MULTI-TALENTOVANÉ
VIVARO

už jen

spolu

Svět plný možností volá po všestranném voze. Proto jsme vytvořili Vivaro tak, aby splnilo všechny
možné požadavky – nejen na dlouhých firemních cestách, ale také při rodinných dobrodružstvích.
Vivaro už nedáte z ruky – jakkoliv specifické jsou vaše potřeby nebo životní styl, najdete to pravé
Vivaro pro vás. #wemeanbusiness
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VŮZ
PRO

TVŮRCE.

Svět je plný úžasných příležitostí a někteří z nás
je prostě chtějí využít. A proto je zde i Vivaro.
Potřebujete prostorný vůz pro velkou rodinu,
kancelář na kolech nebo perfektního parťáka
pro vaše sportovní koníčky? Opel Vivaro dokáže
díky své flexibilitě cokoli.

variantách karoserie, které se přizpůsobí vašim
potřebám. Vozu dodáte další rozměr díky možnosti výběru ze 12 barev a 2 typů zadních dveří3,
druhými posuvnými dveřmi1, výběrem mezi
látkovým a koženým čalouněním 4 a širokou
paletou originálního příslušenství.

Je třeba říci, že při tvorbě Vivara jsme mysleli
na všechno. Pohodlí a chytré bezpečnostní
technologie zastupuje například systém
bezklíčového otevírání a startování1 nebo Zadní
kamera1. Nabití vašich důležitých zařízení zajistí
zásuvka s výkonem až 300 W a několik USB
konektorů2. Vivaro je možné objednat v několika

Práce nebo volný čas – proč volit jen jedno?
Prostředními sedadly můžete otáčet5, přidat
sklopný stolek4,6 na kolejnicích2 nebo změnit
třetí řadu sedadel v postel7 – Opel Vivaro vám
dodá flexibilitu.

1
Na přání. 2 Standardně pouze pro Tourer a Life. 3 Zadní křídlové dveře pouze pro Combi. 4 Na přání pouze pro Tourer
a Life. 5 Pouze pro Tourer (na přání) a Life (standardně). 6 Sklopný stolek je dostupný jako příslušenství. 7 Standardně
pouze pro Life.

05

06

1
Na přání. 2 Standardní pro Combi+, na přání pro Combi. 3 Sada Irmscher Style je dodatečnou výbavou od společnosti Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG („Irmscher“).
Opel Automobile GmbH neposkytuje žádné záruky za součásti této sady z hlediska kvality. Specifické náhradní díly lze objednat jen u společnosti Irmscher. Sada snižuje
maximální užitečné zatížení vozu.

1

Vrhněte se

do práce.
Vivaro Combi a Combi+

3

Pokud před vámi stojí úkol, víte, že jej musíte udělat správně napoprvé. Přesně tak jsme i my
přistupovali k Vivaru. Udělat jej spolehlivé za všech okolností.
1
1 2.posuvné dveře . Pokud počítáte každou vteřinu, pak

oceníte rychlejší nastupování cestujících do druhé a třetí
řady díky druhým posuvným bočním dveřím.

1
2 Nezávislé topení s časovačem . Ztížené podmínky si

2
4

žádají přípravu: vytvořte příjemné klima v kabině pro
cestující díky nezávislému topení. Na přání lze objednat
také dálkové ovládání.

2
3 Klimatizace . Vždy ta správná teplota: manuálně

nastavitelná teplota v kabině zvyšuje pohodlí a také
snižuje vlhkost.

1,3
4 Sada Irmscher Style . Dodejte vašemu týmu pohodlí,

které si zaslouží: pohodlné loketní opěrky, palubní desku
a hlavici řadicí páky v koženém provedení nebo velurové
podlahové koberce.

Combi Xxxxxxxx
a Combi+
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1

Nevěříme na

limity.

2

Vivaro Tourer

Vesmír je přece jen 62 mil od nás. Ale zabere roky, se do něj dostat – roky
fyzického tréninku a technického vzdělání. A na konci je neuvěřitelná jízda.
Všechny naše síly jsme vrhli do vytvoření vozidla, kterým vy budete objevovat
svět. Zaměřili jsme se na pohodlí, spolehlivost a všestrannost.

3

1
2
1 Otočná sedadla , systém kolejnic . Otočná sedadla ve druhé řadě vám

umožňují vytvoření konferenční místnosti. Systém kolejnic pro sedadla a
sklopný stolek3 umožňuje maximální flexibilitu.

4
2 Systém Easy Entry . Snadný návrat z vaší mise. Díky Easy Entry lze sklopit

celou druhou řadu sedadel pro snazší nastupování cestujících bočními
posuvnými dveřmi.

2
3 Stropní LED světla . Osvětlení interiéru. Efektivní LED světla na stropě

umožňují pohodlné cestování i za tmy.

2
4 USB . Aby byla všechna potřebná zařízení stále k dispozici: USB zásuvky

vpředu a vzadu umožňují dobíjení. 220-V zásuvka dokáže nabít zařízení
o příkonu až 300 W.
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1
4

Pouze pro Tourer (na přání) a Life (standardně).
Standardně pouze pro Tourer.

2

Standardně pouze pro Tourer a Life.

3

Na přání pouze pro Tourer a Life. Dostupné od 2018.
Xxxxxxxx
Tourer
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1

10

Standardně pouze pro Life.

2

Na přání pouze pro Tourer a Life.

3

Sklopný stolek je dostupný jako příslušenství.

4

Standardně pouze pro Tourer a Life.

PŘIPRAVTE
SE NA

cestu.

1

Vivaro Life

Nejlepší cesty jsou ty, které vedou do neznáma –
a Vivaro je připraveno na všechny tyto cesty, i kdyby
vás měly zavést do temných lesů. Vivaro je vždy
připraveno pomoci zachytit dokonalý okamžik
co nejpohodlněji.

1
1 Postel . Není potřeba se vracet brzy: sklopte

opěradla třetí řady sedadel a proměňte je
v pohodlnou a rovnou plochu pro spaní o rozměru
2,5 m2. Díky zatmaveným oknům2 nikdo nebude
rušit vaše sny.

2,3
2 Stolek na kolejnicích . Plány se mohou změnit

během chvilky – a stejně tak interiér Vivara. Stolek
na kolejnicích se vyklopí jedním pohybem
a po použití jej lze zase uschovat.

2

3 Odkládací prostory. Dokonalost se skrývá

v detailech: Vivaro nabízí cestujícím odkládací
prostory a celkovém objemu až 150 l.

4
4 Zásuvka . Připojte desítky možností! Zásuvka

220 V (pro spotřebiče s příkonem 300 W) vám
dodá volnost na cestách. Dva USB konektory
pak umožňují dobíjet menší zařízení.

4
3

Life
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Vítejte
V SESTAVĚ
PRVNÍ

LIGY.

Sada Sport1. Udělejte dojem díky atraktivní
metalické barvě, sportovním polepům
a elegantním 17˝ ráfkům z lehkých slitin.

1

12

Na přání.

2

Pro Tourer a Life: zrcátka v lesklé černé barvě.

·	Černé/Stříbrné 17˝ ráfky z lehkých slitin
· Černé/Stříbrné sportovní polepy
· Výběr základních nebo
metalických barev
· LED denní svícení
· Systém Navi 50 IntelliLink
· Nárazníky a zrcátka v barvě karoserie2
· Zatmavená okna

Sada Sport
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1
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1

Na přání.

2

Více informací na zadní obálce.

VEZME VÁS
2

TAM,
KAM
CHCETE.
1
. Ovládejte nejdůležitější
1 Infozábavní systém Navi 80 IntelliLink
2

3

aplikace díky Android Auto™ na skvělém 8˝ dotykovém displeji.
Hlasové ovládání umožňuje snadné zadávání destinace – vaše
trasa je během chvilky vypočítána i na základě dopravních údajů
z dalších více než 50 milionů zařízení se službami TomTom LIVE.

1,2
si vaši
2 Infozábavní systém Navi 50 IntelliLink . Přehrávejte
®

oblíbenou hudbu z chytrého telefonu díky Bluetooth a používejte
hlasové ovládání Siri. Navigace s 3D zobrazením na 7˝ dotykovém
displeji vás dovede bezpečně do cíle.

1
3 Bezklíčový systém Keyless Open&Start . Hodí se, když máte plné

ruce. Nechte si klíče v kapse – o vše ostatní se postará bezklíčový
systém Keyless Open&Start.

Konektivita a Inovace
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Spousta

MÍSTA
a ještě více

možností.

Každé Vivaro nabízí spoustu možností
konfigurace kabiny. Ať musíte přepravit
9 cestujícícha jejich zavazadla, přepravit spoustu
nákladu nebo přeměnit kabinu na pohodlný
konferenční prostor – každé Vivaro nabízí
spoustu možností pro vaše potřeby. A bez
nutnosti použití jakéhokoli nářadí.
Toto je jen výběr možného uspořádání sedadel.
Více informací naleznete na www.opel.cz nebo
u vašeho prodejce vozů Opel.
7-místné uspořádání Business
se stolkem
16

8-místné uspořádání

9-místné uspořádání

9-místné uspořádání Business

7-místné uspořádání pro rodinu

Uspořádání s postelí

Všestrannost a Sedadla
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10

Vyberte si

Z Menu.

11

Barvy
Upravte si vaše Vivaro podle potřeby
pomocí 12 barevných odstínů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1

Pouze k dispozici pro Combi.

2

Bílá Casablanca
Modrá Ink1
Červená Magma
Šedá Iron
Zelená Spring
Modrá Panorama
Černá Midnight
Šedá Cassiopeia
Hnědá Copper
Hnědá Jasper
Stříbrná Platinum
Šedá Slate2

Na přání pouze pro Tourer a Life.

Barvy
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1

POHODLÍ

A STYL.
Ráfky
Vyberte si stylové 16˝ ocelové ráfky s kryty nebo
elegantní 17˝ ráfky z lehkých slitin v černé nebo
stříbrné barvě nebo v leštěném provedení.

1
2
3
4

20

3

16˝ ocelové ráfky s kryty1
17˝ ráfky z lehkých slitin, Stříbrná
17˝ ráfky z lehkých slitin, Černá
17˝ ráfky z lehkých slitin, Leštěné2

Materiály
Prozkoumejte možnosti a dotkněte se materiálů
použitých v interiéru. Vyberte kožená sedadla
v barvě Černá Titanium Black nebo látku „Connect“
v barvách Černá Jet nebo Modrá Tricess.

5
6
7

2

Kožené čalounění Černá Titanium2
Látkové čalounění Connect – Černá1
Látkové čalounění Modrá Tricess3

4

5

6

7

1

Standardní pro Combi+, Tourer a Life, na přání pro Combi.

2

Na přání pouze pro Tourer a Life.

3

Pouze k dispozici pro Combi.

Interiér a Ráfky
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1

Na přání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO nápadité.
1
1 Tažné zařízení . Váš náklad na cestě s vámi – až

2 000 kg! Tažné zařízení je fixní nebo odnímatelné
pro maximální flexibilitu.

1
2 Nosič kol . Vyrazte ven a objevujte – na 2 kolech.

Nosič kol umožňuje přepravu 3 jízdních kol bez
nutnosti omezení zavazadlového prostoru.

2

1
3 FlexConnect . Sledování filmu, odložení nápoje

a mnoho dalšího je nyní snadné díky jednoduchému a bezpečnému systému FlexConnect.

1
4 Stolek FlexConnect . Modulární systém je velmi

4

univerzální. Stolek s integrovaným držákem
nápojů je připevněn na hlavové opěrky předních
sedadel. Poskytuje stabilní podložku a lze jej
snadno sklopit.
Více příslušenství naleznete na stránce
www.opel-accessories.com/cs-CZ/Vivaro_B

Příslušenství

3
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VŽDY

V BEZPEČÍ.

1

1
1 Parkovací asistent . Stresuje vás parkování do menších

prostor? Nyní už to neplatí. Parkovací asistent vás
díky senzorům upozorní na možná nebezpečí.

2
2 Alarm . Alarm hlídá vaše auto za vás. Odstraší zloděje

a upozorní na vaše auto.

2
3 Zadní kamera . Mějte stále přehled o tom, co se děje

za vozem díky Zadní kameře.

Pasivní bezpečnost a airbagy. Aby byli všichni
cestující v bezpečí, zaručují přední, boční a okenní 1
airbagy.
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 naložení
· Ochrana proti převrácení
· Asistent pro přívěsný vozík a tažné zařízení
· 4 úchyty ISOFIX pro Tourer a Life

2
FlexCare. Klid v duši. Zaručeně. FlexCare nabízí prodloženou záruku na 5let/150000km a asistenční služby zdarma pro váš klid a vaše potřeby. Vyberte si
roční plán, pokrytí nákladů na údržbu a opotřebení
nebo ještě mnohem více – služby na 3, 4 nebo 5 let.
O další informace požádejte svého prodejce vozů
Opel.
FlexCare zahrnuje:
· Prodlouženou záruku na 5let/150 000km3
· Garantovanou mobilitu
· Asistenční služby zdarma
· Individuální krytí dle potřeb
· Až pětiletý servisní plán ročních prohlídek
· Až 5 let pokrytí nákladů na údržbu a opotřebení

24

3

Standardní proTourer a Life, na přání pro Combi a Combi+. 2 Na přání.
rozvodovky na 5let nebo 150 000km (dle toho co nastane dříve).

1

3

Prodloužená záruka Basic kryje konstrukční skupiny dílů: motoru, převodovky,
Bezpečnost a FlexCare

25

Motory a převodovky
MOTORY

1.6 Diesel
(70 kW/95 k) se systémem Start/Stop
a BlueInjection2

1.6 ECOTEC® BiTurbo Diesel
(92 kW/125 k) se systémem Start/Stop
a BlueInjection2

Dostupné pro

Combi

Převodovka

MT-6

MT-6

MT-6

Emisní norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Combi+

Combi

Combi+

1.6 BiTurbo Diesel
(107 kW/145 k) se systémem Start/Stop
a BlueInjection2
Tourer, Life

Combi

Combi+

Tourer, Life

Tabulka zobrazuje rozmezí spotřeby paliva a emisí na základě použitých rozměrů pneumatik. Pro přesné informace a kontaktujte vašeho prodejce Opel nebo se podívejte do aktuálního ceníku vozu.
Palivo

Nafta

Nafta

Nafta

Spotřeba paliva v l/100 km

1

Město

7,0–6,8

7,0–6,9

6,5–6,4

6,8–6,7

6,9–6,8

6,7–6,6

6,9–6,8

7,0–6,9

Mimo město

5,6–5,4

5,6–5,5

5,3–5,1

5,3–5,2

5,4–5,3

5,5–5,4

5,5–5,4

5,6–5,5

Kombinované

6,1–6,0

6,1–6,0

5,7–5,6

5,8–5,7

5,9–5,8

6,0–5,9

6,0–5,9

6,1–6,0

159–155

160–157

149–145

152–149

155–152

155–152

157–154

159–156

Kombinované emise CO2 v g/km

1

MT-6 = 6-stupňová manuální převodovka

Značení pneumatik
RÁFKY

215/65 R 16

215/60 R 17

Úspornost paliva

C

C

Přilnavost na mokru

B

B

Valivý hluk (dB)

70

70

Třída hlučnosti

1
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 V souladu s nařízením směrnice R (EC) No. 715/2007 a R (EC) No. 692/2008 (v aktuálně platné verzi). 2 Vozidla s technologií BlueInjection vyžadují pravidelné dolévání aditiva AdBlue® i mezi doporučenými servisními intervaly.
Indikátor na palubních přístrojích vás upozorní, pokud je potřeba aditivum dolít. Více informací naleznete na www.opel.cz/adblueinfo 3 Standardní pro Tourer a Life, na přání pro Combi a Combi+.

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. Všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro EU se standardní
výbavou. Údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou stanoveny podle předpisů R (EC) č.715/2007
a R (EC) č.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
CO2 . Údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 se nevztahují ke konkrétnímu vozu a nejsou součástí
nabídky. Informace jsou poskytovány pro možnost porovnání jednotlivých vozidel, ale mohou se
lišit v hodnotách reálné spotřeby paliva v podmínkách silničního provozu. Reálnou spotřebu
ovlivňuje styl jízdy a také podmínky používání vozu. 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.

Zvolte
si impuls.
BiTurbo3, systém Start/Stop a 6 rychlostí. Každý
motor vozu Vivaro kombinuje dynamický zážitek
z jízdy se skvělou efektivitou spotřeby paliva.
Systém Start/Stop a 6stupňová převodovka spotřebu
paliva dále snižují. Rozšiřte vaše možnosti díky
vývodovému hřídeli.

Motory a převodovky
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CZ/MY18

Budoucnost patří všem

Kompatibilita a funkčnost závisí na typu zařízení a verzi operačního systému. Pro kontrolu kompatibility vašeho zařízení navštivte, prosím, vašeho prodejce vozů Opel. Apple CarPlay je registrovaná obchodní známka společnosti Apple Inc. pro USA a další země. Android je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Google Inc.
Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. 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 Plánech na Recyklaci, míst pro zpětný odběr vysloužilých vozidel (ELV) a o recyklaci ELV naleznete na internetové stránce www.opel.cz. Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary)

77E02180

www.opel.cz/vivaro
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