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INTERIEUR: EXTERIEUR:

In lengte verstelbare bestuurdersstoel en in hoogte verstelbare hoofdsteun Achterdeuren 2/3 - 1/3 180° te openen
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel Zijschuifdeur rechts 
Niet verstelbare passagiersstoel 15" stalen velgen
Stoffen bekleding - 195/65 R15 91H banden
Opbergvak onder de bestuurders- en passagiersstoel 16" stalen velgen (alleen i.c.m. 1000kg, Long of 130 S&S)
Zonneklep bestuurders- en passagierszijde - 215/65 R16 102H banden
Open dashboardkastje passagierszijde Wieldop 16" (Alleen i.c.m. Combo-e)

Boordcomputer Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
LED verlichting in de laadruimte Deurgrepen, buitenspiegelkappen en stootlijsten uitgevoerd in zwart kunststof
6 sjorogen op de laadvloer Ruitenwissers vóór met Magic Wash Premium-systeem
12V aansluiting in de cabine Dagrijverlichting halogeen

650kg laadvermogen (1000kg op Long)

COMFORT EN TELEMATICA: VEILIGHEID:
Elektrisch bedienbare ramen vóór Banden reparatiekit
FM-Radio met Bluetooth en USB aansluiting Airbag bestuurder
2 luidsprekers en 2 tweeters 3-punts veiligheidsgordels
Verwarming met ventilator, partikel- en geurfilter Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurderszijde
Automatische verlichting Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
Follow Me Home-verlichting Tussenwand met ruit en kledinghaak
Handmatige airconditioning Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) incl.:
Cruise Control met snelheidsbegrenzer en bediening bij het stuurwiel - Antispinregeling (ASR)
Draaiknop (alleen i.c.m. EAT8) - Antiblokkeersysteem (ABS)

- Elektronische remkrachtverdeling (ERV) met Hill Start Assist
- Noodremassistentie

Bandenspanningscontrolesysteem indirect

Opel Combo-e (specifieke uitrustingsverschillen i.g.v. elektrische uitvoeringen)
Onboard lader 11Kw - 3 fase Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)
Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2)** Elektronisch bediende handrem
8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket

OPEL COMBO - STANDAARDUITRUSTING



Consumentenprijs

excl. BTW/BPM
Incl. BTW BPM

Fiscale 

Waarde(1)

Consumenten-prijs

incl. BTW/BPM(2)

Benzine

1.2 Turbo 110 S&S 2GK91A4L5KB0A052 19.900,- 24.079,- 6.219,- 30.298,- 31.118,-

Diesel
1.5 100pk S&S 2GK91A4P6KB0A052 20.900,- 25.289,- 8.152,- 33.441,- 34.261,-

1.5 130pk S&S 2GK91A4P4KB0A052 21.900,- 26.499,- 8.529,- 35.028,- 35.848,-

1.5 130pk S&S EAT8 2GK91A4P41B0A052 23.300,- 28.193,- 9.057,- 37.250,- 38.070,-

Consumentenprijs

excl. BTW/BPM
Incl. BTW BPM

Fiscale 

Waarde(1)

Consumenten-prijs

incl. BTW/BPM(2)

Diesel

1.5 100pk S&S 2GK91C4P6KB0A052 21.250,- 25.713,- 8.284,- 33.997,- 34.817,-

1.5 130pk S&S 2GK91C4P4KB0A052 22.250,- 26.923,- 8.661,- 35.584,- 36.404,-

1.5 130pk S&S EAT8 2GK91C4P41B0A052 23.650,- 28.617,- 9.189,- 37.806,- 38.626,-

Elektrisch

EV 50 kWH 136 2GK91C4ESFB0A052 31.250,- 37.813,- - 37.813,- 38.633,-

EAT8 = Efficient Automatic Transmission 8 (8-traps automatische transmissie).

BEDRAGEN IN €

STANDAARD (L1) 

650 kg laadvermogen
Motorisering LCDV

STANDAARD (L1) 

1000 kg laadvermogen
Motorisering LCDV

BEDRAGEN IN €

OPEL COMBO GESLOTEN BESTEL

De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen sinds 1 september 2018 typegoedkeuring 

krijgen. 

Deze WLTP-procedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het 

brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De vermelde waar den voor brandstofverbruik en CO2-emissie 

kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. 



Consumentenprijs

excl. BTW/BPM
Incl. BTW BPM

Fiscale 

Waarde(1)

Consumenten-prijs

incl. BTW/BPM(2)

Benzine

1.2 Turbo 110pk S&S 2GK95CNL5KB0A052 21.200,- 25.652,- 6.709,- 32.361,- 33.181,-

Diesel

1.5  100pk S&S 2GK95C4P6KB0A052 22.200,- 26.862,- 8.642,- 35.504,- 36.324,-

1.5  130pk S&S 2GK95C4P4KB0A052 23.200,- 28.072,- 9.019,- 37.091,- 37.911,-

1.5  130pk  S&S EAT8 2GK95C4P41B0A052 24.600,- 29.766,- 9.547,- 39.313,- 40.133,-

Consumentenprijs

excl. BTW/BPM
Incl. BTW BPM

Fiscale 

Waarde(1)

Consumenten-prijs

incl. BTW/BPM(2)

Elektrisch

EV 50 kWH 136 2GK95C4ESFB0A052 32.200,- 38.962,- - 38.962,- 39.782,-

LONG (L2)

1000 kg laadvermogen
Motorisering LCDV

BEDRAGEN IN €

BEDRAGEN IN €
LONG (L2)

800 kg laadvermogen
Motorisering LCDV

OPEL COMBO- GESLOTEN BESTEL

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimuleert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’ invoeren. 

Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 

december 2025 een subsidie aanvragen van 10% over de 
aanschafwaarde van een nieuwe elektrische bedrijfswagens, 

met een maximum van € 5.000,-. De subsidie is bedoeld om 

de CO2-uitstoot terug te dringen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Bij de aanschaf van een (elektrische) bedrijfswagen, heeft u 

recht om gebruik te maken van de 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarbij u de fiscale 

winst over de investering kunt verlagen. Meer informatie vindt u 

op: www.belastingdienst.nl

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Bij een zakelijke aanschaf van een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel 

zoals een elektrisch voertuig, kunt u als ondernemer gebruik maken van 
de Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze subsidie geeft u de mogelijkheid 

om de fiscale winst te verlagen, namelijk tot 45% over het 

investeringsbedrag van het elektrische voertuig. Dit bedrag moet 

minimaal € 2.500,- per voertuig zijn met een maximum van € 75.000,- van 

de totale investering. Er is dus mogelijkheid om op meerdere voertuigen 
gebruik te maken van de MIA.

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/miavamil/ondernemers

Overige regelingen

Naast de genoemde nationale subsidies en regelingen zijn er 

ook provincies en gemeenten die het rijden met elektrische 
voertuigen stimuleren. Dit kan zijn door het geven van subsidie 

of het gratis beschikbaar stellen van laadpunten.

Meer informatie vindt u op de websites van uw provincie of 

gemeente.

Subsidies en fiscale voordelen combineren

Indien u aan de voorwaarden van bovenstaande subsidies en 

fiscale regelingen voldoet, is het mogelijk om deze te 
combineren. Hierdoor profiteert u maximaal van de subsidies 

en fiscale voordelen en is het nog aantrekkelijker om voor een 

elektrische bedrijfswagen van Opel te gaan.

Wie heeft recht op SEBA?

– Ondernemers en/of non-profit instellingen 

– Grijs kenteken voertuigen N1 & N2 met een maximaal toelaatbare massa van 
4.250 kg die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen 

– Minimale actieradius van 100 kilometer (WLTP getest) 

– 100% elektrisch en voorzien van een loodvrij accupakket 

– Het voertuig vertegenwoordigt een netto catalogusprijs van minimaal 

€ 20.000,- excl. BTW
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Combo Combo EAT8 Combo-e

Cargo Pakket J683 750,- 750,- 750,-

- Sjorogen in de laadruimte

- LED verlichting in de laadruimte

- 12V aansluiting in de laadruimte

- 230V aansluiting in de laadruimte

- Plastic vloerbekleding in de laadruimte

- Passagiersbank met schrijftafel

- Elektronische handrem

1.190,- 1.190,- 908,-

Worksite Pakket J681 500,- 500,- 500,-

- Verhoogd chassis

- Carterpanbescherming

- Verstevigde M&S banden

- Grip control

- Zijschuifdeur rechts

- Plastic vloermatten

- Resevewiel

794,- 794,- 605,-

Comfort Pakket J671 600,-

- Visibility pakket

     +

- Chromen handgrepen

- Verbeterde akoestiek pakket

- Comfort bestuurdersstoel*

- Gesloten dashboardkast

- 8" Infotainmentsysteem

952,-

Comfort Pakket EAT8 + Elektrisch J673 1.100,- 1.100,-

- Visibility pakket

     +

- Chromen handgrepen

- Verbeterde akoestiek pakket

- Comfort bestuurdersstoel*

- Gesloten dashboardkast

- 8" Infotainment

1.746,- 1.331,-

Comfort Connect Pakket J685 1.350,-

- Comfort Pakket*

   +

- Radio NAV

- Parkeersensoren achter

- Achteruitrijcamera

2.142,-



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Combo Combo EAT8 Combo-e

Winter Pakket J2C7 800,- 800,- 800,-

-Verwarmde voorstoelen

- Verwarmde voorruit

- Comfort bestuurdersstoel

- Zijairbags

1.270,- 1.270,- 968,-

Visibility Pakket J670 270,- 270,- 270,-

- Licht en regen sensor

- Elektrisch verwarmbare spiegels

- Elektrisch inklapbare spiegels

- Mistlampen voorzijde

428,- 428,- 327,-

Safety Pakket VH39 770,-

- Visibility Pakket

    +

- Lane departure warning system

- Uitgebreide verkeersbordherkenning

- Active Safety Brake met Camera

- Snelheidslimietherkennings- snelheidsadvies

- Lederen stuurwiel

1.222,-

Safety Connect Pakket J675 1.600,- 1.600,- 1.600,-

- Drive Assist Pakket

    +

- Comfort Pakket

   +

- Navigatiesysteem met 8" scherm

2.539,- 2.539,- 1.936,-

Look Pakket J680 450,- 450,- 450,-

- Voor en achterbumper en stootlijsten in carrosseriekleur gespoten

- Buitenspiegelkappen in hoogglans zwart

- Afdekplaat geleiderails in carrosseriekleur

- Wieldop

714,- 714,- 545,-

*Comfort pakket en Comfort Connect pakket niet mogelijk i.c.m. optie ME08 Passagiersbank

Opel behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van 

productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze dealers. 



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Combo Combo EAT8 Combo-e

Zij-airbags NF11 873,- 873,- 873,-

1.385,- 1.385,- 1.056,-

Gordijn airbags NF12 600,- 600,- 600,-
952,- 952,- 726,-

Parkeersensoren achter UB01 200,- 200,- 200,-
317,- 317,- 242,-

Achteruitrij camera + Parkeersensoren achter UB09 450,- 450,- 450,-

714,- 714,- 545,-
Surround rear view + Parkeersensoren voor/achter N201 850,- 850,- 850,-

1.349,- 1.349,- 1.029,-

Dodehoekwaarschuwing + Parkeersensoren voor/achter AO01 750,- 750,- 750,-
1.190,- 1.190,- 908,-

Automatische airconditioning RE07
400,- 400,- 400,-

635,- 635,- 484,-

2 Zij-schuifdeuren PC19 350,- 350,- 350,-

555,- 555,- 424,-

Achterdeuren met ruiten PB04 500,- 500,- 500,-

794,- 794,- 605,-

Achterklep met ruit PB02 600,- 600,- 600,-

952,- 952,- 726,-

Radio DAB+ WLO2 400,- 400,- 400,-

635,- 635,- 484,-
Radio NAV WL2K 850,- 850,- 850,-

1.349,- 1.349,- 1.029,-

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuning en lendensteun IT02 100,- 100,- 100,-

(armsteun niet i.c.m. passagiersbank) 159,- 159,- 121,-

Passagiersbank ME08 450,- 450,- 450,-

(niet in combinatie met comfort pakket en comfort connect pakket) 714,- 714,- 545,-

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID

KLIMAATBEHEERSING

DEUREN EN LAADRUIMTE

AUDIO EN TELEMATICA

INTERIEUR

OPEL COMBO & COMBO- GESLOTEN BESTEL - OPTIEMOGELIJKHEDEN



excl. BTW en BPM

OPEL COMBO & COMBO- GESLOTEN BESTEL - OPTIEMOGELIJKHEDEN

16” Lichtmetalen velgen DZSD 550,- 550,- 550,-

873,- 873,- 666,-

Reservewiel LV00 100,- 100,- 100,-

159,- 159,- 121,-

Standaard lak P0PR ,- ,- ,-

- Icy White

Zwart Perla Nera M0V9 450,- 450,- 450,-

714,- 714,- 545,-

Grijs Artense M0F4 450,- 450,- 450,-

714,- 714,- 545,-

Grijs Platinum M0VL 450,- 450,- 450,-

714,- 714,- 545,-

Speciale lak 0ME0 500,- 500,- 500,-
794,- 794,- 605,-

Laadkabel mode 2 NG40 150,-

182,-

OMBOUW EN DIVERSEN

Opel behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of 

uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare 

uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze dealers. 

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 

Metallic lak

EXTERIEUR

CARROSSERIEKLEUREN



ONZE SERVICEBELOFTEN Levenslang mobiel met Opel Pechhulp UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Wij inspecteren uw auto grondig en nemen contact met u op voor het afgeven van een Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Opel Pechhulp 24 uur per dag mobiel blijft, Uw nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar
betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt vervolgens zelf verlengt Opel uw Opel Pechhulp tot de eerstvolgende voorgeschreven onderhoudsbeurt fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze garantie?
wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op een moment plaatsvindt dat het ú (voorschrift op basis van kilometers en/of tijd). Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen
uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel hierdoor in een levenslange mobiliteit. Informeer met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist om te
niet halen, krijgt u van ons een vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur. verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Daarnaast geeft
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 Vervangend vervoerregeling gedurende 3 jaar OPEL COMBO - SERVICE & MOBILITEIT
gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u door, op het moment dat u uw Uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur staat altijd direct voor u klaar om wanneer Opel u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als

auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde blijkt te zijn, verhelpen wij het nodig een diagnose te stellen. Voor zover mogelijk worden kleine reparaties enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen vocht beschermt
probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op opel.nl. uitgevoerd wanneer u wacht. Standaard slijtage onderdelen worden binnen één en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat uitvoeren bij de Opel Distributeur.

werkdag vervangen. Wanneer een reparatie meer dan 3 uur duurt, dan wordt u in de Informeer ernaar bij de Opel Erkend Reparateur.
SERVICE DOOR HEEL EUROPA eerste 3 jaar na aankoop van uw Opel Bedrijfswagen gratis vervangend vervoer
Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Opel aangeboden.
Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van RECYCLING

dienst te zijn. OPEL BEDRIJFSVERZEKERINGEN Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde auto’s
U wilt uw Opel Bedrijfswagen zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter en onderdelen vindt u op www.opel.nl

OPEL PROFESSIONAL BEDRIJFSWAGENS van dienst zijn dan uw Opel dealer? Uw Opel dealer biedt u de aantrekkelijke Opel
Het Opel Professional Bedrijfswagens programma omvat unieke services voor u, als Opel Bedrijfswagenverzekering. Deze verzekering biedt u een uitgebreide dekking
bedrijfswagenrijder. U kunt onder andere rekenen op: waaronder het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage en belettering.*
Voorrang voor bedrijfswagens Daarnaast heeft u natuurlijk géén eigen risico bij reparatie van schade binnen het
Haal- en brengservice Opel schadeherstelnetwerk. Uw voertuig wordt hersteld met behoud van

fabrieksgarantie en uiteraard met originele Opel onderdelen. Hier bovenop

Opel Pechhulp profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt informatie op www.opel.nl of vraag ernaar bij uw Opel dealer.
daarom standaard geleverd met 2 jaar (met een maximaal aantal kilometers tot het eerste *Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis meeverzekeren van
onderhoud) mobiliteitsgarantie door middel van Opel Pechhulp. Hiermee bent u in meer dan 40 belettering is tot € 2.500.
landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het alarmnummer profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer
verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening van Opel Pechhulp houdt o.a. hulp bij informatie op www.opel.nl of vraag ernaar bij uw Opel dealer.
pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis per *Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis meeverzekeren van
trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden) in. belettering is tot € 2.500.

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* € 825,47 € 682,21

Totaal € 897,60 € 750,00

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:

Transport Veiligheidshesje

Afleverbeurt Vloermatten (set)

Kentekenplaten Verbanddoos
Reinigen Ruitensproeiervloeistof
Veiligheidsdriehoek Lifehammer

Consumentenprijslijst Opel Combo 
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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

OPEL COMBO & COMBO- - SERVICE & MOBILITEIT 


