Vivaro

STVOŘEN K PLNĚNÍ ÚKOLŮ.
Opel Vivaro má veškeré vybavení pro splnění i těch nejnáročnějších úkolů. Vzhled
reprezentativního vozu, komfortní kabinu a objemný nákladový prostor. Spolehlivost,
nízká spotřeba paliva, 5-letá záruka a sady servisních služeb FairServis přinesou
dodatečnou úsporu vašemu podnikání.
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HLAVNÍ PRVKY

PRVNÍ DOJEM:
PRVNÍ TŘÍDA.
Vivaro je opravdový profesionál. Jasný styling a kvalita zpracování
znamenají dobré rozhodnutí ve vašem podnikání.

// 
S kvělý design je vaše působivá vizitka
// Čtyři možnosti typu karoserie zaručují plnění různých povinností
// 
Van pro velké i malé náklady
// 
C REW VAN pro šest osob a náklad
// Combi s možností přepravy až devíti osob
// Plošina je základem pro UNIVERZÁLNÍ PŘESTAVBY
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PŘIZPŮSOBÍ SE.
Ti největší profesionálové si zaslouží ty nejlepší nástroje.
Proto Opel navrhnul Vivaro – komfortem nabité místo
pro plnění úkolů. Široká paleta prvků výbavy umožňuje
přizpůsobit kabinu vozu vašim potřebám.

// Všestrannost pro maximální produktivitu
// I nteriér se přizpůsobí cestujícím a nákladu
// 
M ULTIFUNKČNÍ sklopné sedadlo se stolkem,
úložným prostorem a klipem na dokumenty
// Sedadlo řidiče s loketní opěrkou a bederní opěrkou
// 
N astavitelný volant podélně a výškově
Pro více informací otočte na strany 24 a 32.

OPRAVDOVÉ
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ.
Pokud potřebujete přepravit objemné náklady, pak je pro
vás Vivaro ideálním pomocníkem. Vivaro Van se dvěma
délkami a dvěma výškami karoserie je spolehlivé, variabilní
a prostorné.

// U žitečné zatížení až 1 225 kg
D élka nákladového prostoru až 2 537 mm nebo
// 
až 2 937 mm
// 5 ,2 m3 až 8,6 m3 maximální objem nákladového
prostoru
// I krátká verze převeze tři europalety
// 
Š ířka nákladového prostoru mezi blatníky
1 268 mm
// O
 tvor v přepážce umožňuje přepravit náklad
o délce 4,15 m
Pro více informací nalistujte stránky 10 a 42.
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1.

VAN.
Všestrannost, výkon, varianty a doplňky.
Opel Vivaro Van se standardní výškou karoserie má vše.
Základní prvky verze Van zahrnují
// Dvě délky karoserie, tři hmotnostní třídy
// Délku nákladového prostoru 2 537 mm nebo 2 937 mm
// Užitečné zatížení až 1 225 kg
// Posuvné dveře na straně spolujezdce, široké až 1 m
// Dvojité zadní dveře otevíratelné v úhlu 250°

2.

// Boční a zadní dveře skrz které lze jednoduše naložit
europaletu
// Upevňovací oka v podlaze
// Výkonné a efektivní naftové motory 1.6 splňující
normu Euro 6

1. MOŽNOSTI NÁKLADOVÉHO PROSTORU. Otvor v přepážce FlexCargo® na přání
u možňuje nakládku předmětů dlouhých až 4,15 m.
2. ZADNÍ DVEŘE OTEVÍRATELNÉ V ÚHLU 250° NA PŘÁNÍ A DĚLÍCÍ MŘÍŽ. Pro
bezpečné a jednoduché nakládání lze objednat dveře otevíratelné až k bokům vozu,
kde je lze zajistit. Dvě dělící mříže oddělují řidiče a spolujezdce od nákladu.
Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
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VAN SE ZVÝŠENOU
STŘECHOU.
Vyšší, schopnější. Vivaro Van se zvýšenou střechou přepraví
i vyšší náklady.
VAN SE ZVÝŠENOU STŘECHOU ZAHRNUJE
// Všestranný prostor o výšce 1 897 mm
// Dvě délky karoserie
// Objem nákladového prostoru 7,2 m3 o délce 2 537 mm
// Objem nákladového prostoru 8,6 m3 o délce 2 937 mm
// Zadní dveře v plné výšce otevíratelné v úhlu 180°
// Boční posuvné dvěře
// Upínací oka na podlaze
// Užitečné zatížení až 1 151 kg

VYSOKÁ STŘECHA. Extra výška umožňuje bezproblémovou chůzi v nákladovém
prostoru a snadnější nakládku. Proto je také ideální jako pojízdná dílna.

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
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1.

VAN.
Verze Van je výkonný hráč s perfektními parametry.
Možnosti verze Van
// Dvě délky karoserie
// Dvě výšky karoserie
// Objem nákladového prostoru až 8,6 m3
// Užitečné zatížení až 1 225 kg
// Ocelová nebo prosklená přepážka
// Plné nebo prosklené boční a zadní dveře
// Zadní křídlové nebo výklopné dveře
// Vyhřívané zadní okno se stěračem
Pro více informací otočte na stranu 42.

2.

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
Na přání.

1
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3.

1. Sklopné sedadlo 1  z nějž vznikne kancelářský
stolek. Prostřední sedadlo je vybaveno loketní opěrkou,
kterou lze nechat ve vertikální poloze, pokud je prostřední
sedadlo používáno jako kancelářský stolek. Sedáky lze
vyklopit a pod nimi je ukrytý úložný prostor o objemu 42 litrů.
2. Volant potažený kůží s tempomatem. Pro bezpečnější a pohodlnější jízdu.
3. Velká schránka spolujezdce. Se spoustou prostoru
pro dokumenty o velikosti A4.
4. Přední mlhové světlomety. Vidět a být viděn.

Van.
STANDARDNÍ VÝBAVA:
// 16˝ ocelové ráfky se středovými kryty
// Ocelová přepážka
// Světla pro denní svícení (halogenová)
// Dálkově ovládané centrální zamykání
// Elektrické ovládání oken
// Přední lavice pro cestující
// 12V zásuvka v palubní desce
// Airbag řidiče
// Látkové čalounění Modrá Tricess
// Palubní deska v barvě Modrá Denim
// Audiosystém R16 Bluetooth® USB
// Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
// Ocelová přepážka
// Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní
a bederní opěrkou
// 12V zásuvka v nákladovém prostoru
// Zobrazení venkovní teploty
// Velká přihrádka spolujezdce s víkem

Van se sadou DESIGN.
Všechny prvky verze Van a navíc:
// 16˝ ocelové ráfky s kryty
// Vnější části předního a zadního nárazníku v barvě karoserie
// LED světlomety pro denní svícení
// Volant potažený kůží
// Přední mlhové světlomety

4.
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CREW VAN.
Crew Van nabízí spoustu prostoru a rychlý
přístup do vozu. Pro vaše zaměstnance a jejich vybavení.
Základní prvky verze CREW VAN
// Až šest pohodlných míst pro cestující
// Rozměrnou 2.řadu sedadel pro 3 osoby
// Možnost nastavení sklonu opěradel ve 2.řadě sedadel
// Působivé čalounění interiéru pro moderní vzhled
// Vyztuženou přepážku
// Až 4,0 m3 upravitelného nákladového prostoru
Pro více informací otočte stranu.

Posuvné boční dveře. Tyto široké posuvné dveře poskytují prostor cestujícím ve
druhé řadě sedadel. Pohodlné nastupování a vystupování se tak stane samozřejmostí.

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
Crew Van | 17

1.

CREW VAN
Výbavy.

1. OBLOŽENÍ NÁKLADOVÉHO PROSTORU
„SPORT“ je stylovou ochranou se svými
tmavě šedými postranními panely, praktickými
úložnými prostory, dřevěnou podlahou
a modrým ambientním osvětlením.
2.–3. Velký objem nákladového
prostoru. Rychlý přístup k úložným
prostorům pod sedadly v části pro
cestující1 a až 4,0 m3 nákladového prostoru
za přepážkou.

Opel Vivaro Crew Van pohodlně přepraví až 6 cestujících. Těžké předměty mohou být uloženy za přepážkou
v nákladovém prostoru.
CREW VAN možnosti
// Dvě délky rozvoru: 3 098 m nebo 3 498 m
// 2.řada sedadel s loketními opěrkami1
// Plné boční obložení interiéru včetně úložné kapsy
// Plné nebo prosklené zadní víko nákladového
prostoru

Na fotografiích může být znázorněna výbava na přání.
Dostupné pro Crew Van Elegance.

1
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2.

3.

CREW VAN ZÁKLADNÍ VÝBAVA.
STANDARDNÍ VÝBAVA:
// Komfortní lavice ve druhé řadě se třemi oddělenými sedadly
// Čalounění střechy včetně stropních lampiček
// Čalounění do poloviny výšky vozu
// Boční okna pro druhou řadu sedadel

4.

CREW VAN ELEGANCE.
NAVÍC OPROTI ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ:
// Druhá řada sedadel pro 3 cestující s odkládacím prostorem
pod sedadlem 2 a 3
// Maximální ochrana dětí díky úchytům ISOFIX
// Praktická kapsa na lavici
// Zásuvka 12V pro druhou řadu sedadel
// Plné čalounění bočních částí s držákem 1,5 l PET láhve

5.

CREW VAN COSMO.
NAVÍC OPROTI ELEGANCE:
// Individuálně nastavitelná sedadla ve druhé řadě
s loketními opěrkami
// Osvětlení nástupního prahu druhé řady sedadel
// Individuální LED lampičky pro cestující ve druhé řadě
// Čalounění celého interiéru vozu a sluneční clony pro cestující
ve druhé řadě
// Čalounění zadní strany sedadel

3.–4. MULTIFUNKČNÍ LAVICE VE DRUHÉ ŘADĚ. Výbavy
Elegance a Cosmo nabízí cestujícím 12V elektrickou zásuvku
a postranní kapsu. Pro výbavu Cosmo je k dispozici také
osvětlený nástupní práh.
5. SLUNEČNÍ CLONA NA BOČNÍM OKNĚ. Integrovaná
do okenního rámu pro větší pevnost.
6. LED lampičky a přídavné reproduktory pro cestující
v zadní řadě.

6.
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COMBI
A NOVÉ COMBIÊ.
Udělejte si více prostoru. Přeprava vašich zaměstnanců
nebo sportovního týmu – prostor až pro 9 cestujících
ve verzích Vivaro Combi a CombiÉ umožňuje pohodlnou
přepravu všech cestujících a zavazadel.
COMBI/COMBI É Hlavní prvky
// Vysoká úroveň pohodlí a zpracování
// Pokročilá konfigurace až 9 sedadel
// Sklopná a vyjímatelná 3.řada sedadel
// Loketní opěrky pro zadní řady sedadel1 – prostřední řadu
lze také zcela vyjmout
// Prosklené posuvné boční dveře i pro druhou stranu vozu2
a posuvná boční okna1

Sklopná lavice ve druhé řadě sedadel dělitelná v poměru 60/40.
Dopřejte cestujícim na zadních sedadlech pohodlné nastupování uličkou mezi sedadly
a bočními dveřmi.

// Tempomat1
Pro více informací otočte stránku.

DRÁTĚNÁ DĚLÍCÍ MŘÍŽ.
Odolná a přesto lehká mříž
chrání cestující, aniž by
omezovala výhled směrem
dozadu.

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
Na přání pro Combi.

1

2

Na přání.
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Vivaro combiÊ.
Objevte zcela nový pohodlný způsob přepravy většího
počtu cestujících.
COMBI É Hlavní prvky
// Plně čalouněný interiér se stříbrným dekorem
// Odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce
// Airbag pro přední spolujezdce
// Loketní opěrky pro 2 a 3.řadu
// Posuvná boční okna ve 2.řadě
// Manuální klimatizace vpředu a vzadu1
// Přední mlhové světlomety
// Výklopné zadní dveře
// Zatmavená zadní a boční okna

Plně čalouněný interiér se stříbrným dekorem. Interiér CombiÉ poskytuje opravdový pocit jízdy v osobním voze.

// Volant potažený kůží

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
Klimatizace ve vozidlech kategorie N1 vyžadují pro svou funkci použití
skleníkové plyny (R 134a). Přední systém klimatizace obsahuje 580g plynu
R 134a, které odpovídají ekvivalentu 830 kg CO 2 . Přední systém a zadní
systém obsahují 890g plynu R 134a, které odpovídají ekvivalentu 1 270 kg
CO 2 . Jejich potenciál způsobovat globální oteplování je 1 430. Informace
jsou poskytnuty dle nařízení R (EU) 517/2014.
2
Standardně se sadou Cosmo a sadou Elegance.
1 
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ZADNÍ TOPENÍ. V zimě bude i cestujícícím na zadních
sedadlech teplo díky speciálním vývodům systému topení 2,
které ohřejí vůz mnohem rychleji.

OVLÁDACÍ PRVKY VZADU. Dodatečné ovladače topení
a klimatizace1 umožňují cestujícím vzadu nastavit hodnoty
podle svého. Budou se cítit jako VIP.

COMBI.
Následující prvky jsou ve standardní výbavě:
// 16˝ ocelové ráfky se středovými kryty
// Světla pro denní svícení (halogenová)
// Látkové čalounění Modrá Tricess
// Palubní deska v barvě Modrá Denim
// Audiosystém R16 Bluetooth® USB
// Elektricky ovládaná okna a vyhřívaná zpětná zrcátka
// Pohodlná přední lavice se dvěma sedadly
// Dálkově ovládané centrální zamykání
// Přední airbagy řidiče a spolujezdce
// Zadní křídlové dveře

COMBIÉ.
VŠECHNY PRVKY VERZE COMBI A NAVÍC:
// 16˝ ocelové ráfky s kryty
// Posuvná okna ve 2.řadě
// Sada Exteriér 1 (nárazníky v barvě karoserie)
// Přední mlhové světlomety
// Zadní výklopné dveře se stěračem
// Tempomat s omezovačem rychlosti
// Volant potažený kůží
// Sedadla Černá ‘Connect’
// Uzavřená schránka na palubní desce
// Plně čalouněný interiér se stříbrným dekorem
// Manuální klimatizace vpředu a vzadu
// Klíč se třemi tlačítky
// Lavice spolujezdce s odkládacím prostorem
// Airbag spolujezdce
// Loketní opěrky pro 2 a 3.řadu sedadel
// Kryt zavazadlového prostoru

COMBI nebo COMBIÉ SE SADOU COSMO.
Všechny prvky verze Combi se Sadou ELEGANCE
a navíc:
// Audiosystém CD18 Bluetooth® USB
// Automatické ovládání stěračů a světel
// Klimatizace vpředu a vzadu se samostaným ovládaním
// Otevíratelná okna v bočních dveřích a na protilehlém panelu
// Zadní výklopné dveře místo dvoukřídlých
// Kryt zavazadlového prostoru
// 17˝ ráfky z lehkých slitin
// Elegantní látkové čalounění v barvě Černá Connect
// Palubní deska v barvě Černá Carbon

COMBI NEBO COMBIÉ SE SADOU ELEGANCE.
Všechny prvky verze Combi a navíc:
// 16˝ ocelové ráfky s kryty
// Světla pro denní svícení LED
// Přední mlhové světlomety pro větší bezpečnost a styl
// Volant potažený kůží s ovládáním tempomatu
// Přední a zadní nárazník v barvě karoserie

LED světlomety pro denní svícení 2. LED světla zajistí,
že budete dobře viděni ostatními.
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POTENCIÁL RŮSTU.

// Poměr prostoru pro cestující a pro náklad můžete u verzí Combi a CombiÉ měnit,
převezete až 9 cestujících
// Druhou a třetí řadu sedadel můžete úplně vyjmout bez jakéhokoli nářadí

Combi a CombiÉ jsou nejvšestrannějšími variantami vozu Vivaro.

// Opěradla třetí řady sedadel lze sklopit pro větší všestrannost

Dvou nebo třímístné Combi
a COMBIÉ. 5,2 m3 nebo 6,0 m3 prostoru
pro náklad (dle délky karoserie).
Pěti nebo šestimístné Combi
a COMBIÉ. 3,2 m3 nebo 4,0 m3 prostoru
pro náklad za vyjímatelnou druhou
řadou.
Devítimístné Combi a COMBIÉ.
1,8 m3 nákladového postoru pro delší
variantu karoserie.

Konfigurace 2-3-31

Samostatné přední sedadlo spolujezdce je na přání.

1

Konfigurace 3-3-3

Konfigurace 2-3-3 s částečně sklopenou
3.řadou1

Konfigurace 2-3-0 s kompletně
sklopenou 3.řadou1
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1.

VÍTEJTE
V PRVNÍ TŘÍDĚ.
Vivaro se Sadou Irmscher je skvělým spojením z dobrého důvodu.
Společnost Irmscher je známá prvotřídní individualizací vozidel
a Vivaro je známé svými skvělými vlastnostmi mezi užitkovými vozy.
PRVKY IRMSCHER:
// Kožené plochy jsou ručně prošívané
// Loketní opěrky jsou potažené kůží
// Luxusní velurové podlahové koberce
// Čalounění oblouků kol a D sloupku vypadá luxusně
// Na přání lze vylepšit exteriér 17˝ ráfky z lehkých slitin

Conversions2Go přináší

CONVERSIONS
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2GO

2.

3.

1. PRVOTŘÍDNÍ SEDADLA VE
DRUHÉ ŘADĚ. Cestující na zadních
sedadlech ocení pohodlná sedadla
s prošíváním, exkluzivní podlahové
koberce a kožené prvky.
2. HLAVICE ŘADICÍ PÁKY
POTAŽENÁ KŮŽÍ A MANŽETA
S PROŠÍVÁNÍM. Prvotřídní
materiály přímo pro vaše ruce.
3. LOKETNÍ OPĚRKY POTAŽENÉ
KŮŽÍ S PROŠÍVÁNÍM. Luxusní
povrchy pro příjemné cestování.

4.

4. VELUROVÉ PODLAHOVÉ
KOBERCE. Kvalitní zpracování
koberců je viditelné hned při
prvním otevření dveří.
5. PRVKY PALUBNÍ DESKY
POTAŽENÉ KŮŽÍ S PROŠÍVÁNÍM.
Měkká kůže přináší příjemný
prémiový pocit.

5.

Sada Irmscher Style je dodatečným vylepšením,
které dodává společnost Irmscher Automobilbau
GmbH & Co. KG („dále Irmscher“). Opel Automobile
GmbH neposkytuje žádnou záruku za součásti
této sady a neručí tak za jejich kvalitu. Specifické
náhradní díly lze objednat přímo u společnosti
Irmscher. Sada výbavy snižuje užitečné zatížení
vozu.
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PLOŠINA.
Styl, flexibilita a možnost téměř jakékoli přestavby.
Vivaro Plošina se stane přesně tím, čím potřebujete.
DETAILY
// Maximální hmotnost 2 990 kg
// Všestranná dlouhá karoserie
// Přesvědčivý komfort a bezpečnost
// Optimalizované pro přestavby
// Možnost pomocného pohonu na přání

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
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1.

VIVARO SPORT.
Individuální, sportovní vzhled spolu s dodatečnou výbavou a cenovým
zvýhodněním: to je Vivaro Sport. Dostupné pro verze Van, Crew Van a Combi/
CombiÉ. Mezi prvky Sport patří:
EXTERIÉR
// 17˝ ráfky z lehkých slitin, černé nebo stříbrné
// Sport polepky na kapotě, střeše a bočních panelech, černé nebo stříbrné
// Tónovaná zadní a boční okna (pouze pro Combi)

2.

// LED denní svícení
INTERIÉR
// Čalounění sedadel Černá Jet „Connect“
// Druhá řada sedadel s úložným prostorem, zásuvkou 12-V a plně čalouněným
interiérem (pouze Crew Van)
POHODLÍ A INFOZÁBAVA
// Systém Navi 50 IntelliLink s držákem chytrého telefonu
// Manuální klimatizace1
// Zadní parkovací asistent

1. elegatní alternativa. Pro tmavé barvy karoserie Červená Magma, Černá Midnight
nebo Hnědá Copper, jsou ráfky a polepy karoserie dostupné ve stříbrné barvě.
2. EXKLUZIVNÍ KABINA. Volant potažený kůží, látka v barvě Černá Jet pro sedadla
a palubní desku vytváří spolu s lištami v barvě Černá Piano elegantní atmosféru.
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Další informace o prvcích výbavy nalezene na stranách 10 (Van), 16 (Crew Van) a 20 (Combi/CombiÉ).
Černé polepy a černé 17˝ ráfky pouze s barvami Bílá Casablanca, Červená Magma, Zelená Spring a Stříbrná
Platinum. Fotografie mohou zobrazovat výbavu na přání.
Klimatizace pro vozy se schválením N1 je založena na použití plynů se skleníkovým efektem (R134a).
Vpředu obsahuje systém celkem 580 g plynu R 134a, což odpovídá cca 830 kg CO2. Vpředu a vzadu obsahuje
systém celkem 890 g plynu R 134a, což odpovídá cca 1 270 kg CO 2 . Potenciál globálního oteplování je na
hodnotě 1 430. Informace jsou poskytovány na základě směrnice R (EU) č.517/2014.

1 

VAŠE MOBILNÍ
KANCELÁŘ.
Vivaro je perfektní, ergonomická a organizovaná kancelář.
Na vše je zde místo a vše má své místo.
Vaše mobilní kancelář Opel zahrnuje
// Maximální pohodlí pro řidiče
// Ovládání rádia na volantu
// Multifunkční sklopné sedadlo, první v této kategorii
// Bluetooth® pro telefonování handsfree a audio
streaming
// Velkou přihrádku před spolujezdcem na dokumenty
o velikosti A4
// Poličku na horní části palubní desky
// Držáky pro 3 nápoje
// Držák pro chytrý telefon na palubní desce
(na přání)1
// Držák pro tablet na palubní desce (na přání)2

Na fotografiích může být znázorněna volitelná výbava.
Na přání.
Pouze s audiosystémem R16 Bluetooth® USB.

1 
2 
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1.

2.

3.

1. Připojení USB. Připojte se přes USB pro více zábavy.
2. DRŽÁK TABLETU 2. Umožňuje upevnit tablet o velikosti uhlopříčky od 4,8 do 10,6 palců.
3. DRŽÁK NA DOKUMENTY – ODNÍMATELNÝ. Flexibilní a praktická součást kancelářského sedadla.
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CHYTŘEJŠÍ SYSTÉMY.
BEZPEČNĚJŠÍ
PROSTŘEDÍ.
Vivaro je jedním z nejbezpečnějších vozů ve své kategorii.
Vyniká i v oblasti připojení chytrých technologií.
Standardní bezpečnostní prvky
// ESP® s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a s ABS
// Asistent rozjezdu do kopce a kontrola trakce
// Brzdový asistent pro nouzové brzdění
// Adaptivní kontrola nákladu
// Aktivní ochrana proti převrácení
// Stabilizace přívěsu v kombinaci s tažným zařízením na přání
Nejmodernější systémy infozábavy
Všechny audiosystémy a navigační systémy Opel zahrnují:
// Bluetooth® a USB pro chytré telefony a MP3 přehrávače
// Ovládací prvky na volantu
BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ CESTA SE SLUŽBAMI TOMTOM LIVE1
// Nejrychlejší trasa s dopravními informacemi
// Přehled počasí na trase
// Hledání zajímavých míst v okolí

Pouze s Navi 80 IntelliLink. Dostupnost některých funkcí závisí na daném trhu.

1
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1.

2.

4.

3.

5.

1.NAVI 80 INTELLILINK. Intuitivní prvotřídní systém s 3D zobrazením map,
pokročilým hlasovým ovládáním, USB video přehrávačem a zobrazením fotek
a také se službami TomTom LIVE1 zdarma až do roku 2020. 7palcový displej
také zobrazuje situaci za vozem díky zadní parkovací kameře. Nově dostupná
je funkce projekce chytrého telefonu díky Android AutoTM, která umožňuje
používání vybraných aplikací přímo na displeji systému.2
2. Audiosystém R16 Bluetooth ® USB. 3 Přehrává formáty MP3/WMA
ze zařízení připojeného přes USB, umožňuje streamování hudby a telefonování
handsfree přes Bluetooth® a obsahuje také AUX konektor.

3. Audiosystém CD18 Bluetooth ® USB. Obsahuje stejné funkce jako
audiosystém R16 Bluetooth® USB a přidává CD přehrávač.
4. NAVI 50 INTELLILINK. Perfektní poměr ceny a výkonu je hlavní devizou tohoto
navigačního systému se 7palcovým dotykovým displejem, který obsahuje mapové
pokrytí západní a východní Evropy a funkci TMC (dopravní zpravodajství). Systém
podporuje funkci Apple Siri, pokud je připojený telefon Apple – ta umožňuje hlasově
ovládat telefon a zobrazovat informace o skladbách. Obraz ze zadní kamery je
přenášen na displej systému. Příjem digitálního rádiového vysílání je za příplatek.
5. Konkávní zrcátko pro slepý úhel ve sluneční cloně spolujezdce
usnadňuje manipulaci s vozem ve stísněných prostorech.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Kompatibilita a určité funkce se mohou lišit
v závislosti na typu zařízení a verzi operačního systému. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu vašeho
zařízení, obraťte se na prodejce Opel. Aplikace Android Auto™ nemusí být dostupná ve všech zemích
a závisí na verzi operačního systému. Navštivte www.android.com 3 Standardní výbava.

2
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NÁKLAD
A KOMFORT.
Volitelná výbava přímo z výroby umožní připravit Vivaro
pro vaše požadavky.
// Vyberte si ze široké palety možností
// Upravte svůj užitkový vůz na míru vašim potřebám

FlexCargo ® Flexibilita. Praktický otvor v přepážce FlexCargo® umožňuje přepravu nákladu o délce až 4,15 m.
Jednoduše otevřete otvor a prostrčíte jím náklad. Otvor je umístěný pod sedadlem spolujezdce.

MADLA na A a B sloupcích karoserie na straně řidiče
i spolujezdce. Madlo na D sloupku karoserie je pouze
na straně řidiče.1
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Na přání.

1

1.

2.

1. Posuvné dveře na straně
řidiče. Ideální pro omezené prostory
a oddělené pracovní prostory. Madla
na vnitřní straně sloupků karoserie
usnadňují nastupování a vystupování
z vozu.
2. Ochrana podlahy a stěn.
Dřevěné obložení podlahy o síle 9 mm
s protiskluzovou pogumovanou
úpravou chrání cestující i náklad.
Je vodě odolné, jednoduše se čistí
a boční panely o tloušťce 4 mm
ochrání karoserii vozu i jeho náklad.
3. OBLOŽENÍ STŘECHY A STĚN.
Odlehčené plastové panely o tloušťce
4,7 mm chrání střechu, boční stěny
a také vnitřní oblouky kol v nákladovém
prostoru. Madlo na D sloupku usnadňuje
nastupování a vystupování z vozu.
4. Mříž okna přepážky. Pro zvýšenou ochranu okna mezi prostorem
pro cestující a nákladem.

3.

4.
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2.

1. sortimo simpleco®1
Flexibilní úložný systém Simpleco ® je ideální pro
ukládání různých předmětů a propriet: od dokumentů
po nářadí.
SIMPLECO ® : ELEGANTNÍ SYSTÉM
// Lehká konstrukce
// Police a zásuvky
// Oddělovací příčky a tlumící podložky
// Upevňovací body s háčky ProSafe
// Krabice na podlahu
// Krabice Sortimo S-BOXX
MINIMÁLNÍ SNÍŽENÍ UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ
// Systém Simpleco® snižuje užitečné zatížení vozu
o pouhých 68 kg

2. Sortimo globelyst®1
Globelyst® promění vaše Vivaro na mobilní dílnu, která
splní každý úkol včas a kvalitně.

Řešení od společnosti

Sortimo Simpleco® a Globelyst® jsou dodatečné produkty společnosti Sortimo International GmbH.
Opel Automobile GmbH nenese žádnou zodpovědnost za instalované prvky a jejich kvalitu.
Specifické náhradní díly lze objednat na stránce www.sortimo.com. Úložný systém snižuje užitečné
zatížení vozidla.
Systém Sortimo není dostupný ve všech zemích. Dostupnost ověříte na www.opel.cz nebo u vašeho
prodejce vozů Opel.

1

38 | Úložné systémy

Nad rámec systému simpleco ® nabízí
globelyst ® další prvky
// Flexibilní krabice Sortimo BOXX různých tvarů
a velikostí
// Na míru vyrobené police, zásuvky a oddělené
prostory
// Praktické kapsy
// Upínací popruhy pro vyšší bezpečnost
// Ochranné panely stěn a podlahy
MINIMÁLNÍ SNÍŽENÍ UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ
// Systém Globelyst® snižuje užitečné zatížení vozu
o pouhých 141 kg

3.

PRAKTICKÉ
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.

3. Bott Craftsman2
Díky efektivnímu uspořádání boxů dle vašich
potřeb nabízí systém bott Craftsman bezpečné
uložení vašeho nářadí a materiálu.
// Lehká a odolná hliníková konstrukce
// Mnoho odkládacích prostorů
// Individuálně nastavitelné prvky
// Ochranné panely stěn a podlahy
// Flexibilní úložný prostor pro všechny potřeby

Conversions2Go – je značka produktů společnosti Opel pro
vestavbové součásti, které se instalují přímo na výrobní lince
a dodávají je specializované firmy – upravte si vaše Vivaro
podle svých specifických potřeb.

MINIMÁLNÍ SNÍŽENÍ UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ
// bott L1 snižuje užitečné zatížení o pouhých
81,6 kg
// bott L2 snižuje užitečné zatížení o pouhých
86,2 kg

Vaše Vivaro se promění na pojízdnou dílnu
// Úložné prvky od společností Sortimo a bott
// Flexibilní úložné systémy
// Díky chytrým řešením nehrozí ztráta například nářadí
// Zvýšená bezpečnost uložených předmětů

Conversions2Go powered by

Systém bott Craftsman je dodatečným produktem
společnosti Bott GmbH & Co. KG. Opel Automobile GmbH
nenese žádnou zodpovědnost za instalované prvky
a jejich kvalitu. Specifické náhradní díly lze objednat
u společnosti bott. Úložný systém snižuje užitečné
zatížení vozidla.
Systém BOTT CRAFTSMAN není dostupný ve všech zemích.
Dostupnost ověříte nawww.opel.cz nebo u vašeho prodejce
vozů Opel.

2 

CONVERSIONS

2GO
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1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Pokud se vaše potřeby změní, díky originálnímu
příslušenství Opel dokážete rychle zareagovat.
// Široká paleta příslušenství je dostupná
i po koupi vozu
// Originální příslušenství Opel je vyrobeno
na míru vozu Vivaro
// Jednoduchá instalace a demontáž

Prohlédněte si i další originální příslušenství Opel.
Navštivte stránku www.opel-accessories.com
pro více informací o originálním příslušenství Opel.
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1. Žebřík ke střešnímu nosiči. Nutnost pro bezpečné
nakládání a skládání předmětů na střeše. Tento robustní žebřík
je dostupný pro výklopné zadní dveře i křídlové zadní dveře.

2.

3.

2. VNITŘNÍ NOSIČ. Využití prostoru pod střechou umožňuje
uvolnit prostor na podlaze. Nosnost nosiče je až 12 kg a je
vybaven zarážkou předmětů.
3. Tažná zařízení. Vybrat si můžete z různých typů tažných
zařízení v závislosti na vašich potřebách: odnímatelné, s přírubou
nebo vysoce odolné.
4. Základní střešní nosič. Nejjistější řešení pro přepravu
delších předmětů na střeše vozu. Střešní nosič je ideální
v kombinaci se střešním nosičem, žebříkem, rotačními válečky
a zarážkou nákladu.
5. DŘEVĚNÉ OCHRANNÉ PANELY. Panely vyrobené na míru
vozu chrání boční stěny a vnitřní oblouky kol v nákladovém
prostoru. Dřevěná podlaha je dodavaná ve dvou variantách
tlouštky i s protiskluzovým povrchem.

4.

5.
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DOSTUPNOST V AKCI.

// Vyberte si Vivaro přesně podle vašich potřeb
// Pro více informací kontaktujte svého prodejce vozů Opel

Každé Vivaro je ztělesněním efektivity. Další parametry se samozřejmě liší.

1628

1971

1284

2498

1030

H2

H1
1628

968

2283

968

3098

933

3498

933

Všechny rozměry jsou v mm.

VARIANTY
Van

CREW VAN

COMBI/COMBI É

Plošina

L1

Délky a výšky
H1
H2

•
•

•
–

•
–

–
–

L2

H1
H2

•
•

•
–

•
–

•
–

• = dostupné
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– = nedostupné

L1 (4999 )
L2 (5399)

552

1971

1615

933

3498

1956

817

5248

TECHNICKÉ ÚDAJE
Opel Vivaro
Verze karoserie

Hmotnostní
třída
(v kg)

Celková
hmotnost
vozidla
(v kg)

Počet míst

Max. užitečné
zatížení
(v kg)

Max. nosnost
střechy
(v kg)

Max. objem
nákl. prostoru
(v m³)

Max. délka
nákl. prostoru
(v mm)

Šířka nákl.
prostoru
max/mezi
oblouky kol
(v mm)

Max. výška
nákl. prostoru
(v mm)

Průměr otáčení
(obrubníky/zdi)
(v m)

Van
L1H1

2 700

2 780–2 820

2–3

1 006

200

5,2

2 537

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 940–2 980

2–3

1 168

200

5,2

2 537

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H2

2 900

2 890–2 920

2–3

1 099

150

7,2

2 537

1 662/1 268

1 897

11,84/12,4

L2H1

2 900

3 000–3 040

2–3

1 205

200

6,0

2 937

1 662/1 268

1 387

13,17/13,73

L2H1

3 000

3 020–3 060

2–3

1 225

200

6,0

2 937

1 662/1 268

1 387

13,17/13,73

L2H2
Crew Van
L1H1

2 900

2 980–3 030

2–3

1 151

150

8,6

2 937

1 662/1 268

1 897

13,17/13,73

2 700

2 820–2 835

5–6

905

200

3,2

2 000

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 832–2 844

5–6

914

200

3,2

2 000

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L2H1
Combi/CombiÉ
L1H1

2 900

2 940–2 950

5–6

965

200

1 387

13,17/13,73

2 760–2 930

2–9

1 005

200

2 400
6 míst/9 míst
1 679/765

1 662/1 268

2 700

4,0
6 míst/9 míst
3,2/1,0

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L1H1

2 900

2 870–3 030

2–9

1 053

200

3,2/1,0

1 679/765

1 662/1 268

1 387

11,84/12,4

L2H1
Plošina

2 900

2 965–3 030

2–9

1 097

200

4,0/1,8

2 079/1 165

1 662/1 268

1 387

13,17/13,73

L2H1

2 900

2 970–3 000

2–3

1 384

–

–

–

–

–

13,17/13,73

Minimální hmotnost vozidla dle dané certifikace s minimální výbavou dle této certifikace. Max.užitečné zatížení bere v potaz hmotnost řidiče.
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MOTORY A PŘEVODOVKY.
Moderní naftové motory přináší vynikající hodnoty výkonu, spotřeby paliva a emisí škodlivin ve své třídě.
Pokročilé technologie jako BiTurbo snižují provozní náklady nehledě na objem nákladu.

Motory a převodovky
Motory

1.6 Diesel 951
s technologií BlueInjection

Výkon v kW (k)/při ot/min

1.6 BiTurbo 125 Diesel1
s technologií BlueInjection

1.6 Diesel 120 1,2
s technologií BlueInjection

1.6 BiTurbo Diesel 1451
s technologií BlueInjection

70 (95)/3 500

89 (120)/3 500

92 (125)/3 500

107 (145)/3 500

260/1 500

300/1 750

320/1 500

340/1 750

Převodovka

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

Emisní norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Točivý moment v Nm/při ot/min

Rychlost motoru (ot/min)
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1.6 Diesel 120
Točivý moment
Výkon

Točivý moment (Nm)

1.6 Diesel 95
Točivý moment
Výkon

1.6 BiTurbo Diesel
// Konstantní křivka výkonu
// Vyšší výkon a točivý moment na cc
Výkon (kW)

Výkon (kW)

Točivý moment (Nm)

1.6 Diesel 120
// 300 Nm při 1 750 ot/min
// 89 kW (115 k) při 3 500 ot/min

Rychlost motoru (ot/min)

1.6 BiTurbo 125 Diesel
Točivý moment
Výkon
1.6 BiTurbo 145 Diesel
Točivý moment
Výkon

Motory BiTurbo

Tiché, čisté a efektivní naftové motory

// Systém dvou intercoolerů pro čisté a efektivní spalování

// Optimalizovaný management tepelné energie a cirkulace oleje

// Zrychlení bez prodlevy v jakékoli rychlosti a jakýmkoli nákladem

// Bezúdržbový rozvodový řetěz a filtr pevných částic

// Dostupné se systémem Start/Stop, standardně pro Combi

// Vícebodové vstřikování pro nižší emise a vyšší výkon
// Servisní intervaly 2 roky/40 000 km

SPOTŘEBA A EMISE
Motory

1.6 BiTurbo 145 Diesel
1.6 BiTurbo 125 Diesel
ecoFLEX1
ecoFLEX1
s technologií BlueInjection
s technologií BlueInjection
a systémem Start/Stop
a systémem Start/Stop
Tabulka zobrazuje rozmezí spotřeby paliva a emisí na základě různých variant vozu s různými pneumatikami. Pro přesné informace a kontaktujte vašeho prodejce Opel nebo se podívejte do aktuálního ceníku vozu.
Palivo
Nafta
Nafta
Nafta
Nafta
Nafta
Spotřeba paliva v l/100 km1
Město
Combi/CombiÉ (M1)
7,0–6,8
6,8–6,4
6,9–6,6

Van H1/H2 (N1)
8,0–7,8
7,3–7,2
8,0–7,8
7,0–6,9/7,4–7,3
7,2–7,1/7,4–7,3

Crew Van (N1)
8,0
7,3
8,0
7,0
7,2
Mimo město
Combi/CombiÉ (M1)
5,6–5,4
5,3–5,1
5,5–5,4

Van H1/H2 (N1)
6,0–5,8
5,8–5,6
6,0–5,8
5,6–5,5/6,6–6,5
5,8–5,6/6,6–6,5

Crew Van (N1)
6,0
5,8
6,0
5,6
5,8
Kombinovaná Combi/CombiÉ (M1)
6,1–6,0
5,8–5,6
6,0–5,9

Van H1/H2 (N1)
6,7–6,5
6,3–6,1
6,7–6,5
6,1–5,9/6,9–6,8
6,3–6,1/6,9–6,8

Crew Van (N1)
6,7
6,3
6,7
6,1
6,3
Emise CO2 emise v g/km3
Kombinované Combi/CombiÉ (M1)

Van H1/H2 (N1)

Crew Van (N1)

1.6 Diesel 951,2
s technologií BlueInjection

174–170
174

1.6 Diesel 95 ecoFLEX1
s technologií BlueInjection
a systémem Start/Stop

160–155
164–160
164

1.6 Diesel 120 1,2
s technologií BlueInjection

174–170
174

152–145
159–155/178–175
159

157–152
164–160/178–175
164

MT-6 = 6-stupňová manuální převodovka M1 = Klasifikace vozidel EU pro vozidla určená pouze pro přepravu cestujících N1 = Klasifikace vozidel EU pro lehká užitková vozidla s celkovou hmotností vozidla do 3,5 tuny
Všechny informace byly přesné a aktuální v době, kdy byly předány k tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace motorů nebo i jiné specifikace bez předchozího upozornění, což může mít vliv na uvedené údaje. Obraťte se na svého
prodejce Opel, který vám poskytne nejnovější informace. M1: Všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro EU se standardní výbavou. Údaje o spotřebě paliva a emisích CO 2 jsou stanoveny podle předpisů R (ES) č. 715/2007 a R (ES) 692/2008
(v aktuálně platné verzi), které berou v úvahu provozní hmotnost vozidla, jak je specifikováno v těchto předpisech. Další výbava může mírně zvýšit hodnoty spotřeby a emisí CO 2 . Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO 2 se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu
a nejsou součástí nabídky. Údaje jsou poskytnuty pouze pro účely porovnání mezi různými variantami vozidel. Mohou se však lišit v závislosti na stylu jízdy a podmínkách provozu. Další výbava může zvýšit hmotnost prázdného vozidla a v některých případech
také přípustné zatížení náprav i povolená celková hmotnost vozidla a snížit povolená hmotnost přívěsu. To může vést ke snížení maximální rychlosti a k menšímu zrychlení. Údaje o jízdním výkonu předpokládají přítomnost řidiče o hmotnosti 75 kilogramů
a 125 kilogramů nákladu. N1: Údaje o spotřebě paliva a emisích CO 2 jsou stanoveny dle směrnic R (EC) č. 715/2007 a R (ES) 692/2008 (v aktuálně platné verzi). Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO 2 se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky.
Jsou poskytnuty pouze pro účely porovnání mezi různými variantami vozidel. Mohou se však lišit v závislosti na stylu jízdy a podmínkách provozu. Dodatečná výbava může zvýšit pohotovostní hmotnost vozidla a změnit tak i hodnotu užitečného zatížení vozu.
To může vést ke snížení maximální rychlosti a k menšímu zrychlení. Údaje o jízdním výkonu předpokládají přítomnost řidiče o hmotnosti 75 kilogramů a 125 kilogramů nákladu.
1
2

Vozidla s technologií BlueInjection vyžadují pravidelné dolévání aditiva AdBlue® i mezi pravidelnými servisními prohlídkami. Integrovaný indikátor na palubních přístrojích vás upozorní, pokud je potřeba aditivum doplnit. Více informací na www.opel.cz/adblueinfo
Dostupné pouze pro vozidla typu N1. 3 Dle směrnic R (EC) č. 715/2007 a R (ES) 692/2008 (v aktuálně platné verzi).
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ČALOUNĚNÍ A POVRCHY.

// Nadchněte cestující atraktivními kombinacemi
// Ukažte image vaší firmy
// Spolehněte se na odolné materiály

Interiér vašeho vozu o vašem podnikání vypoví mnoho.

ČALOUNĚNÍ MODRÁ TRICESS

Výplně sedadel Modrá
Tricess a palubní deska
v barvě Modrá Denim.

Okraje sedadel látka Dino v barvě Černá Denim.
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ČALOUNĚNÍ ČERNÁ CONNECT

Výplně sedadel Černá
Connect strukturovaná
a palubní deska v barvě
Černá Jet.

Okraje sedadel látka Jeanno v barvě Černá Jet.
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BARVY A RÁFKY.

// Stylové barvy a ráfky zdůrazní image vaší firmy
// Barvy si nejlépe prohlédnete u vašeho prodejce Opel
// Ráfky se váží k vybrané variantě vozu

Stylový a tvrdě pracující vůz si zaslouží hezké lakování a stylové ráfky.

ZÁKLADNÍ BARVY

Bílá Casablanca

ZÁŘIVÉ BARVY

Šedá Iron

Zelená Spring

Modrá Ink

Modrá Panorama

Černá Midnight

Stříbrná Cassiopeia

Hnědá Copper

Hnědá Jasper

Stříbrná Platinum

METALICKÉ BARVY
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Červená Magma

Ráfky
Rozměr

16˝ ocelové ráfky se středovými kryty, 6 J x 16˝
(P91), pneumatiky 205/65 R 161.

16˝ ocelové ráfky, kryty s 10 paprsky, 6 J x 16˝
(QP9), pneumatiky 215/65 R 16.

17˝ ráfky z lehkých slitin, 6 J x 17˝ (RS6)2,
pneumatiky 215/60 R 17.

17˝ ráfky z lehkých slitin, černé, 6 J x 17˝
(RS6 a 41P)2, pneumatiky 215/60 R 17.

Rozměr pneumatik 205/65 R 16 nelze použít pro verzi Combi.

1

2

205/65 R 16

215/65 R 16

215/60 R 17

Úspornost paliva

E–C

C

C

Přilnavost na mokru

E–B

B

B

Valivý hluk (dB)

72–71

70

70

Třída hlučnosti

–

–

Na přání.
Barvy a ráfky | 49

POSTARÁ SE
O VAŠE PODNIKÁNÍ.
Opel FlexCare prodloužená záruka a asistenční
služba zajistí Vašemu vozidlu Vivaro optimální jistotu
a i po uplynutí dvouleté výrobní záruky budete jezdit
spolehlivě chráněni.
FLEXCARE ZAHRNUJE
// Jistotu dlouhodobého provozu
// Asistenční služby zdarma
// Výběr rozsahu krytí
// Prodlouženú záruku na 5 let od první registrace
vozu nebo do nájezdu 150 000 km
Fair Servis je speciální nabídka servisních prohlídek pro
váš užitkový vůz za předem stanovených zvýhodněných
cen a podmínek. Péče, která se neodmítá.
FAIR SERVIS ZABEZPEČUJE
// Zvýhodněné fixní ceny služeb
// Jasné a předem stanovené podmínky
// Vyvážené provozní a servisní náklady
// Lehčí plánovaní provozních nákladů
// Přednostní objednání a inspekční servis do 24 hodin
O další informace požádejte svého prodejce vozů Opel.
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SKVĚLÉ SLUŽBY
PRO VÁS.
myOpel je internetovým portálem pro údržbu vašeho vozu,
sjednávání termínů v servisech Opel atd. Stačí připojení
k internetu nebo instalace speciální aplikace. Přihlaste se
a užijte si výhody myOpel:
// Servisní nabídky na míru vašemu vozu
// Upozornění na pravidelnou údržbu
// Online rezervace času v servisu
// Hledání prodejců Opel
// Online přístup k servisní historii vašeho vozu
Zaregistrujte se do systému myOpel pomocí
jednoduchých kroků:
1. Jděte na www.myopel.cz
2. Zaregistrujte se zdarma
3. Stáhněte si volitelnou aplikaci myOpel
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OPEL PRO ŽIVOT.
Opel vás udrží na cestách s co nejnižšími náklady. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Naše servisní nabídky
// Přehledné programy poprodejních služeb
// Přizpůsobitelné balíčky servisních služeb Fair Servis pro firmy
Standardní záruka Opel
// 24 měsíců, bez limitu najetých kilometrů, 12-letá záruka na prorezavění
// 6 000 servisních center Opel, 2 000 servisních center užitkových vozů Opel
// Zahrnuje asistenční službu Opel Roadside Assistance pro prvních 12 měsíců ve 40 zemích
// Záruka použití originálních dílů Opel
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INOVACE, KTERÉ
ZNAMENAJÍ ÚSPĚCH.
LED světlomety pro denní svícení. LED světlomety přináší lepší
viditelnost a zajistí, že i vy budete dobře viděni. Tyto stylové světlomety
jsou neustále zapnuté. Pro více informací otočte na stranu 23.

Zpětné zrcátko pro mrtvý úhel. Toto zrcátko je umístěno ve sluneční
cloně spolujezdce a usnadňuje manipulaci s vozem ve stístěných prostorech.
Pro více informací otočte na stranu 35.

Zadní kamera. V kombinaci s parkovacími senzory pomáhá usnadnit
parkování díky detekci nízkých předmětů v trase vozu. Zobrazuje informace
na displeji palubní desky. Pro více informací otočte na stranu 35.

Technologie BiTurbo. Motory Opel BiTurbo používají dvě sekvenční
turbodmychadla pro omezení turbo prodlevy a pro plynulý nástup výkonu
i při nízkých otáčkách. Pro více informací otočte na stranu 44.

Bluetooth ® a USB. Bezdrátové připojení je standardní výbavou pro
všechny infozábavní systémy a autorádia Opel v modelu Vivaro. Je ideální
pro spojení s přenosnými digitálními zařízeními. Pro více informací otočte
na stranu 35.

Přepážka Flexcargo ®. Tato chytrá přepážka má v sobě otvor, díky kterému
můžete přepravit i náklad dlouhý až 4,15 metru. Otvor se nachází pod přední
řadou sedadel na straně spolujezdce. Pro více informací otočte na stranu 11.

Mobilní kancelář. Kombinace praktických řešení jako je sklopné
prostřední sedadlo první řady v praktický stolek. Pro více informací otočte
na stranu 32.
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Inovace Opel činí váš nový užitkový vůz efektivním, bezpečnějším, všestrannějším
a produktivnějším. Budete se tak za volantem cítit pohodlněji po celý rok.

CZ/MY18.5

Budoucnost patří všem

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 údaje i vybavení vozidel se mohou být mimo Německo odlišné. Informace o Designu pro životí prostředí, místech pro předání vozu s ukončenou
životností (ELV) a o recyklaci těchto vozů můžete najít na internetových stránkách www.opel.cz
Přesné informace o vybavení dodávaném s vozidly vám sdělí místní partner společnosti Opel.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary)
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www.opel.cz/vivaro
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