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02 Combo Tour

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (januari 2020). De foto’s en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen  
als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. 
Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.

1 Optie. 2 Tot 2.693 liter bagageruimte in de Combo Tour met lange wielbasis (L2); tot 2.126 liter in de versie met standaard wielbasis (L1).  
Gemeten tot aan het dak, met neergeklapte achterbank, volgens ISO 3832. 3 Zie de achterpagina voor meer informatie.

COMBO TOUR: HEEL VEEL 
PRAKTISCHE VOORDELEN.
Flexibiliteit, een zee van ruimte, baanbrekende technologie, 
een uitstekende wegligging, weldadige luxe én innovatieve 
veiligheid … De Combo Tour biedt het allemaal.

5.  Ruimte voor alles. Nooit meer passen en meten  
als u op reis gaat, dankzij een groot aantal  
praktische opberg vakken en tot 2.693 liter aan  
bagageruimte2.

6.  Panoramische achteruitrijcamera.1 180° zicht  
op het gebied achter uw auto - dat maakt het  
een stuk gemakkelijker om in te parkeren!

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

8.  Automatische noodrem-assistent.3 Waarschuwt  
u voor gevaarlijke situaties vóór u en remt de auto  
als dat nodig is zelfs automatisch af.

1.  Slimme assistentie. Een groot aantal geavanceerde 
functies om het rijden veiliger en meer ontspannen  
te maken.

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

3.  Panoramadak met opbergvak.1 Meer licht en  
een nog groter gevoel van ruimte.

4.  Flexibele indeling. Met 5 of 71 zitplaatsen, plus  
de mogelijkheid om stoelen plat neer te klappen  
om nog meer ruimte voor bagage te creëren,  
is de Combo Tour overal op voorbereid.
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04 Veelzijdigheid

De Combo Tour is  
standaard uitgerust 
met een in twee delen 
neerklapbare achter-
bank. De optionele  
in drie delen neerklap-
bare achterbank op  
de foto’s is tijdelijk niet 
lever baar. Informeer  
bij uw Opel dealer naar 
de beschikbaarheid.

1  De neerklapbare 
passagiers stoel is  
als optie leverbaar.

TOT 7 ZITPLAATSEN EN  
EEN ZEE VAN RUIMTE.

2 3

1

3.  Praktische achterbank. De achterbank van de Combo 
Tour biedt comfortabel plaats aan drie personen en is  
standaard voorzien van drie hoofdsteunen. Om meer 
ruimte te scheppen voor bagage kan de rugleuning in 
een handomdraai in twee ongelijke delen (60/40) worden 
neergeklapt.  De achterbank is voorzien van ISOFIX- 
verankeringspunten voor drie kinderzitjes, zodat ook  
uw jongste passagiers veilig zitten.

1.  Tot 7 zitplaatsen. De Combo Tour biedt u de vrijheid om 
het interieur helemaal af te stemmen op wat u nodig 
hebt. Standaard 5, of optioneel 7 zitplaatsen. Plotseling 
meer ruimte nodig? De stoelen op de derde rij zijn in  
een handomdraai te verwijderen.

2.  Eenvoudig meer ruimte creëren. Elke dag is anders. 
Daarom biedt de Combo Tour maximale flexibiliteit. De 
achterbank en de passagiersstoel1 kunnen plat worden 
neergeklapt om een grote, vlakke laadvloer te vormen.
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06 Veelzijdigheid

HOE LANGER, HOE GROTER.

2

1  Gemeten met neer
geklapte achterbank 
en passagiersstoel.  
De neerklapbare  
passagiersstoel is  
als optie lever baar. 

2  Gemeten tot aan de 
bovenkant van de 
achterbank leuning. 

3  Gemeten tot aan het 
dak met neergeklapte 
achterbank, volgens 
ISO 3832.

1

 1.  Combo Tour L1. Perfect 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 schuif
deuren, een bagageruimte met een lengte tot  
2,7 meter1 en een inhoud van 597 2 tot 2.126 liter 3  
is deze Combo Tour overal op voorbereid.

2.  Combo Tour L2. Voor wie maximale ruimte nodig heeft, 
is de Combo Tour met lange wielbasis de ideale keuze. 
Zijn bagageruimte met een lengte tot 3,05 meter1 en een 
inhoud van 8502 tot maar liefst 2.693 liter 3 biedt u echt 
grenzeloze mogelijkheden!
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08 Interieur

De Combo Tour is in Neder-
land uitgerust met grijze  
bekleding (zie blz. 20). De 
bekleding op deze pagina’s  
is niet leverbaar. De midden-
console met afsluitbaar op-
bergvak (optie) is tijdelijk 
niet leverbaar; informeer bij 
uw Opel dealer naar de  
be schikbaarheid.

1  Optie.

COMFORT EN GEMAK  
IN OVERVLOED.

2 3

3.  Alles netjes op zijn plaats. In de Combo Tour  
beschikken bestuurder en passagiers over talloze 
grote en kleine opbergvakken. In de middenconsole, 
naast de stoelen, onder het dak, in de deurpanelen  
en in de bagageruimte – de Combo Tour biedt voor 
alles wat u wilt meenemen, de ideale bergplaats.

1.  Overzichtelijk dashboard, comfortabel interieur.  
Een 8-inch touchscreen1, stijlvolle chroomaccenten, een 
inductie mat om uw smart phone draadloos op te laden1, 
verwarmbare voorstoelen1, een verwarmbaar stuurwiel1 
en een elektronische handrem1 scheppen een gevoel  
van luxe in de Combo Tour.

2.  Panoramadak met opbergvak.1 Meer licht en een groot 
gevoel van vrijheid. Het royale opbergvak strekt zich uit 
over de hele lengte van de cabine. LED-verlichting voegt 
extra sfeer toe en  de elektrisch bedienbare zonwering 
beschermt u tegen felle zon.

1
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10 Efficiënte motortechniek

Efficiënt rijdEn dankzij 
innovatiEvE tEchniEk.

1  De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. 
Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen 
tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen 
wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met 
standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode 
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een verge-
lijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers 
hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de 
richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden 
niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, 
de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast 
variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.

1 2

1.  8-traps automaat. Meer gemak, efficiënter rijden en optimale dynamiek, dankzij  
8 versnellingen.

2.  krachtige motoren. De Combo Tour biedt u de keuze uit twee efficiënte 1.2-liter 
Turbo-benzinemotoren met een vermogen van 81 kW (110 pk) en 96 kW (131 pk) en 
twee 1.5-liter dieselmotoren met 75 kW (102 pk) en 96 kW (131 pk). Alle motoren zijn 
standaard voorzien van het brandstof besparende Start/Stop-systeem.

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,7–4,2 l/100 km; 
17,5–23,8 km/l. Gemiddelde CO2-uitstoot: 130–110 gr/km. 

Kijk voor de actuele motorcijfers en technische  
specificaties op opel.nl/combotour of vraag ernaar 
bij uw Opel dealer.1
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12 Innovatie

PROFESSIONELE  
ASSISTENTIE.

1 Optie.

1

3.   Head-up display.1 De belangrijkste rij-informatie wordt 
helder weergegeven op het display recht voor u, zodat  
u uw ogen veilig op de weg kunt houden.

4.  Panoramische achteruitrijcamera.1 De 180° breed-
beeldcamera en de hulplijnen op het display helpen  
u om te parkeren of achteruit te rijden zonder last  
te hebben van dode hoeken.

1.  Advanced Park Assist II.1 Dit slimme systeem vindt een 
parkeerplek voor u en helpt u vervolgens om foutloos in 
te parkeren.

2.  LED-dagrijverlichting.1 Schitterend design en beter zicht 
gedurende de dag.

4

2 3
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14 Veiligheid

1

VEILIGHEID GAAT 
VOOR ALLES.

4

2

5

3

1 Zie de achterpagina voor meer informatie. 2 Optie.

1.  Automatische noodrem-assistent met 
voetgangersherkenning.1 Dit systeem  
waarschuwt u als de auto te dicht bij een 
voetganger of ander voertuig komt en  
remt de auto als het nodig is af om een  
aanrijding te voorkomen.

2.  Vermoeidheidsassistent. Om een ongeval 
door vermoeidheid te voorkomen krijgt  
u automatisch een seintje als het tijd is voor 
een pauze of als uw rijstijl erop wijst dat  
uw aandacht afneemt.

3.  Adaptive Cruise Control.2 Bij een snelheid 
tussen 30 en 160 km/u handhaaft dit systeem 
een constante snelheid en een veilige afstand 
tussen u en uw voorganger, door automatisch 
te versnellen en af te remmen.

4.  Lane Departure Warning met actieve  
rijstrookassistent. Zodra u uw rijstrook dreigt 
te verlaten zonder richting aan te geven, 
wordt u gewaarschuwd met een lichte trilling 
in het stuurwiel.

5.  Airbags. Uitstekende bescherming voor  
alle inzittenden, dankzij zes airbags, inclusief 
gordijnairbags voor en achter.
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16 Infotainment

1

1 Optie. 
2  De compatibiliteit en 

beschikbaarheid van 
bepaalde functies  
zijn afhankelijk van  
het type toestel en  
de versie van het  
besturingssysteem.  
Apple CarPlay is een 
handelsmerk van  
Apple Inc., geregis
treerd in de Verenigde 
Staten en andere  
landen.

3  Afhankelijk van het  
gekozen infotainment
systeem standaard  
of optioneel. De dien
sten van OpelConnect 
zijn afhankelijk van de 
dekking en de beschik
baarheid van het  
mobiele netwerk. Voor 
sommige diensten is 
mogelijk een (betaald) 
abonnement vereist.

OVERAL EN ALTIJD  
UITSTEKEND CONTACT.

2 3 4

3.  Draadloos opladen.1 Nooit meer last van rommelige 
snoeren of een lege batterij! Zodra u uw telefoon op de 
inductiemat legt, wordt hij automatisch opgeladen.

4.  Altijd de beste route. Het geavanceerde Multimedia 
Navi Pro1 omvat naast hoogwaardige infotainment
functies een veelzijdig en gebruiksvriendelijk navigatie
systeem, met 3Dkaartweergave, geavanceerde spraak
gestuurde functies en kaarten voor heel Europa. Ook dit 
systeem is compatibel met Apple CarPlayTM 2 voor aan
sluiting van uw smartphone. OpelConnect is bovendien 
standaard inbegrepen.3

1.  Hoogwaardig infotainment. Naast de standaard radio 
biedt de Combo Tour u de keuze uit twee veelzijdige 
infotainment systemen. Om te beginnen het gebruiks
vriendelijke Multimediasysteem1 met een groot 8inch  
kleurentouchscreen en Bluetooth® om handsfree te bellen 
en muziek te streamen. U sluit bovendien eenvoudig  
uw smartphone aan, met toegang tot uw meest gebruikte 
apps en functies via Apple CarPlay™ 2.

2.  OPELCONNECT1,3 
Een reeks geavanceerde diensten die u ondersteuning 
bieden, u informeren en uw veiligheid vergroten.

	 •		Geruststellende gevoel: eCall Noodoproep, bCall  
Pechhulpoproep en status en voertuiginformatie.

	 •		Gemak: bedien de deuren, claxon en lichten met  
uw smartphone.

	 •		Slimmer rijden: rijd ontspannen en efficiënt, dankzij 
Live Navigatie en rit en rijstijlmanagement.
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18 Body Styles

VERSCHILLENDE VERSIES,  
HETZELFDE DNA.

2.  Asymmetrische achterdeuren.2 Bijzonder praktisch 
als de ruimte beperkt is. De deuren openen tot een 
hoek van 180º.

3.  Achterklep met openklapbaar raam.2 De Combo Tour 
heeft standaard een achterklep met vast raam. De  
optionele variant met een openklapbaar raam biedt 
nog gemakkelijker toegang tot de bagageruimte.

4.  Donkergetinte achterste zijruiten en achterruit.2  
Ziet er niet alleen stijlvol uit, maar vergroot ook het  
gevoel van privacy.

1.  Standaard of lange wielbasis. Boodschappen doen, 
eropuit met het hele gezin of onderweg voor uw werk, 
lange of korte ritten, op de snelweg of in de stad – de 
praktische Combo Tour is overal op ingesteld. Maar 
omdat de één nu eenmaal meer ruimte nodig heeft 
dan de ander, hebt u de keuze tussen de standaardlengte 
(L1) en de extra lange versie (L2). De Combo Tour L2 biedt 
in de standaard indeling maar liefst 253 liter extra 
bagageruimte.1

1

2 3 4

1  Inhoud bagageruimte  
van de Combo Tour L2 met  
5 zitplaatsen, gemeten  
tot aan de bovenkant van 
de achterbankleuning. 

2 Optie.
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20 Uitrusting Combo Tour Edition

Standaard onder meer: 
1.  Schuifdeuren met openklapbare ramen links en rechts
2. Elegante bekleding in Mistral Grey
3.  Stijlvol en praktisch ingericht dashboard met diverse opberg- 

vakken, hoogwaardige AM/FM-radio met USB-aansluiting  
en Bluetooth®, 6 luidsprekers en 3,5-inch kleuren-infodisplay

4. Ruim opbergvak onder het dak
5.  Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels,  

handmatig inklapbaar (optie: elektrisch inklapbaar)
6.  Achterklep met vast raam (optie: openklapbaar raam)

Geavanceerde assistentiesystemen: 
»  Cruise control met snelheidsbegrenzer
»  Waarschuwing bij dreigende aanrijding
»  Automatische noodrem-assistent met voetgangers herkenning1

»  Lane Departure Warning met actieve rijstrook-assistent
»  Verkeersbordherkenning
»  Vermoeidheidsassistent
»  Automatic Light Control
»  Bandenspanning-controlesysteem

Royaal uitgeRust.

1

CoMBo ToUR EDiTion

2

4 5

3

6

1 Zie de achterpagina voor meer informatie.
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22 Carrosseriekleuren

Kies uw Kleur.

white Jade – basiskleur

Moonstone Grey – metallic

Cool Grey – metallic

Night Blue – metallic



23

Quartz Grey – metallic Onyx Black – basiskleur

Cosmic Brown – pareleffect



24 Velgen en banden

VELGEN EN BANDEN.

EU-BANDENLABELS

BANDENMAAT 
 

205/60 R 16 205/55 R 17

Brandstof-efficiëntieklasse A A

Klasse grip op nat wegdek A A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 70 69

Geluidsklasse

1  Standaard. 2 Optie.

16-inch stalen velg met zilver kleurig 
wieldeksel, 6,5 J x 16, banden maat 
205/60 R 16 (RRY&QP9)1

16-inch lichtmetalen velg, 
7-spaaks, Bright Silver, 6,5 J x 16, 
bandenmaat 205/60 R 16 (RRZ)2

17-inch lichtmetalen velg, 
10-spaaks, Bright Silver, 7,0 J x 17, 
bandenmaat 205/55 R 17 (RSB)2



25



26 Opties en accessoires

MAAK UW COMBO TOUR 
NOG PERSOONLIJKER.

1  Alleen in combinatie met de FlexConnect-basishouder (eveneens als  
accessoire leverbaar), die aan de hoofdsteun bevestigd wordt.

1.  Trekhaak. Nog meer te vervoeren? Voor de Combo Tour is 
een trekhaak met vaste of afneembare kogel beschik baar.

2.  Open & Start (Keyless Entry). De gemakkelijkste manier 
om de deuren van uw auto te openen en snel te starten, 
zonder dat u uw sleutels uit uw zak of tas hoeft te halen.

3.  Veiligheidsnet. Een veilige, flexibele afscheiding tussen  
de passagiers- en bagageruimte, die het zicht naar  
achteren niet belemmert.

4.  Dakrails. Een stevige basis voor diverse dakdrager-
systemen, zoals een dakkoffer of een fietsenrek.

31

2

Opties

4



27

1 2 3

4 5 6

4.   FlexConnect tablethouder.1 Uw passagiers hoeven zich  
onderweg niet te vervelen, maar kunnen ontspannen een 
filmpje kijken of lezen op hun tablet.

5.  Kinderzitje. Op de achterbank van de Combo Tour kunnen, 
dankzij de ISOFIX-verankeringspunten, zelfs drie kinderzites 
naast elkaar geplaatst worden.

6.  Dakdrager. De hoogwaardige aluminium Opel dakdrager 
biedt plaats aan grotere voorwerpen. Hij wordt geleverd  
inclusief alle benodigde montagematerialen en kan zonder 
boren gemonteerd worden.

1.  Opel dakkoffer. Ruim en aerodynamisch, voor bijvoorbeeld 
de vakantiebagage of uw sportuitrusting.

2.  FlexConnect uitklaptafeltje.1 Het tafeltje is voorzien  
van een bekerhouder en kan als het niet gebruikt wordt,  
eenvoudig opgeklapt worden. 

3.   Horizontaal bagagenet. Het flexibele net voorkomt dat  
losse bagage heen en weer gaat schuiven. Het wordt stevig 
aan de vier hoeken van de bagageruimte bevestigd.

Kijk voor meer accessoires voor de Combo Tour op www.opel.nl/accessoires

ACCESSOIRES DIE UW COMBO TOUR   
NOG BETER MAKEN.
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. 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 te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen.  

De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren of die in Nederland niet leverbaar zijn. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar.  

Druk- en zetfouten voorbehouden. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel dealer kan u informeren  

over financiering door Opel Finance, gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 33235784, AFM registernr. 12015032). Ga voor meer informatie naar www.opelfinance.nl of neem telefonisch contact op met Opel Finance (088-8866999). Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.  

Postbus 350, 1115 ZH Duivendrecht.

De automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning is actief bij een snelheid 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 het noodremsysteem in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte object (bewegend object van 5 tot 85 km/u; stilstaand object van 5 tot 80 km/u;  

voetganger van 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.

Januari 2020www.opel.nl/combotour

DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN


