Movano

3 výšky střechy. 4 délky vozidel. Celková hmotnost vozidel od 3 300 do 4 500 kg,
výkon až 170 koní.

1 úplná sestava.
Co ukazují všechna čísla ...
Ve vašem podnikání není prostor pro čísla, která by nemohla růst. Silnější, s vyšším
komfortem pro řidiče, s více verzemi a také pohnem zadních kol. Opel Movano
perfektně ladí s vašimi požadavky.

2 možnosti pohonu: pohon předních kol a pohon zadních kol.
Hmotnost přívěsu až 3 t.

1 odpověď na jakoukoli výzvu.
Žádné dva úkoly nejsou stejné, stejně jako žádné dvě cesty. Pokud tedy vaše
podnikání spočívá v tažení těžkých přívěsů nebo jízdě na nerovné vozovce,
jistě již uvažujete o pohonu zadních kol. Opel Movano je se zadním náhonem
k dispozici ve dvou délkách a s celkovou hmotností vozidla od 3 500 do 4 500 kg.
Až do celkové hmotnosti 3 500 kg lze Opel Movano pořídit s pohonem předních
kol, který vyhoví všem vašim potřebám.

Otevírání širokých zadních dveří v úhlu 270°. Boční dveře široké 1 270 mm1.

1 forma, která věrně následuje funkci.
Design znamená mnohem více než jen pěkný vzhled (kterého se vozu Opel Movano
nepochybně dostalo). Jde o to, vytvořit dobře využitelný nákladový prostor
se snadným přístupem. Zadní dveře vozu Opel Movano lze otevírat v úhlu až
270° (na přání), 1 270 mm1 široké boční posuvné dveře umožňují bezproblémové
nakládání i vykládání standardních europalet.

1 050 mm pro verzi L1.

1

0 problémů.
To, jak sedíte, je stejně důležité jako to, kde sedíte. Ať už řídíte sami, nebo pro vás jezdí jiní, je
velmi důležité, aby den za volantem nezpůsobil týden problémů se zády. Kabina vozu Opel Movano
byla počínaje výběrem sedadel až po ergonomicky umístěnou řadicí páku nebo sklopný volant
navržena tak, aby mohl být řidič se svým vozem den co den na cestách.

Přístrojová deska. Přehledné a snadno
čitelné přístroje, které jsou ideálně ergonomicky umístěné, snižují únavu řidiče
a přispívají k bezpečnému provozu.

Odpružené sedadlo řidiče. Větší
pohodlí při jízdě nerovným terénem
nebo na delší vzdálenosti. Podélně
i výškově nastavitelné s ovládáním
citlivosti.

Klimatizace. Významný přínos pro
pohodlí i produktivitu posádky.
Standardně manuální nebo na přání
elektronicky řízená klimatizace.

Interiér

1 profesionální řidič. 8,5 hodin na silnici.

10 snadno a pohodlně dostupných úložných prostorů. 2 zásuvky na 12 V.

1 produktivní pracoviště.
Řidič vozu Opel Movano si vozí svou kancelář stále s sebou, nyní má dost místa na vše, dokonce
i na dvoulitrovou láhev s vodou. Na přání lze objednat Sadu Komfort, která obsahuje autorádio
s CD, sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, dvojité sedadlo spolujezdce s odkládací schránkou
a sklopnou střední částí pro počítač nebo dokumenty, výsuvným držákem dokumentů na palubní
desce a volitelnou zvukovou izolací přepážky.

Více možností pro odkládání. Praktické, pohodlné a účelné. Místo, které vyhoví téměř všem pracovním nebo osobním potřebám.
Další informace o možnostech odkládacích prostor naleznete v části této publikace, která je věnována sadám výbav na přání.

Kabina

Více výkonu. Více točivého momentu.

Méně emisí.
Nové motory splňující normu Euro 6 jsou dostupné s různými výkony. Motory BiTurbo
nabízí technologie pro úsporu paliva ECOTEC®. Motory BiTurbo jsou také vybaveny
režimem Eco Mode, který dokáže šetřit palivo stisknutím tlačítka, čímž se upraví
odezva plynového pedálu, upraví se výkon motoru a optimalizuje systém klimatizace.

Motory
Zdvihový objem (cm3)
Max. výkon (kW/k)
při ot/min
Max. toč.moment (Nm)
při ot/min
Převodovka
Emisní norma

2.3 CDTi 110

2.3 CDTi 110
se systémem Start/Stop

2.3 CDTi 131

2.3 CDTi BiTurbo 146
Start/Stop

2.3 CDTi BiTurbo 170
Start/Stop

2 298
81/110
3 500
290
1 500
6-stupňová manuální

2 298
81/110
3 500
290
1 500
6-stupňová manuální

2 298
96/131
3 500
320
1 500
6-stupňová manuální

2 298
107/146
3 500
360
1 500
6-stupňová manuální

2 298
125/170
3 500
380
1 500
6-stupňová manuální
6-stupňová Easytronic®

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabulka zobrazuje interval spotřeby paliva a emisí škodlivin v závislosti na vybrané variantě vozu a použitých pneumatikách. Pro detailní informace se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Opel nebo se podívejte do ceníku vozu.
Palivo
Spotřeba paliva
(l/100 km)1
Město
Mimo město
Kombinovaná
CO2 emise kombinované (g/km)1

Nafta

Nafta

Nafta

Nafta

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

9,0–8,1
7,2–6,9
7,9–7,4
197–191

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

7,8–7,4
6,8–6,6
7,2–6,9
186–179

Nafta
7,7–7,6
7,0–6,8
7,3–7,0
189–183

7,9–7,7
7,0–6,8
7,3–7,1
189–184

Vozy s pohonem zadních kol – RWD2
Motory

2.3 CDTi BiTurbo 131

2.3 CDTi BiTurbo 146
Start/Stop

2.3 CDTi BiTurbo 163
Start/Stop

Zdvihový objem (cm3)
Max. výkon (kW/k)
při ot/min
Max. toč.moment (Nm)
při ot/min
Převodovka

2 298
96/131
3 500
330
1 500
6-stupňová manuální

2 298
107/146
3 500
360
1 500
6-stupňová manuální

2 298
120/163
3 500
380
1 500
6-stupňová manuální

Emisní norma
Euro VIb
Euro VIb
Euro VIb
Tabulka zobrazuje interval spotřeby paliva a emisí škodlivin v závislosti na vybrané variantě vozu a použitých pneumatikách.
Pro detailní informace se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Opel nebo se podívejte do ceníku vozu.
Palivo
Nafta
Nafta
Nafta
Spotřeba paliva
(l/100 km)1
Město
9,6–9,3
8,5–8,2
8,5–8,2
Mimo město
9,2–8,7
8,6–8,1
8,6–8,1
Kombinovaná
9,3–9,0
8,6–8,2
8,6–8,2
242–232
222–212
222–212
CO2 emise kombinované (g/km)1
1
2

Značení pneumatik
Rozměr

195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Hodnocení úspornosti paliva

B

B

E–B

E–C

Hodnocení přilnavosti na mokru

B

B

C–B

B

Hodnocení valivého hluku (dB)

72

71

73–70

73–70

Třída hlučnosti

V souladu s nařízením R (EC) No. 715/2007 a R (EC) No. 692/2008 (v aktuálně platné verzi).
Emise CO2 a spotřeba paliva jsou zobrazené pro kategorii N1.

Všechny uvedené informace jsou aktuální k datu tisku. Společnost Opel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Pro aktuální informace a nabídky kontaktujte nejbližšího dealera Opel. Údaje o emisích CO2 jsou uváděny dle
nařízení R (EC) č. 715/2007 a R (EC) No. 692/2008 (v aktuáně platné verzi). Údaje o spotřebě paliva a emisích CO 2 se nevztahují ke konkrétnímu modelu a nejsou součástí nabídky. Jsou uváděny pouze orientačně a slouží k porování mezi jednotlivými
verzemi. Skutečné hodnoty závisí také na stylu jízdy a okolním podmínkám. Dodatečná výbava může zvýšit pohotovostní hmotnost a mít vliv na náklad. Také může dojít ke snížení maximální rychlosti a zrychlení. Údaje počítají s obsazením vozu řidičem
o hmotnosti 75 kg a nákladu o hmotnosti 125 kg.

Motory

Vozy s pohonem předních kol FWD

1 užitkový vůz do každého počasí.
Airbagy, ABS, ESP® a pevné přepážky v plné výšce už nejsou pro uživatele velkých dodávek ničím
novým. Opel Movano navíc přidává vynikající stabilitu v bočním větru, standardní upevňovací
oka pro zajištění nákladu a optimalizovaný výhled na vozovku. Řidič vozu Opel Movano ocení
i zvýšenou bezpečnost a ochranu, zajišťovanou systémem ovládání předních světel a stěračů,
který automaticky reaguje na aktuální světelné podmínky a počasí.

Upozornění na opuštení jízdniho pruhu
a Automatická dálková světla. Tyto
chytré systémy upozorní řidiče, pokud bez
blinkru opustí jízdní pruh respektive
automaticky zapínají a vypínají dálková
světla dle aktuální situace před vozem.

Statické odbočovací světlomety.
Aktivují se jednoduše při zapnutí
směrovek v nízkých rychlostech
a osvětlí přesně ten potřebný prostor.

Elektronický stabilizační systém (ESP®).
ESP® výrazně zvyšuje stabilitu vozu
a bezpečnost. Je standardní výbavou
každého vozu Movano a zahrnuje
i Asistenta rozjezdu do kopce, Stabilizační
systém přívěsu a vylepšenou Kontrolu
trakce.

Bezpečnost

12 tunelů. 4 neočekáváné bouře.

1 efektivní podnikatelský plán.
Díky celkovému objemu nákladového prostoru až 17 m3,
užitečnému zatížení až 2,2 t a maximální délce ložné plochy
překračující 4,3 m může Opel Movano bez problémů pojmout
obrovské množství zboží.

Ochrana nákladového prostoru. Volitelné dřevěné obložení stěn do poloviční nebo
plné výšky a dřevěná, epoxidem ošetřená podlaha – vše vyrobené perfektně na míru
pro ochranu interiéru vozu Opel Movano před poškozením. Panely obložení jsou
zhotoveny tak, aby nebránily v přístupu k důležitým okům pro uchycení nákladu.

Uzavřená dodávka

Až 17 m3 nákladového prostoru. Až 2,2 t užitečného zatížení.

Dodávky Opel Movano.
Snadno přístupný prostor stvořený pro tvrdou práci – tento popis se výborně hodí
pro všechny dodávky Opel Movano. Postranními dveřmi o šířce 1 270 mm lze u všech
verzí (s výjimkou té nejkratší) naložit bokem europaletu. U verzí H1 a H2 mají zadní
dveře plnou výšku, takže do modelů H2 je možné naložit náklad až do výšky 1 820 mm.
Nákladový prostor může dosahovat délky až 4 383 mm a k dispozici jsou příhodně
rozmístěné upevňovací oka a body, takže je zajištěn dostatek prostoru i rovnoměrné
uložení přepravovaného nákladu. Vozidlo je navíc standardně vybaveno robustní
kovovou přepážkou, zajišťující ochranu posádky.
Na výběr máte ze třech celkových hmotností vozidla, čtyř délek, jednoduché
či zdvojené montáže zadních kol, předního či zadního pohonu, třech výšek střechy,
pět výkonů motoru, 6stupňové manuální převodovky nebo automatické převodovky
Easytronic® a kompletní škály komfortní i užitkové výbavy a příslušenství, díky čemuž
lze dodávku Opel Movano dokonale přizpůsobit vašim podnikatelským záměrům.

Van

Dodávka (van): rozměry

563

RWD = pohon zadních kol
DRW = dvojitá zadní kola

Všechny rozměry jsou v mm.

562

1024

3182
5048

842

SRW 704/DRW 717

557
842

842

1024

4332
6198

1674

3682
6198

842

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3H2/H3 FWD

1674

4332
6848

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)
1577

1724

1820

2488

1577

1080

1380

1765

3733

2744

1577

MOVANO

MOVANO

MOVANO

L3 (SRW/DRW)

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2/H3

H2/H3 (SRW)

H2/H3 (DRW)

SRW 2535/DRW 2557

1684

1798/2048

1270

SRW 2794/DRW 2808

SRW 2786/DRW 2815

1684

2488

1894/2144

1780

1798/2048

1270

1270

SRW 696/DRW 724

L2H2/H3 FWD

SRW 2527/DRW 2549

L1H1/H2 FWD

1024

3682
5548

2744

842

2749

2500

1780

2307

2500

1700/1894

1581/1780

FWD = pohon předních kol
SRW = jednoduchá zadní kola

1894/2144

1270

1050

Dodávka (van): verze

L: délka
1 = krátká
2 = střední
H: výška střechy 1 = standardní 2 = střední

3 = dlouhá
3 = vysoká

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 FWD

L3H3 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H3 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

L3H3 RWD (DRW)

L4H2 RWD (SRW)

L4H3 RWD (SRW)

L4H2 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

4 = extra dlouhá

Uzavřená dodávka (van) Opel Movano
verze karoserie

Hmotnostní
kategorie

Max.
užitečné zatížení

Max.
zatížení střechy

Objem
nákladového
prostoru

Max.
délka ložné
plochy

(kg)

(kg)

(kg)

3

(m )

(mm)

max./mezi
podběhy kol
(mm)

L1H1

3 500

1 563

200

7,8

2 583

L1H2

3 500

1 535

200

8,6

2 583

L2H2

3 500

1 491

200

10,3

L2H3

3 500

1 450

200

L3H2

3 500

1 410

200

L3H3

3 500

1 370

L3H2 s jednoduchou montáží zadních kol

3 500

L3H3 s jednoduchou montáží zadních kol
L3H2 s dvojmontáží zadních kol

Šířka ložné plochy

Max. výška
nákladového
prostoru

Průměr otáčení

(mm)

(stopový/
obrysový)
(m)

1 765/1 380

1 700

12,0/12,5

1 765/1 380

1 894

12,0/12,5

3 083

1 765/1 380

1 894

13,6/14,1

11,7

3 083

1 765/1 380

2 144

13,6/14,1

12,5

3 733

1 765/1 380

1 894

15,7/16,2

200

14,1

3 733

1 765/1 380

2 144

15,7/16,2

1 144

200

11,9

3 733

1 765/1 380

1 798

13,6/14,1

3 500

1 106

200

13,5

3 733

1 765/1 380

2 048

13,6/14,1

3 500

1 125

200

11,9

3 733

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

L3H3 s dvojmontáží zadních kol

3 500

1 092

200

13,5

3 733

1 765/1 080

2 048

13,6/14,1

L3H2 s dvojmontáží zadních kol

4 500

2 125

200

11,9

3 733

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

L3H3 s dvojmontáží zadních kol

4 500

2 092

200

13,5

3 733

1 765/1 080

2 048

13,6/14,1

L4H2 s jednoduchou montáží zadních kol

3 500

1 102

200

14,9

4 383

1 765/1 380

1 798

15,7/16,2

L4H3 s jednoduchou montáží zadních kol

3 500

1 071

–

17,0

4 383

1 765/1 380

2 048

15,7/16,2

L4H2 s dvojmontáží zadních kol

3 500

1 047

200

14,9

4 383

1 765/1 080

1 798

15,7/16,2

L4H3 s dvojmontáží zadních kol

3 500

1 005

200

17,0

4 383

1 765/1 080

2 048

15,7/16,2

L4H2 s dvojmontáží zadních kol

4 500

2 047

200

14,9

4 383

1 765/1 080

1 798

15,7/16,2

L4H3 s dvojmontáží zadních kol

4 500

2 005

200

17,0

4 383

1 765/1 080

2 048

15,7/16,2

FWD (pohon předních kol)

RWD (pohon zadních kol)

1

Pohotovostní hmotnost vozu se počítá dle nařízení 97/27/EC. Standardní a doplňková výbava a také příslušenství mohou ovlivnit pohotovostní hmotnost a užitečné zatížení.

Technické údaje k uzavřené dodávce

Uzavřená dodávka (van): hmotnosti1 a rozměry

1 flexibilní pracovní síla.
Specialitou vozu Opel Movano s dvojkabinou Crew Van je
schopnost přepravit pracovní tým i s vybavením. Dva pasažéři
se posadí vedle řidiče (při objednání samostatného sedadla
jen jeden) a na zadní řadu sedadel mohou zasednout další
čtyři lidé. Bezpečnostní pásy a opěrky hlavy jsou samozřejmě
standardní výbavou. Přístup je zajištěn velkými posuvnými dveřmi
a posádka je před pohybem nákladu chráněna velmi pevnou
prosklenou (ABS) přepážkou.

Zadní řada se 4 místy k sezení.
Celočalouněná sedadla s bezpečnostními pásy pro bezpečnou a snadnou
přepravu členů týmu.

Dodávka s dvojkabinou Crew Van

7členný pracovní tým. 180 značkovacích kuželů.

L: délka
H: výška
2307

1531
1716

2 = střední
2 = střední

3 = dlouhá

RWD = pohon zadních kol
DRW = dvojitá zadní kola

Všechny rozměry jsou v mm.

564
842

1 = krátká
1 = standardní

FWD = pohon předních kol
SRW = jednoduchá zadní kola

2500

1700

Dodávka s dvojkabinou Crew Van: rozměry

1024

3182
5048

557

1024

3682
5548

842

L2H2 FWD

842

1024

4332
6198

L3H2 FWD

1674

3682
6198

L3H2 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW)

1577

1724

2488

1577

1080

1380

1765

2640

1820

1577

2825

SRW 696/DRW 724

1798

2825

2825
562

842

2640

MOVANO

MOVANO

MOVANO

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2

H2 (SRW)

H2 (DRW)

SRW 2527/DRW 2549

2175

2640

2488

1894

1990

2500

1894

L1H1/H2 FWD

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

Dodávka s dvojkabinou Crew Van: hmotnosti1 a rozměry
Opel Movano s dvojkabinou Crew Van

Hmotnostní
kategorie

Max.
užitečné zatížení

Max.
zatížení střechy

Objem
nákladového
prostoru

Max. délka
ložné plochy

(kg)

(kg)

(kg)

(m )

(mm)

max./mezi
podběhy kol
(mm)

L1H1

3 500

1 368

200

n. a.

1 716

L1H2

3 500

1 368

200

5,3

1 716

L2H2

3 500

1 295

200

6,9

L3H2

3 500

1 214

200

9,0

L3H2 jednoduchá montáž zadních kol

3 500

947

200

L3H2 dvojmontáž zadních kol

3 500

928

200

Šířka ložné plochy

Max. výška
nákladového
prostoru

Průměr otáčení

(mm)

(stopový/
obrysový)
(m)

1 765/1 380

1 700

12,0/12,5

1 765/1 380

1 894

12,0/12,5

2 175

1 765/1 380

1 894

13,6/14,1

2 825

1 765/1 380

1 894

15,7/16,2

8,3

2 825

1 765/1 380

1 798

13,6/14,1

8,3

2 825

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

3

FWD (pohon předních kol)

RWD (pohon zadních kol)

1

Pohotovostní hmotnost vozu se počítá dle nařízení 97/27/EC. Standardní a doplňková výbava a také příslušenství mohou ovlivnit pohotovostní hmotnost a užitečné zatížení.

Dodávka s dvojkabinou Crew Van – technické údaje

Dodávka s dvojkabinou Crew Van: verze

Výbava a volitelné doplňky.
Infozábava.
Když zůstanete stále v kontaktu a budete přesně vědět, kam máte jet, jak se tam dostat, a jaká je dopravní
situace, získáte skutečnou podnikatelskou výhodu. Platí také, že lidé pracují nejlépe v uvolněném prostředí.
Z těchto důvodů jsou sady doplňků z oblasti infozábavy vozu Opel Movano navržené na míru tak, aby dosahovaly
vynikajícího výkonu. K dispozici jsou tři sady, všechny speciálně vyvinuté pro Opel Movano.

Navi 80 IntelliLink. Autorádio a infozábavní systém s velkým množstvím funkcí:
intuitivní ovládání na volantu, hlasové ovládání a připojení aux-in, USB a Bluetooth®
handsfree pro telefonování a streamování hudby, CD/MP3/WMA přehrávač, funkce
čtení příchozích SMS zpráv, mapové podklady Evropy, 7palcový barevný dotykový
displej, který zobrazuje obraz ze zadní kamery, a plus bezplatné služby TomTom LIVE
do roku 2020.
Nově nabízí systém Navi 80 IntelliLink funkci Android Auto™1, která umožňuje
hands-free psaní zpráv2, přehrávání hudby, zobrazení map a používání vybraných
funkcí a aplikací chytrého telefonu přímo na displeji systému.
TomTom LIVE zahnuje mnoho výhod pro perfektní plánování trasy. TomTom HD
Traffic je funkce pro nalezení nejrychlejší trasy při měnící se situaci v dopravě.
Search & Go s TomTom Places umožňuje snadné hledání obchodů, restaurací nebo
firem. LIVE Quick GPS fix optimalizuje pozici GPS. A v neposlední řadě sem patří
i aktualizovaná předpověď počasí v místech odjezdu a příjezdu.

Mezi další prvky patří hlasové ovládání připojeného chytrého telefonu, ovládací prvky
na volantu, USB, aux-in a Bluetooth® pro telefonování hands-free a streamování
audia. Digitální rádio DAB+ je na přání.2

CD 16 BT USB. Autorádio s CD ovládané
prvky na volantu nabízí univerzální
konektivitu díky aux-in, Bluetooth®
a dvěma USB portům. Výkon 2 x 15 W,
integrovaný displej.

Autorádio R 15 BT USB. Tuner s integrovaným displejem se zobrazením času,
RDS EON, Bluetooth®, USB a aux-in. 2 x 15 W.

Ovládání rádia na sloupku volantu.
Předchází chvilkové ztrátě pozornosti
řidiče.

Bluetooth® připojení. Prakticky univerzální technologie Bluetooth® umožňuje snadné
ovládání a bezpečnou mobilní komunikaci s volnýma rukama.

Externí vstup (aux-in) a připojení USB. Všechny informační systémy modelu
Opel Movano jsou vybaveny externím vstupem aux-in a připojením USB.
Digitální rádio. Všechny digitální evropské radiostanice lze přijímat díky
DAB/DAB+/DMB audio. Dostupné na přání pro jednotky CD 16 BT USB
a Navi 50 IntelliLink.

Android Auto™ nemusí být dostupné ve všech zemích. Více informací naleznete na www.android.com
Již brzy.

1
2

Infozábava

Navi 50 IntelliLink. Toto autorádio s navigačním systémem nabízí skvělou hodnotu
za vynaložené finance. 7˝ barevný dotykový displej je umístěn v optimálním výhledu
řidiče v horní části středového panelu. Dynamická navigace ve 2-D nebo 3-D zobrazení zahrnuje i zprávy o dopravní situaci TMC. Mapy lze aktualizovat přes port USB.

Kabina

Komfort
Palubní počítač. Poskytuje informace
o spotřebě paliva, dojezdu, času jízdy
a vzdálenosti.

Komfortní sedadlo řidiče. Hluboce
tvarované, výškově nastavitelné sedadlo
na přání, které má nastavitelnou bederní
oporu a loketní opěrku. K dispozici i pro
spolujezdce.

Digitální tachograf. Umožňuje snadné
ovládání řidičem. Spolehlivě zaznamená
dobu jízdu i odpočinku za účelem
shromáždění a analýzy dat pro správu
podnikové flotily vozů.

Tempomat s omezovačem rychlosti.
Tempomat s ovládáním na volantu
umožňuje řidiči zvolit dočasnou nejvyšší
rychlost. Při objednání tempomatu
obdržíte i palubní počítač, takže jej
nemusíte kupovat zvlášť.

Nastavený omezovač rychlosti. Lze jej naprogramovat na jednu ze čtyř předdefinovaných rychlostí. Řidič nemá možnost zařízení deaktivovat.
Automatické ovládání světel a stěračů. Volitelná výbava, která brání rozptýlení
pozornosti řidiče a zvyšuje bezpečnost.
Třetí klíč. Třetí klíč je totožný s prvními dvěma a přijde vhod zejména provozovatelům
flotil vozidel nebo v případě střídání více řidičů.

Odpružené sedadlo řidiče. K dispozici
na přání. Ideální pro jízdu po nerovném
povrchu nebo na delší vzdálenosti,
nastavitelné ve 4 směrech, s pevnou
loketní opěrkou. Upravit lze i citlivost
odpružení.

Nezávislé topení. Okamžitý klimatický
komfort a nezamlžená okna od počátku
jízdy. K dispozici s programovatelným
časovačem, který také monitoruje teplotu
v kabině a cyklus vytápění.

Klimatizace. Zlepšuje pracovní
prostředí za každého počasí.
Je součastí standardní výbavy
a obsahuje také pylový filtr.

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním.
Umožňuje spuštění a ovládání systému
dle potřeby aniž by bylo nutné nastoupit
do vozu. Na displeji jsou monitorována
všechna důležitá nastavení.

Exterior
Klimatizace ve vozidlech kategorie N1, N2 nebo M2 obsahuje skleníkový plyn (R 134a) pro svoje fungování.
Systém v přední části vozu obsahuje přibližně 580 g plynu R 134a, což odpovídá 0,83 tuny CO2. Systém v přední
a zadní části vozidel až pro 9 cestujících obsahuje přibližně 1 100 g plynu R 134a, což odpovídá 1,57 tuny
CO2. Systém v přední a zadní části vozidel pro více než 16 cestujících obsahuje přibližně 1 700 g plynu R 134a,
což odpovídá 2,43 tuny CO2. Potenciál globálního oteplování je na hodnotě 1 430. tato informace je v souladu
s nařízením R (EU) No. 517/2014.

Kuřácká sada. Vyjímatelný popelník,
který zapadne do držáků nápojů,
a zapalovač, který lze zapojit do
kterékoli z 12 V zásuvek.

Zadní nášlap. Nášlap s protiskluzovou
úpravou, který je standardně montován
na modely se zadním náhonem, usnadňuje přístup do nákladového prostoru. Na
přání k dispozici i pro modely s pohonem
předních kol.

Odnímatelné tažné zařízení. Tažné
zařízení evropského typu s koulí ještě
zvyšuje praktičnost vozu Opel Movano.

Výbava

Elektronicky řízená klimatizace.
Nastavitelné, termostatem řízené
ovládání teploty. Dodává se též
v sadě Komfort.

Zabezpečení nákladu
Posouvatelná dělicí stěna. Je namontovaná do lišt na střeše a podlaze v roztečích po 25 mm a obzvláště užitečná je
pro rozdělení prostoru a zajištění volně
ložených nákladů.

Síť pro uchycení nákladu. Trojrozměrná
vysoce flexibilní a přizpůsobitelná
síť pro uchycení/zajištění nákladu je
ideálním řešením pro náklad různých
rozměrů a složení.

Teleskopické zajišťovací tyče. Montují
se vodorovně nebo svisle na upevňovací
lišty a bezpečně zajišťují těžké náklady
na místě.

Výbava

Upevňovací prvky na bočních
panelech. Pružné popruhy pro
zabezpečení nákladu v prostoru
na bočních ukotvovacích lištách.

Boční ukotvovací lišty. Mají ve vzdálenosti každých 25 mm upevňovací body,
které jsou vybaveny 6 posouvatelnými
ocelovými upevňovacími oky poskytujícími univerzální zajištění nákladu.

Posouvatelná upevňovací oka. Navržená
speciálně pro systém lišt Opel Movano.
Jsou vyrobená z oceli s pojistným tlačítkovým mechanizmem.

Oka pro upevnění nákladu. Celkem 6,
8, 10 či 12 upevňovacích ok (podle délky
vozidla), která jsou ideálně umístěna
na podlaze, zajistí náklad proti pohybu.
Volitelně jsou k dispozici 4 upevňovací
oka umístěna po stranách.

Ochranná mřížka okna přepážky. Pevná
ocelová mřížka, která splňuje normy ISO,
chrání okno aniž by bránila ve výhledu.

Ochranné dřevěné obložení. Dřevěné
obložení celé nebo poloviční výšky slouží
k ochraně stěn, zatímco pryskyřičnou
vrstvou opatřená dřevěná podlaha chrání
podlahu nákladového prostoru.

Prosklená střešní okna. Poskytují vylepšené světelné podmínky v nákladovém
prostoru usnadňující orientaci.

Držadla v prostoru zadních dveřích
a posuvných dveří. Usnadňují nástup
a výstup do/z nákladového prostoru.

Systém zabezpečení vozidla. Dálkově
ovládaný alarm využívající volumetrické
pohybové snímače, které chrání před
vniknutím celé vozidlo (motorový prostor,
kabinu i nákladní prostor).

Parkovací asistent. Při couvání vydává
zvukové varování před kolizí.

Blokování dveří. Zvýšené zabezpečení,
které je volitelně dostupné pro všechny
modely.

Přední mlhovky. Jsou zapuštěné, což
je chrání před poškozením, a optimálně
umístěné.

Širokoúhlá zpětná zrcátka. Venkovní zpětná zrcátka se dvěma čočkami minimalizují
nebezpečí, které se ukrývá v mrtvém úhlu. Nové speciální zpětné zrcátko ve sluneční
cloně spolujezdce toto nebezpečí ještě snižuje.
Podvozek
Vzduchové odpružení. Na přání je k dispozici vzduchové, výškově nastavitelné
odpružení zadní nápravy, které zajistí ještě pohodlnější jízdu a bezpečnost
nákladu (pro verze FWD).
Diferenciál s omezeným prokluzem. Pro modely s pohonem zadních kol je na přání
k dispozici diferenciál s omezeným prokluzem, který usnadňuje jízdu ve ztížených
podmínkách nebo na kluzkém povrchu.

Pomocné systémy
Pomocný pohon. K dispozici je i pomocný pohon z motoru. Pro těžký provoz lze
u všech modelů RWD (s pohonem zadních kol) objednat pomocný pohon ovládaný
přes převodovku.
Druhá baterie. Doporučená pro vozidla s přídavnými systémy topení a klimatizace
a elektrickými spotřebiči.

Výbava

Bezpečnost a ochrana

Sady doplňků
Abyste ze svého vozu Opel Movano dostali maximum a také abychom vám usnadnili
objednávání, vytvořili jsme následující sady doplňkové výbavy.
Sada Convenience
• Komfortní sedadlo řidiče
• Výsuvný držák dokumentl z palubní desky
• Dvojité sedadlo spolujezdce s odkládacím prostorem a sklopnou střední částí
• Přepážka se zvukovou izolací
• Elektrické ovládání předních oken s jednodotykovou funkcí pro řidiče
• Rádio CD 16 BT, CD a MP3, USB, ovládaní na volantu, Bluetooth®
Sada Storage
• Příhrádka na dokumenty o velikosti A4 na palubní desce
• Dodatečná schránka ve dveřích
• Zásuvka 12V v nákladovém prostoru
Sada Klima Plus
• Manuální klimatizace
• Rádio CD 16 BT USB. CD/MP3 přehrávač, tuner s RDS EON, Bluetooth®, 2 x USB,
aux-in a integrovaný displej, ovládací prvky pod volantem. 2 x 15 W
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Palubní počítač
• Parkovací asistent
Sada Plus
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Palubní počítač
• Rádio CD 16 BT, CD a MP3, Bluetooth®, USB, ovládaní na volantu
• Parkovací asistent
Sada Professional1
• Tažné zařízení
• Parkovací asistent (senzory vzadu)
• Neprosklené zadní křídlové dveře (otevíratelné pod úhlem 270°)

Nelze pro nejkratší variantu karoserie.

1

2

Standardně pro 4,5 t (N2) varianty.

Sada Edition
• Rádio CD 16 BT USB, CD a MP3 přehrávač, tuner s RDS EON, 2 x USB, aux-in,
ovládaní pod volantem, integrovaný
displej, výkon 2 x 15 W, Bluetooth®
• Komfortní sedadlo řidiče
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Větší nádrž na 105 litrů paliva

Sada Klima
• Manuální klimatizace
• Rádio CD 16 BT USB, CD a MP3 přehrávač, tuner s RDS EON, 2 x USB, aux-in,
ovládaní pod volantem, integrovaný
displej, výkon 2 x 15 W, Bluetooth
• Otevírání zadních dveří v úhlu 270°,
neprosklené nebo prosklené

Sada Bezpečnost
• Airbag spolujezdce
• Boční airbag řidiče
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Palubní počítač

Sada Komfort
• Automatické přední světlomety
a stěrače
• Přední mlhové světlomety
• Elektronická klimatizace (ECC)
s pylovým filtrem
• Navi 50 IntelliLink. Ovládání na volantu,
hlasové ovládání, TomTom LIVE, aux-in
a USB, Bluetooth® pro telefonování
hands-free a stremování hudby, AM/FM
radio, CD/MP3/WMA přehrávač, funkce
čtení SMS, na přání DAB+, mapové
podklady Evropy, 7palcový dotykový
barevný displej s obrazem zadní kamery.

Sada Safety Assist2
• Automatická dálková světla
• Upozornění na opuštení jízdniho pruhu
• Přední mlhové světlomety
• Dešťový senzor
• Palubní počítač
Sada Construction
• Tažné zařízení
• Diferenciál s omezeným prokluzem
• Odpružené sedadlo řidiče
Sada Viditelnost
• Statické odbočovací světlomety
• Světelný a dešťový senzor
• Přední mlhové světlomety

Sada Value
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Palubní počítač
• Větší palivová nádrž s obsahem
105 litrů
• Rádio CD16 BT USB, CD a MP3 přehrávač, tuner s RDS EON, 2 x USB, aux-in,
ovládaní pod volantem, integrovaný
displej, výkon 2 x 15 W, Bluetooth®
• Světelný a dešťový senzor
• Předné mlhové světlomety

Žebřík montovaný na zadní dveře.
Pevný ocelový žebřík umožňující snadný
přístup na střechu vozidel všech výšek.

Základní příčníky střešního nosiče. Lehké, ale pevné příčníky, které umožňují
převoz dlouhého nákladu, například trubek nebo lešení, až do hmotnosti 200 kg,
což je maximální nosnost střechy.

Hliníkový střešní nosič. Pevný a praktický
nosič, zatížitelný nákladem až 200 kg,
což je maximální nosnost střechy, k dispozici pro Opel Movano všech délek.

Tažné zařízení pro vysoké zatížení.
Toto pevné vysokokvalitné tažné
zařízení rozšiřuje využitelnost vozu
Opel Movano. Standardní kulová
hlavice s čepem a 7kolíkovým nebo
13kolíkovým elektrickým adaptérem.
El. příslušenství je na přání.

Lávka ke střešnímu nosiči. Pevná lávka
z perforovaného hliníkového plechu
usnadňující přístup k nákladu na střeše.
Určena pro použití se střešním nosičem,
k dispozici pro Opel Movano všech délek.

Lapače nečistot. Z pevného termoplastu,
speciálně navržené pro ochranu karoserie
před poškozením odletujícími kamínky,
stříkanci atd.

Příslušenství

Příslušenství: exteriér

Příslušenství: interiér
Potahy sedadel, standardní verze.
Tmavě šedé potahy sedadel s ochrannou
i estetickou funkcí jsou ušité z trvanlivého
polyesteru na míru pro Opel Movano.

Podlahové rohože, koberečky. Praktické,
odolné a hezké rohože tmavě šedé barvy
určené pro Movano se perfektně hodí na
podlahu kabiny. Tento koberec přikryje
podlahu na straně řidiče i spolujezdce.

Podlahové koberce, verze pro každé
počasí. Světle šedé gumové koberce,
zhotovené na míru pro Movano, chrání
interiér vozidla před nečistotami a lze
je snadno vyjmout kvůli čištění.

Potahy sedadel, prémiová verze.
Tmavě šedé potahy působí díky
svému koženému vzhledu stylověji
a luxusněji, přičemž chrání původní
čalounění sedadel.

Zadní kamera. Zobrazuje prostor za
vozidlem na displeji navigačního systému
o velikosti 7 palců nebo na 3,5˝ displeji ve
zpětném zrcátku. Automaticky se zapíná
při zařazení zpátečky.

Multimediální připojení. Aux-in a USB
porty jsou integrovány v odkládací
schránce spolujezdce a umožňují připojení přenosných multimediálních zařízení
a jejich propojení s reproduktory vozu.
Připojená zařízení lze dálkově ovládat.

Příslušenství

Ochranné mřížky bočních oken. Perforované kovové mřížky s epoxidovým
nátěrem se montují zevnitř, aby zajistily
ochranu okenních skel před poškozením
nákladem.

Ochranné mřížky na zadní okna. Odolné
mřížky s bílou povrchovou úpravou
pro zajištění ochrany zadních skel při
zachování výhledu řidiče vzad.

Pulse, uhlově černá.

Vinyl, uhlově černá.

Barvy a čalounění
Bílá Polar

Modrá North Sea

Modrá Signal

Červená Poppy

Oranžová Mandarin

Žlutá Saffron

Modrá Ink

Stříbrná Halo1

Modrá Ambient1

Černá Pearl1

1

Metalická.

Servisní intervaly 40 000 km.1 3 200 servisních míst.

1 ověřená cesta ke klidu a pohodě.
Konstruktéři vozu Opel Movano vycházeli z předpokladu, že užitková vozidla by měla jezdit a sloužit vašemu podnikání
a zákazníkům, a ne postávat v servisech. Proto byl Opel Movano zkonstruován tak, aby vám dlouhé roky spolehlivě sloužil
jen s minimální nezbytnou údržbou. Než se Opel Movano dostal k prodejcům, najela zkušební vozidla více než 3,2 miliónů
kilometrů v reálných podmínkách a prošla i rozsáhlými testy na zkušebních stolicích. Na vozidlo se vztahuje šestiletá záruka
proti prorezavění.
Pokud by bylo zapotřebí provést neplánovaný servisní zásah, zajistí vám celoevropská síť více než 3 200 specializovaných
servisů, že váš Opel Movano bude zpět v provozu jen s minimálním prostojem kvůli opravě, případně vám dočasně poskytne
náhradní vozidlo.
Podrobné informace o leasingu, údržbě nebo službách pro zákazníky s vozovým parkem si vyžádejte od svého specializovaného
prodejce užitkových vozidel Opel.
Nebo 2 roky.

1

PRVOTŘÍDNÍ SERVIS.
myOpel je jedinečný webový portál určený
pro majitele vozů Opel. Přehledná evidence,
kompletní informace o vozidle, pohodlné
objednání do servisu, vše online na jednom
místě a dostupné nově i prostřednictvím
mobilní aplikace myOpel.
Zaregistrujte se a získejte následující výhody:
// Servisní nabídky na míru vašemu vozu
// Připomenutí servisních prohlídek
// Online objednávání do servisu
// Hledání prodejců a servisů Opel
// Online přístup k servisní historii vašeho vozu
Registrace na myOpel je velmi snadná:
1. Navštivte www.myOpel.cz
2. Zaregistrujte se a proveďte aktivaci
svého účtu.
3. Stáhněte si také mobilní aplikaci myOpel.

VŠE PRO VAŠE
POTŘEBY.
Maximálně jsme zjednodušili objednávání perfektní přestavby pro vás:
1 návštěva, 1 faktura, mnoho výhod.
1. Zastavte se u svého prodejce Opel.
2. Vyberte si přestavbu, kterou potřebujete – vše na jedné faktuře.
3. Nasedněte a užívejte si vašeho nového parťáka.
Proč využít přestavby OPEL CONVERSIONS2GO:
// Služby pod jednou střechou: jedna faktura, jednoduchost a lepší zůstatková hodnota
// Certifikovaná německá kvalita Opel
// Kratší čekací doba: rychlejší zapojení do podnikání
// Náhradní díly dostupné 12 let: zaručeně
Najděte svého lokálního prodejce přestaveb na www.opel.cz/uzitkove

CONVERSIONS

2GO

JAK VÁM
MŮŽEME POMOCI.

CONVERSIONS

2GO

Každý specialista nebo řemeslník je jedinečný. Proto vám Conversions2Go přináší paletu dodatečných prvků, které se hodí pro vaše
různorodé potřeby.

Pohon všech kol od
Oberaigner1

Systém polic pro dílnu
„Globelyst“ od Sortimo2

Někteří zákazníci musí i mimo klasické cesty.
Bezpečně mohou zdolat všechny nástrahy díky
pohonu všech kol 4x4 od společnosti Oberaigner,
který rozděluje točivý moment v poměru 50:50.

Žádný další nepořádek v nákladovém prostoru:
systémy Sortimo zaručí, že bude všechno nářadí
a ostatní potřeby vždy na svém místě. 3 police
s protiskluzovým povrchem a dělícími prvky, 1 police
se šesti S-BOXXy, 1 police se dvěma L-BOXXy,
1 podlahová kolejnice ProSafe a mnoho dalších
prvků.

1

 onverze třetích stran jsou vyrobeny a instalovány třetími stranami Sortimo a Oberaigner. COC dokument v souladu s nařízením 2007/46/EC poskytne partner pro instalaci konverze.
K
Opel Automobile GmbH neposkytuje žádné záruky za součásti těchto konverzí. Specifické náhradní díly lze objednat u specialistů pro tyto konverze.
Dodatečné vybavení od Sortimo je dodáváno společností Sortimo včetně záruky a podpory. Opel Automobile GmbH neposkytuje žádné záruky za součásti těchto konverzí.
Specifické náhradní díly lze objednat u společnosti Sortimo. Konverze snižuje užitečné zatížení vozidla o 151–161 kg. Dostupnost konzultujte se svým prodejcem Opel.

2 
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Služby Opel.
Evropský zákaznický servis.
Více než 6 000 servisních dílen Opel, včetně 2 000
servisních středisek specializovaných na užitková
vozidla po celé Evropě, je připraveno nabídnout
vám individuální, profesionální a přesný servis. Dobrý
servis také zahrnuje detailní vysvětlení toho, co
bylo opraveno, proč a kde to je uvedeno na faktuře.
OPEL RoadPlus.1
Maximální doba provozuschopnosti.
Pokud budete potřebovat navštívit některý z našich
servisů pro opravy užitkových vozů Opel, vaše
vozidlo podstoupí okamžitou diagnostiku bez
objednání. Menší opravy jsou prováděny na
počkání a standardní spotřební díly jsou vyměňovány během jednoho dne. Pokud by oprava
trvala déle než 3 hodiny, bude vám nabídnuto
alternativní řešení přepravy zdarma během
prvních 3 let vlastnictví nového vozu.
Zákaznické informační středisko.
Prodejce vozů Opel je vám k službám pro všechny
vaše otázky a speciální požadavky. Pokud jde
o další informace týkající se vašeho vozu, můžete
se obrátit také na Zákaznické informační
středisko Opel.

Silniční asistence Opel.
Tato bezplatná služba zajištění mobility se vztahuje
na všechna nová vozidla Opel v průběhu prvního
roku od data první registrace nebo dodání zákazníkovi od prodejce, podle toho, co nastane dříve.
Nezáleží na tom, kde právě jste, silniční asistenční
služba Opel Roadside Assistance vám pomůže.
Ve více než 40 evropských městech 24 hodin denně.
Nabízí různé služby, například asistence při
poruše, odtahové služby, zapůjčení vozidla, ubytování v hotelu nebo zajištění následné přepravy,
např. vlakem nebo letadlem (viz program, kde
najdete podmínky). Váš distributor nebo autorizovaný opravce vám s radostí nabídne prodloužení
této roční služby.
Opel Fair Service.
Servisní služby Fair Service dokonale respektují
vaše potřeby, aby vaše užitkové vozidlo Opel bylo
neustále schopné provozu. Přednostní přijetí do
servisu, osobní konzultant servisních služeb pro
užitkové vozy, nižší ceny servisních prohlídek,
zvýhodněné zapůjčení náhradního vozidla – to jsou
jen některé benefity této služby pro majitele
užitkových vozidel Opel. Více informací o službě
Fair Service vás poskytne váš prodejce Opel.

Nabídky leasingu.2
Vůz Opel si můžete koupit i na leasing. Podmínky
leasingu mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly
požadavkům a možnostem vašeho podnikání.
Pojišťovací služby.2
Naše pojišťovací služby dotvářejí balíček služeb
Opel. Zákazníkům Opel nabízíme všechny typy
pojištění automobilů.
Dvouletá záruka na nový vůz.
Tato záruka se vztahuje na všechny nové vozy Opel
po dobu 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů
od dne, kdy byl dodán zákazníkovi dealerem.

Díly a příslušenství.
Všechny položky nezbytné pro udržování vašeho
vozidla v perfektním stavu a pro individuální
úpravy pro vaše soukromé a podnikové potřeby
jsou k dispozici u vašeho prodejce Opel.
Recyklace.
Informace o Designu pro životní prostředí, zpětném
odběru a recyklaci vozidel s ukončenou životností
naleznete na www.opel.cz
V případě dotazů se obraťte na svého prodejce
vozů Opel. Další informace jsou uvedeny
na internetových stránkách www.opel.cz

5letá záruka na vůz.2
Profitujte z dlouhodobé záruky. Díky prodloužené
záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí
dvouleté výrobní záruky i nadále spolehlivě chráněni před nečekanými náklady na opravy – po celé
Evropě.
Záruka proti prorezavění až 12 let.
Opel poskytuje spolehlivou a dlouhodobou záruku
proti prorezavění na základě záručních podmínek,
které jsou popsány v servisní příručce.

K dispozici ve vybraných dílnách pro opravy užitkových vozů.
Bližší informace a podmínky prodloužené záruky a pojištění
vám poskytnou autorizovaní prodejci a servisy Opel.

1 

2

Některé obrázky v této brožuře obsahují zvláštní vybavení, které není zahrnuto ve standardní výbavě. Informace uvedené v této brožuře jsou pravdivé k okamžiku jejího vytištění. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře
jsou pouze přibližné ke skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické znaky a vybavení dodávané do vozidel se mohou v různých zemích lišit. Pro podrobnější informace o dostupnosti, vybavení dodávaného
do vozidel a pro příslušné nabídky, prosím, kontaktujte svého místního partnera Opel.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary)
71E02181 Vytištěno na ekologickém papíru běleném bez použití chlóru.

www.opel.sk/movano
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