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BANDEN EN VELGEN EV UITRUSTING

16-inch stalen velgen - 6,5J x 16 On-board lader 11kW
Wieldeksel groot CCS snellaadaansluting tot 100 kW
205/60R 16 SL 92H BW HW1 VAR2 banden Laadklep incl. verlichting
Bandenreparatieset 6m Mode 3 (11 kW) laadkabel voor opladen aan wallbox

EXTERIEUR TECHNIEK & VEILIGHEID
Afdekplaat geleiderails in carrosseriekleur Airbag bestuurders- en passagierzijde, zijairbags voor & gordijnairbags voor en achter
Beschermstrips op de flanken in zwart Airconditioning 
Buitenspiegel-behulzing zwart Antiblokkeersysteem (ABS) met schijfremmen voor en achter
Bumpers voor en achter in carrosseriekleur Automatic Light Control
Deurgrepen in carrosseriekleur Automatisch dimmende binnenspiegel

INFOTAINMENT Bandenspanningscontrole systeem
Radio met 5-inch touchscreen incl. bluetooth en USB-poort Buitentemperatuurmeter
Digitaal Audio Systeem (DAB+) Cruise Control en snelheidsbegrenzer
6 luidsprekers voor Dagrijverlichting Halogeen
Boordcomputer met 3,5-inch grafisch kleureninfodisplay Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
Zwarte afwerking instrumentenpaneel Elektronische handrem

INTERIEUR Forward Collision Alert (vooraanrijdingsassistent)
Bekleding stof 'Mistral Grey' Hill Start Assist
Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar met arm- en lendensteun (2-voudig handmatig verstelbaar) Kinderslot, handmatig instelbaar
Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar Lane Keep Assistant incl. Lane Departure Warning
Neerklapbare bank (60/40) op 2e zitrij voor 3 personen incl. hoofdsteunen en ISOFIX Mistlampen vóór
Gordelspanners voor en achter Parkeersensoren achter
Zonneklep bestuurders- en passagierszijde zonder make-up spiegel Sleutel inklapbaar (en een standaard niet inklapbare reservesleutel)

Hoofdsteunen voor Verkeersbordherkenning
Afdekking laadruimte Vermoeidheidsassistent
3-spaaks stuurwiel met stuurwielbediening Verwarmingskanaal passagiers, achter
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar Waarschuwingssignaal veiligheidsgordels

RAMEN EN DEUREN
Achterklep met raam incl. achterruitverwarming en ruitenwisser 
Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels; handmatig inklapbaar
Schuifdeur met openklapbaar raam links
Schuifdeur met openklapbaar raam rechts
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Vermogen

kW (pk)
Energie-

label
Consumenten-adviesprijs 

excl. BTW/BPM BTW BPM
Consumenten-adviesprijs

incl. BTW/BPM

Consumenten-adviesprijs
incl. BTW/BPM en 

afleverkosten

L1H1 

50-kWh lithium-ion batterij 1GK9AF8ESFB0A040 100 (136) A € 31.849 € 6.688 € 0 € 38.537 € 39.434 
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Code Combo- Life

Consumenten-
adviesprijs
excl. BTW

BTW
Consumenten-

adviesprijs
incl. BTW

OPTIEPAKKETTEN
Winterpakket J53C O € 249 € 52 € 301

Verwarmbare voorstoelen
Ruitenwisser verwarming

Zicht en Licht pakket YQ02 O € 279 € 59 € 338
Regensensor
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatisch grootlicht

Comfort pakket J53D O € 1.449 € 304 € 1.753
Electronic Climate Control dual-zone
Zicht & Licht pakket
Multimedia Navi Pro 
Opel Connect 
Digitaal Audio Systeem (DAB+) 
Parkeersensoren voor en achter 
Achteruitrijcamera panoramisch 180 graden

INFOTAINMENT
Multimedia WLO1 O € 499 € 105 € 604

8-inch kleurentouchscreen
Apple CarPlay ondersteuning
Bluetooth

Multimedia Navi Pro € 1.099 € 231 € 1.330
8-inch kleurentouchscreen
Bluetooth
Navigatiesysteem incl. kaarten van heel Europa
Opel Connect (U0R)

Boordcomputer met 10-inch multi-color info display GMAZ O € 169 € 35 € 204
Zwart en chrome afwerking instrumentenpaneel 

INTERIEUR
230V aansluiting ES11 O € 129 € 27 € 156

3- spaaks lederen sportstuurwiel VH39 O € 159 € 33 € 192
Stuurverwarming 

Electronic Climate Control dual-zone RE07 O € 749 € 157 € 906
Zicht en Licht Pakket

Verwarmbare voorstoelen NA01 O € 199 € 42 € 241

EXTERIEUR
16-inch Lichtmetalen velgen - 7-spaaks Bright Silver 6,5Jx16 DZSD O € 549 € 115 € 664

205/60R 16 SL 92H BW HW 1 VAR2 

KLEUREN
Basis lak 

Jade White P0WP O € 0 € 0 € 0

Metallic lak
Diamond Black M09V O € 499 € 105 € 604
Night Blue M0JG O € 499 € 105 € 604
Cool Grey M0EU O € 499 € 105 € 604
Quartz Grey M0F4 O € 499 € 105 € 604
Moonstone Grey M0VL O € 499 € 105 € 604
Copper Metallic M0LG O € 499 € 105 € 604

TECHNIEK EN VEILIGHEID
Achteruitrijcamera panoramisch 180 graden QK02 O € 299 € 63 € 362

Opel Connect YR07 O € 299 € 63 € 362

Parkeersensoren voor & achter UB03 O € 499 € 105 € 604

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 
Het kan zijn dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet met elkaar leverbaar zijn.

OPEL COMBO- LIFE - OPTIEMOGELIJKHEDEN



incl. BTW excl. BTW
Wettelijke kosten
Inschrijving in het kentekenregister € 40,80 € 40,80
Kosten tenaamstelling € 6,33 € 6,33
Recyclingsbijdrage € 25,00 € 20,66
Kosten rijklaar maken* € 824,26 € 681,21

Totaal € 896,39 € 749,00

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:
Transport Veiligheidshesje
Afleverbeurt Vloermatten (set)
Kentekenplaten Verbanddoos
Reinigen Ruitensproeiervloeistof
Veiligheidsdriehoek Lifehammer
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Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting 
eerder geleverde producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. 
Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.opel.nl, of vraag uw Opel distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u 
hier altijd over informeren. 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.  Druk/zetfouten voor 
behouden. Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ AMSTERDAM, www.opel.nl.



Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/bedrijfswagens

Vervangend vervoerregeling gedurende 3 jaar
Uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur staat altijd direct voor u klaar om 
wanneer nodig een diagnose te stellen. Voor zover mogelijk worden kleine 
reparaties uitgevoerd wanneer u wacht. Standaard slijtage onderdelen worden 
binnen één werkdag vervangen. Wanneer een reparatie meer dan 3 uur duurt, dan 
wordt u in de eerste 3 jaar na aankoop van uw Opel Bedrijfswagen gratis 
vervangend vervoer aangeboden.

OPEL BEDRIJFSVERZEKERINGEN
U wilt uw Opel Bedrijfswagen zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter 
van dienst zijn dan uw Opel dealer? Uw Opel dealer biedt u de aantrekkelijke Opel 
Bedrijfswagenverzekering. Deze verzekering biedt u een uitgebreide dekking 
waaronder het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage en belettering.* 
Daarnaast heeft u natuurlijk géén eigen risico bij reparatie van schade binnen het 
Opel schadeherstelnetwerk. Uw voertuig wordt hersteld met behoud van 
fabrieksgarantie en uiteraard met originele Opel onderdelen. Hier bovenop 
profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer 
informatie op www.opel.nl of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

*Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis meeverzekeren van 

belettering is tot  € 2.500.

UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Uw nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar 
fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze 
garantie? Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te 
verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist om 
te verlengen.  Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Daarnaast 
geeft Opel u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met 
als enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen vocht 
beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat uitvoeren bij de Opel 
Distributeur. Informeer ernaar bij de Opel Erkend Reparateur.

RECYCLING
Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde auto’s 
en onderdelen vindt u op www.opel.nl

ONZE SERVICEBELOFTEN
Wij inspecteren uw auto grondig en nemen contact met u op voor het afgeven van een 
betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt vervolgens zelf 
wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op een moment plaatsvindt dat het ú 
uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning 
niet halen, krijgt u van ons een vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden 
doorberekend. Wanneer wij meer moeten repareren dan vooraf is afgesproken, voeren we dat 
alleen uit nadat u toestemming hebt gegeven. Wij specificeren al het uitgevoerde werk 
gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u door, op het moment dat u uw 
auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde blijkt te zijn, verhelpen wij het 
probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op opel.nl.

SERVICE DOOR HEEL EUROPA
Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Opel 
Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van 
dienst te zijn.

OPEL PROFESSIONALS 
Het Opel Professionals programma omvat unieke services voor u, als Opel bedrijfswagenrijder. U 
kunt onder andere rekenen op:  
                                                                                             
Voorrang voor bedrijfswagens

Haal- en brengservice

Opel Pechhulp
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt 
daarom standaard geleverd met 2 jaar (met een maximaal aantal kilometers tot het eerste 
onderhoud) mobiliteitsgarantie door middel van Opel Pechhulp. Hiermee bent u in meer dan 40 
landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het alarmnummer 
verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening van Opel Pechhulp houdt o.a. hulp bij 
pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis per 
trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden) in. 

Levenslang mobiel met Opel Pechhulp
Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Opel Pechhulp 24 uur per dag mobiel blijft, 
verlengt Opel uw Opel Pechhulp tot de eerstvolgende voorgeschreven onderhoudsbeurt 
(voorschrift op basis van kilometers en/of tijd). Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren 
door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel hierdoor in een levenslange mobiliteit. Informeer 
ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur.

OPEL COMBO- LIFE - SERVICE & MOBILITEIT 


