno zadnjo sedežno 
klopjo. Načrtujete večjo družino? Preprosto namestite 
3 otroške sedeže drugega ob drugem, saj so sedeži 
opremljeni z držali ISOFIX.

1. Do 7 sedežev1:
z različnimi kombinacijami razporeditve in možnostjo 
prilagajanja boste vedno poskrbeli za najudobnejši 
položaj. Individualno poklopna sedeža v tretji vrsti 
lahko vzdolžno pomikate2 in ju priročno odstranite, 
da se 7-sedežnik prelevi v avto s 5 sedeži in veliko 
dodatnega prostora.

2. Poklopni sedeži:
se odpravljate v trgovino s pohištvom? Poklopite zadnje 
sedeže in še sovoznikov sedež2 ter ustvarite ravno tovorno 
dno – nadvse preprosto. Ko so vsi sedeži poklopljeni, 
se prostornina prtljažnika pri različici Combo Life 
poveča za več kot trikrat in meri 2126 litrov3.

Vsestranskost
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1

KO VELIKO NI DOVOLJ.

1 Druga drsna vrata so standard-
no na voljo s stopnjo opreme 
Enjoy in Innovation, za doplačilo 
pri stopnji opreme Selection.

2 Dolžina tovora pri poklopljenih 
zadnjih sedežih in poklopljenem 
sovoznikovem sedežu.

3 Merjeno do vrha zadnjega 
sedeža.

4 Naloženo do stropa pri 
poklopljenih naslonjalih 
zadnjih sedežev, skladno 
z normativom ISO 3832.

1. Combo Life:
zakaj bi se zaradi funkcionalnosti odrekli obliki? 
Naložite družino, prijatelje, prtljago, hišne ljubljenčke, 
športno opremo in še vse ostalo, saj je na voljo več kot 
dovolj sedežev in prostora. Ta 4,4 metra dolg in 1,8 metra 
visok družinski enoprostorec je opremljen z dvojimi 
drsnimi vrati1, možnostjo prevoza do 2,7 metra dolgih 
predmetov2 in minimalno prostornino prtljažnika 
597 litrov3, ki jo lahko povečate do 2126 litrov4.

2. Combo Life XL:
vse, kar ponuja Combo Life – plus še več prostora. 
Z možnostjo prevoza do 3,05 metra dolgih predmetov2 
in minimalno prostornino prtljažnika 850 litrov3 je 
Combo Life XL idealen za vse, ki potrebujete še več 
prostora – do osupljivih 2693 litrov4, če smo natančni.

Vsestranskost
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1

2 3

1 Standardno pri stopnji opreme 
Enjoy in Innovation.

2 Za doplačilo.
3 Za doplačilo pri stopnjah opreme 
Enjoy in Innovation Comba Life. 
Ni na voljo za različico 
Combo Life XL.

4 Skupno število prostorov 
za shranjevanje je odvisno od 
konfiguracije vozila.

VSE POD ENO 
PANORAMSKO STREHO.

3. Shranite vse in še več:
Combo Life voznika in sopotnike razvaja s kar 
28 prostornimi in preprosto dostopnimi možnostmi 
za shranjevanje4. Razporejene so po vsej notranjosti 
od sredinske konzole in prostora pod stropom nad 
sopotniki do oblog vrat in prtljažnika, zato boste 
v Combu Life našli prostor za vse.

1. Sodobna armaturna plošča in notranjost:
atraktivna armaturna plošča s kromiranimi poudarki1, 
velik 20,3 cm (8") zaslon na dotik2, brezžično polnjenje 
pametnega telefona2, ogrevanje sedežev2, ogrevan 
volanski obroč1 in električna parkirna zavora2.

2. Panoramska streha in predal pod stropom3:
sedite in uživajte v panoramskem pogledu na nebo. 
Panoramsko streho3 dopolnjuje prostoren predal, ki se 
pod stropom razteza po sredini vozila. Ambientna LED 
osvetlitev poskrbi za razpoloženje, električno pomični 
senčnik pa vas zaščiti pred premočnim soncem.

Notranjost
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ZA NADVSE PREPROSTO 
PARKIRANJE.

1 Za doplačilo.
2 Za doplačilo z določe-
nimi stopnjami opreme.

4. Panoramska vzvratna kamera1:
širokokotna 180° vzvratna kamera s prikazom vodil in 
pregledom okolice vozila vam pomaga preveriti mrtve 
kote pri parkiranju in vzvratni vožnji.

5. IntelliGrip1:
z izbiro med 5 voznimi načini za optimalen prenos moči 
v razmerah s slabšim oprijemom boste brez težav pre-
magali pesek, poledico in sneg na cestišču.

1. Napredni parkirni pomočnik1:
dovršen parkirni sistem zazna primerna parkirna mesta, 
z volanom usmerja vozilo in z zvočnimi signali in prikazi 
opozarja na ovire pri parkiranju.

2. Dnevne LED luči2:
privlačno oblikovane luči za boljšo vidljivost podnevi.

3. Projekcijski zaslon1:
pomembne informacije za voznika so prikazane v zornem 
kotu, da lahko s pogledom ves čas spremljate promet.

Inovacije
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VARNOST NA PRVEM, 
DRUGEM IN TRETJEM MESTU.

1 Glejte zadnjo stran.
2 Za doplačilo.

1. Samodejno zaviranje v sili1:
samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem 
pešcev opozori voznika na možnost trčenja 
s pešcem ali drugim vozilom1. Če voznik ne 
ukrepa, avto zavira samodejno.

2. Sistem s senzorjem za zaznavanje 
utrujenosti voznika:
ob prvih znakih utrujenosti, na primer pri 
vožnji iz voznega pasu in nenadnih popravkih, 
se pokaže opozorilo, da je čas za premor.

3. Samodejni regulator hitrosti2:
pri hitrosti od 30 do 160 km/h spremlja 
območje pred vozilom in ohrani varno 
razdaljo do vozila, ki vozi spredaj. 
Samodejno pospeševanje in zaviranje 
se odlično izkaže na dolgih potovanjih.

4. Pomoč pri ohranjanju voznega pasu:
Combo Life vas bo z volanom nežno opozoril, 
da vozilo nehote zapušča svoj vozni pas.

5. Varnostne zračne blazine:
varnost za vse potnike v vozilu s 6 varnostnimi 
blazinami, vključno z varnostnimi zavesami 
zadaj.

Varnost
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1 Za doplačilo.
2 Združljivost in razpoložljivost 
določenih funkcij sta odvisni 
od vrste naprave in različice 
operacijskega sistema. 
Apple CarPlay je blagovna 
znamka podjetja Apple Inc., 
registrirana v ZDA in drugih 
državah. Android je blagovna 
znamka podjetja Google Inc.

3 Razpoložljivost storitev 
OpelConnect se lahko 
razlikuje glede na državo 
in vozilo. Storitve lahko 
zahtevajo naročnino/plačilo 
za uporabo in so odvisne od 
pokritosti in razpoložljivosti 
mobilnega omrežja.

BREZHIBNO POVEZANI 
NA VSAKEM KORAKU.

3. Brezžično polnjenje1:
priročna induktivna polnilna blazinica brezžično 
polni vaš pameten telefon, da ne boste nikoli imeli 
težav z zmešnjavo kablov – ali praznim telefonom.

4. Multimedia Navi Pro1:
vrhunski navigacijski sistem z osupljivim 20,3 cm 
(8") zaslonom na dotik, naprednim glasovnim 
upravljanjem, funkcijo Opel Connect in 3D 
navigacijo z vsemi informacijami na vsakodnevnih 
vožnjah ali daljših pustolovščinah.

1. Vrhunski Infotainment:
izbirajte med 3 sistemi za informacije in razvedrilo. 
Za brezhibno zvočno kuliso med vožnjo poskrbi vrhunski 
sistem Multimedia1 z velikim 20,3 cm (8") zaslonom na dotik, 
Bluetoothom® za prostoročno telefoniranje in pretočno 
predvajanje zvoka ter dostopom do izbranih aplikacij in 
medijev na vašem pametnem telefonu prek aplikacij 
Apple CarPlayTM2 in Android AutoTM2.

2. OPELCONNECT – STORITVE3

paleta pametnih storitev, ki zagotavljajo novo raven 
varnosti in pomoč, da ostanete povezani na cesti.
Brez skrbi: 
SOS klic v sili in storitvi Asistenčni klic v primeru okvare ter 
Obvestila o stanju in informacijah vozila.
Priročno: 
funkcije za odklepanje in zaklepanje vrat, upravljanje hupe 
in luči na daljavo.
Pametna vožnja: 
uživajte v sproščeni vožnji s sistemoma Navigacija z upoštevanjem 
podatkov o prometu v "živo" ter Upravljanje poti in vožnje.

Povezave
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RAZLIČEN SLOG, ISTI GENI.
2. Asimetrična krilna vrata2:

za še večjo praktičnost in preglednost.
3. Dvižna vrata2:

zaščita pred vremenskimi nevšečnostmi pri natovarjanju 
in raztovarjanju. Okno z možnostjo odpiranja2 omogoča 
hiter in preprost dostop do prtljažnika.

4. Drsna stranska vrata2:
priročna drsna vrata omogočajo preprosto izstopanje 
iz Comba Life tudi na tesnih parkiriščih.

1. Combo in Combo XL:
ne glede na to, ali morate po nakupih ali uživate na 
družinskem izletu, na dolgih in kratkih poteh se novi 
Combo Life izkaže kot izjemno praktično in prijetno 
vozilo. A vsestranskost še ne pomeni, da je ena velikost 
primerna za vse. Različica Combo Life XL nudi še več 
prostora za potnike in prtljago, saj je prostornina 
prtljažnika povečana za osupljivih 253 litrov1.

1 Prostornina prtljažnika modela 
Combo Life XL s 5 sedeži.

2 Standardno pri določenih in 
za doplačilo pri drugih stopnjah 
opreme. Za podrobnosti se obrnite 
na trgovca z vozili Opel.

Karoserijske različice
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IZBERITE SVOJO BARVO.

Jade bela

Moonstone siva

Cool siva1

Night modra

Barve
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Quartz siva Onyx črna

Cosmic rjava1

1 Ni na voljo z vsemi stopnjami opreme.
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1 2

PRILAGODITE SVOJEGA 
COMBA.

1 Za doplačilo.

1. Vlečna kljuka1:
s trpežno vlečno kljuko, ki jo po uporabi odstranite, 
lahko na prikolico naložite opremo za prosti čas ali 
tovor, s katerim boste uspešno opravili svoje delo.

2. Sistem za vstopanje in zagon motorja brez ključa1:
za hitro in preprosto vstopanje v svojega Comba 
lahko ključe pustite kar v žepu.

3. Predelna mreža1:
ločite prostor za potnike in prtljago s prilagodljivo 
predelno mrežo med kabino in prtljažnikom.

Posebna oprema

Oprema
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1 2 3

4 5 6

4. FlexConnect1:
preprost in varen modularni sistem potnikom omogoča uživanje 
v ogledu filmov na svojem tabličnem računalniku.

5. Otroški sedež:
Oplovi otroški sedeži omogočajo preprosto namestitev tudi do treh 
sedežev vzporedno (na voljo pri Combo Life), sistem ISOFIX pa 
zagotavlja hitro in varno pritrditev.

6. Strešni nosilci:
odličen Oplov strešni prtljažnik iz aluminija se izkaže pri prevozu 
zajetnejših predmetov. Priloženi so vsi deli za namestitev, vrtanje 
ni potrebno.

1. Strešni kovček Opel1:
prostoren in aerodinamičen strešni kovček Opel omogoča 
varen prevoz dodatne prtljage, kot so smuči in snežne 
deske.

2. Poklopna mizica FlexConnect1:
na vzglavnik nameščena poklopna mizica ima vgrajeno 
držalo za pijačo, je zelo stabilna in jo lahko odstranite, 
ko potrebujete prostor.

3. Mreža za prtljago1:
preprečuje drsenje predmetov po prtljažniku. V vsakem 
od kotov prtljažnika je obroček za pritrditev mreže.

Še več pripomočkov in dodatne opreme najdete na www.opel-accessories.com 

DODATNA OPREMA, S KATERO JE 
VAŠ COMBO LIFE X ŠE BOLJŠI.

https://www.opel-accessories.com/opel_aoc/si-si
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PLATIŠČA IN PNEVMATIKE.

OZNAKE NA PNEVMATIKAH

PLATIŠČA 205/60 R 16 205/55 R 17

Ocena učinkovitosti pri porabi goriva A A

Razred oprijema na mokri podlagi A A

Ocena glasnosti pnevmatike (dB) 70 69

Razred hrupnosti

1 Ni na voljo z vsemi stopnjami opreme.
2 Za doplačilo z določenimi stopnjami opreme.

40,6 cm (16") jeklena platišča 
s srebrnim pokrovom, dizajn Rotor1

40,6 cm x 16,5 cm J (16 x 6,5 J), 
pnevmatike 205/60 R 16

40,6 cm (16") jeklena platišča s srebr-
nim pokrovom, dizajn s 7 segmenti1

40,6 cm x 16,5 cm J (16 x 6,5 J), 
pnevmatike 205/60 R 16

40,6 cm (16") platišča iz lahkih 
kovin s 7 kraki, sijajno srebrna2

40,6 cm x 16,5 cm J (16 x 6,5 J), 
pnevmatike 205/60 R 16

43,2 cm (17") platišča iz lahkih 
kovin z 10 kraki, sijajno srebrna2

43,2 cm x 17.8 cm J (17 x 7,0 J), 
pnevmatike 205/55 R 17

Platišča in pnevmatike
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OPLOVE STORITVE.
Ko sta na vrsti servis in vzdrževanje, se omrežje Oplovih strokovnjakov 
za popravila izkaže s hitrimi, priročnimi in cenovno ugodnimi storitvami 
v poprodaji – da sta vaše osebno ali gospodarsko vozilo kar se da 
hitro spet na cesti. Opel ima specializirano opremo, orodja in znanje 

za vse vaše želje in potrebe ter uporablja samo originalne dele, ki jih 
vgradijo pri Oplu usposobljeni mehaniki. Če povemo preprosto: 
po nakupu vozila Opel najdete pri nas vso podporo "pod eno streho".

ZAŠČITA PO MERI
Ostanite pripravljeni in izkoristite naše po meri 
prilagojene pakete za nova vozila. Povezane 
storitve zagotavljajo izjemno vrednost, zato lahko 
stopnjo kritja določite glede na svoje želje.
• Oplova podaljšana garancija (vključno s 24-urno 

garancijo mobilnosti Oplove pomoči na cesti) 
standardno dvoletno jamstvo podaljša za do 
3 dodatna leta

• V skladu z veljavnimi določili in pogoji

OPLOVA STROKOVNOST
Oplovi specialisti najbolje poznajo vaše vozilo in 
poskrbijo za cenovno ugodno, hitro, priročno in 
strokovno servisiranje.
• Tehnični pregled in preverjanje pred tehničnim 

pregledom
• Servisni pregledi
• Preverjanje olja
• Poletno/zimsko preverjanje
• Menjava pnevmatik
• Popravila karoserije

VEDNO NAJBOLJŠA MOŽNOST 
Originalni deli Opel s preverjeno funkcionalnostjo in 
varnostjo zagotavljajo popolno vgradnjo in so 
najzanesljivejši deli za vaš avto.
• Oplovi originalni akumulatorji ne potrebujejo 

vzdrževanja – tekočine ni treba dodajati
• Oplove originalne metlice brisalcev zmanjšajo 

zračni upor in hrup ter izboljšajo udobje pri večji 
hitrosti

• Originalni Oplovi zavorni koluti so izdelani 
za izjemno zmogljivo zaviranje in najkrajšo 
možno zavorno razdaljo

• Oplovi originalni odbijači so preverjeni s testnimi 
trčenji in zagotavljajo popolno vgradnjo, da 
vozilo ohrani prvotni videz

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNOST Z VIZUALNIM 
PREGLEDOM
Vizualno pregledamo 97 točk vozila, povezanih 
z varnostjo in zanesljivostjo – v samo 12 minutah. 
Sami odločate, kaj naj popravimo in kdaj. 
S proaktivnim izvajanjem manjših popravil se lahko 
izognete poznejšim dražjim popravilom.
• Pokriva vse glavne varnostne vidike
• Takojšnje povratne informacije
• Poročilo za vaš arhiv

VOZITE PAMETNEJE 
Dobra navigacija zahteva posodobljene zemljevide. 
Oplove posodobitve za navigacijske sisteme zago-
tavljajo najnovejše zemljevide in informacije o več 
tisoč posodobljenih poteh – da boste hitro in varno 
prišli na cilj.
• Prihranite čas z učinkovito vožnjo 
• Prihranite denar – tako pri gorivu kot pri 

vzdrževanju vozila
• Spoštujte okolje – zmanjšajte porabo goriva in 

emisije CO2

Odkrijte še več v svojem prodajno-servisnem centru!

FLEXCARE1

OPLOVO PROFESIONALNO 
VZDRŽEVANJE

ORIGINALNI DELI OPEL

ELEKTRONSKO PREVERJANJE STANJA 
VOZILA

POSODOBITVE NAVIGACIJSKIH 
ZEMLJEVIDOV

Oplove storitve

OPEL ZAGOTAVLJA PROFESIONALEN SERVIS
• Celoviti servisni programi
• Zmogljivo servisno omrežje po vsej državi
• Več kot 4700 pooblaščenih Oplovih servisnih centrov 

in 2000 servisov za gospodarska vozila v Evropi 
• Platforma myDigitalService
• 2-letna garancija za nova vozila
• 12 mesecev pomoči na cesti
• Avtomobilsko zavarovanje z Oplovo znamko1

SERVISNE STORITVE

1 Na voljo samo v nekaterih državah.
Za podrobnejše informacije o servisu ter določilih in pogojih povprašajte svojega Oplovega partnerja ali obiščite spletni naslov www.opel.si
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Poraba goriva M1 (potniška različica) kombinirano 5,6–7,5 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 147–177 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so skladni s preskusnim postopkom WLTP, 
ki je od 1. septembra 2018 osnova za homologacijo novih vozil. Ta postopek WLTP nadomešča novi evropski vozni cikel (NEDC), prej uporabljen preskusni postopek. Zaradi realnejših testnih pogojev so izmerjene vrednosti porabe 
goriva in emisij CO2 pri ciklu WLTP v številnih primerih višje kot pri ciklu NEDC. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje pri uporabi in različne dejavnike, kot so: posebna oprema, oprema 
za doplačilo in dimenzije pnevmatik. Za dodatne informacije se obrnite na trgovca z vozili Opel.

Poraba goriva M1 (potniška različica) kombinirano 4,2–5,8 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 110–133 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0291 – 0,0627 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00032 – 0,00212 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,05E11 – 3,53E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva N1 (potniška različica, 
homologirana kot LGV) kombinirano 4,3–5,9 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 112–134 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so skladni z novim preskusnim postopkom WLTP, 
ustrezne vrednosti pa so zaradi možnosti primerjave z drugimi vozili preračunani za cikel NEDC. Za najnovejše informacije se obrnite na trgovca z vozili Opel. Vrednosti ne upoštevajo specifične uporabe in voznih pogojev ter se 
lahko razlikujejo glede na dimenzije pnevmatik. Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO2 preberite ‘Smernice glede porabe goriva in emisij CO2 pri novih osebnih vozilih’, ki so brezplačno na voljo na vseh prodajnih 
mestih in pri določenih državnih ustanovah ali organih.

Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti 
oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se 
lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo.

Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev samodejno deluje v razponu od 5 do 85 km/h. Od 0 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 85 km/h sistem zmanjša hitrost za največ 22 km/h. 
Nad tem pragom mora voznica oziroma voznik poseči z zaviranjem, da dodatno zmanjša hitrost. Razpon hitrosti pri delovanju samodejnega zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev je odvisen od zaznane ovire (če se ovira premika: 
od 5 do 85 km/h; če ovira miruje: od 5 do 80 km/h; pešec: od 5 do 60 km/h). Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

Recikliranje: podatki o zasnovi za okolje, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si Za natančne podatke o opremi naših vozil se obrnite 
na lokalnega trgovca z vozili Opel.
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