
Opel Movano



Nowy Opel Movano. 
Wielki w każdej sytuacji.
Tak jak pokazują liczby…

W Twojej działalności nawet najmniejsza cyfra ma znaczenie. 
Szczególnie dotyczy to transportu i logistyki. Potrzebujesz 
więc wyspecjalizowanego pojazdu, na tyle mocnego i dużego, 
by wykonać najtrudniejsze zadania.

Poznaj go - oto Nowy Opel Movano. Samochód dostawczy za-
projektowany i zbudowany tak, aby sprostać potrzebom Two-
im i Twojej firmy. Teraz Opel Movano zapewnia jeszcze więcej 
komfortu, jest  bardziej wytrzymały oraz dostępny w większej 
liczbie wersji, również z napędem na tylną oś. Jak wszystkie sa-
mochody użytkowe marki Opel, Opel Movano gwarantuje nie-
zmiennie wysoką wydajność i niezawodność. Dlatego możesz 
być pewien, że Opel Movano sprawdzi się w każdej sytuacji.





3 wysokości. 4 długości. 
Od 2 800 do 4 500 kg dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

1 kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy.

Nowa gama Opli Movano obejmuje pojazdy typowo dostawcze, jak i osobowe. 
Dostępne są  4 różne długości nadwozia i aż 3 wysokości dachu oraz szeroka 
gama silników.







2 nadwozia – z napędem na przednią i tylną oś. Zdolność holowania do 3 ton.

1 odpowiedź na każde wyzwanie.

Nie ma dwóch takich samych zadań, tak jak nie ma dwóch takich samych dróg. 
Jeżeli ciężkie ładunki to codzienność w Twojej działalności, to optymalnym roz-
wiązaniem jest napęd na tylne koła. Nowy Opel Movano jest dostępny z napę-
dem na tylną oś w dwóch długościach nadwozia, w wersjach o masie całkowitej 
3500 i 4500 kg. Dopuszczalna masa całkowita Opla Movano z napędem 
na przednią oś wynosi 3500 kg – wystarczająco dużo dla realizacji większości za-
dań.





270° – kąt otwarcia drzwi tylnych. 1270 mm – szerokość drzwi bocznych.

1 prawdziwie funkcjonalne nadwozie.

Stylistyka samochodu to nie tylko jego atrakcyjny wygląd, którego zresztą no-
wemu Movano nie sposób odmówić. To przede wszystkim kwestia użytecznej, ła-
two dostępnej przestrzeni. Tylne drzwi Movano mogą się otwierać pod kątem aż 
270 stopni (wyposażenie dodatkowe), a boczne na szerokość 1270 mm1, co ozna-
cza pełną swobodę załadunku pełnowymiarowych europalet.

1 1050 mm w wersji L1.
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Zestaw wskaźników. Czytelna, idealnie 
rozplanowana deska rozdzielcza ogra-
nicza zmęczenie i zwiększa bezpieczeń-
stwo jazdy.

Klimatyzacja. Dostępna zarówno ze 
sterowaniem ręcznym jak i elektronicz-
nym. W obu wersjach istotnie zwiększa 
komfort i wydajność pracy.

Amortyzowany fotel kierowcy. Zapew-
nia więcej komfortu zarówno w trudnym 
terenie jak i w długiej trasie. Z wielokie-
runkową regulacją i możliwością zmiany 
stopnia amortyzacji.

1 zawodowy kierowca. 8,5 godziny za kierownicą.

0 problemów.

To, jak siedzisz jest równie ważne jak to, gdzie siedzisz. Dotyczy to bezpośrednio Ciebie lub oso-
by, która właśnie dla Ciebie prowadzi. W nowym Oplu Movano długi dzień pracy nie kończy się 
bólem pleców. Kabina została skonstruowana w ergonomiczny sposób. Dzięki wygodnym fote-
lom, funkcjonalnie umieszczonej dźwigni zmiany biegów oraz regulowanej kierownicy,  będziesz 
gotowy do drogi każdego kolejnego dnia.



Schowki bagażowe. W nowym Movano jest wiele praktycznych, łatwo dostępnych pojemników na drobiazgi niezbędne każde-
mu kierowcy, w każdej firmie.

10 użytecznych schowków. 2 gniazdka zasilania 12V.

1 wydajne stanowisko pracy.

Kierowca Opla Movano może się poczuć jak we własnym biurze. Gdy ma się do dyspozycji, mię-
dzy innymi, uchwyty na 2-litrowe butelki, liczne schowki na drobiazgi i 2 gniazdka 12V – to bar-
dzo proste. Dzięki możliwości zamontowania uchwytu na dokumenty na desce rozdzielczej, re-
gulowanego stolika pod laptop, zastosowaniu okładziny wygłuszającej na przegrodzie kabiny 
oraz dodatkowym schowkom w drzwiach, całe Twoje biuro może podróżować z Tobą.
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Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym czasie. Aktualne informacje są dostępne u autoryzowa-
nych dystrybutorów marki Opel. Wszystkie dane dotyczą odpowiednio modeli L2H2 F3500 (FWD) i L3H2 R3500 (RWD) w wersji Furgon z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa dla silni-
ków Euro4 zostało określone zgodnie z normą 1999/100/EC. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 dla silników Euro5 zostało określone wg norm 2007/715/EC oraz 2008/692/EC. Dodatkowe wyposa-
żenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej 
przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy i z ładunkiem 200 kg.

11 objazdów. 42 miejsca wyładunku.

3 silniki gwarantujące wysoki moment obrotowy.

Czerwone światła, korki, objazdy, źle zaparkowane samochody, a Ty musisz dostarczyć ładunek 
w jak najkrótszym czasie! To wszystko to codzienność dla Opla Movano. Rozwiązaniem są dyna-
miczne silniki nowego Opla Movano spełniające najwyższe  standardy emisji spalin Euro 4 lub 
Euro 5 i zapewniające wysoki moment obrotowy przy niskim zużyciu paliwa. Zawsze masz zapas 
mocy, którego potrzebujesz.

Movano Furgon  L2H2 FWD  L3H2 RWD (SRW)

2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI

Paliwo Diesel Diesel Diesel Diesel

Pojemność skokowa (cm3) 2 298 2 298 2 298 2 298

Moc maksymalna (kW/KM)
przy obr./min

74/100
3 500

92/125
3 500

92/125
3 500

107/146
3 500

Maks. moment obrotowy (Nm)
przy obr./min

285
1 250–2 000

310
1 250–2 500

310
1 250–2 500

350
1 500–2 750

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5

Zużycie paliwa (l/100 km)
Miasto
Autostrada
Cykl mieszany

9,5
7,1
8,0

9,9
7,5
8,3

9,5
7,1
8,0

9,9
7,5
8,3

10,6
8,6
9,3

10,8
8,6
9,4

10,8
8,5
9,3

10,8
8,6
9,4

Emisja CO2 (g/km) 211 221 211 221 247 249 247 249

Przeglądy okresowe (km/lata) 40 000/1 40 000/1 40 000/1 40 000/1
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Statyczne doświetlenie zakrętów. Uru-
chamia się automatycznie przy niskich 
prędkościach w momencie włączenia 
kierunkowskazu. Oświetla drogę, tam 
gdzie trzeba.

ESP®. Większe bezpieczeństwo dzięki 
kontroli toru jazdy. System, specjalnie 
dostosowany do Opla Movano, jest 
opcją w wersjach z napędem na przed-
nią oś (od końca 2010) i wyposażeniem 
standardowym w wersjach z napędem 
na oś tylną.

12 tuneli. 4 ciężkie burze.

1 samochód na każde warunki.

Poduszki powietrzne, ABS, ESP® oraz wytrzymała konstrukcja 
pełnowymiarowej przegrody przestrzeni bagażowej - to 
wszystko Opel Movano oferuje w standardzie. Co więcej, jest  
mało podatny na boczne podmuchy, zapewnia optymalną wi-
doczność drogi i ma specjalne uchwyty do mocowania ładun-
ku. Dzięki efektywnym reflektorom oraz wycieraczkom szyby 
przedniej automatycznie reagującym na zmienne warunki po-
godowe, kierowca czuje się bardzo bezpiecznie.
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Ochrona przestrzeni towarowej. Pełne lub do polowy wysokości wykończenie ścian 
bocznych i podłogi drewnianymi panelami chroni powierzchnie lakierowane przed 
uszkodzeniami. Idealnie dopasowane osłony nie utrudniają dostępu do uchwytów 
mocowania ładunku.

Do 17 m3 pojemności bagażowej. Do 2,5 tony ładowności.

1 efektywne narzędzie w Twojej 
firmie.

Nawet 17 m3 objętości, 2,5 tony ładowności i ponad 4,3 m mak-
symalnej długości przestrzeni bagażowej sprawia, że Opel Mo-
vano pomieści naprawdę imponujący ładunek.



Opel Movano Furgon.

Duża i łatwo dostępna przestrzeń to kwintesencja charakteru Opla Movano Furgon. 
Szerokie drzwi boczne (1270 mm) pozwalają na załadowanie euro-palety (z wyjąt-
kiem najkrótszej wersji L1). W modelach z niskim i średnim nadwoziem (H1 i H2) tyl-
ne drzwi sięgają samego dachu i mają wysokość aż do 1820 mm (H2). Przestrzeń ła-
dunkowa ze specjalnymi uchwytami ma do 4383 mm długości, co ułatwia 
bezpieczny transport naprawdę dużego ładunku. Wysoki poziom bezpieczeństwa 
zapewnia również metalowa przegroda kabiny oddzielająca przestrzeń ładunkową 
od pasażerskiej.

Movano jest dostępny w 4 wersjach dopuszczalnej masy całkowitej, 4 długościach 
nadwozia, z pojedynczymi lub podwójnymi tylnymi kołami, napędem na oś przed-
nią lub tylną, w 3 wysokościach nadwozia, z 3 silnikami, 6-biegową skrzynią manu-
alną lub automatyczną Easytronic®. Jeżeli to nie wystarczy, komfort jazdy Movano 
można podnieść montując wyposażenie dodatkowe i akcesoryjne dostosowane do 
sposobu wykorzystania pojazdu. Movano Furgon to elastyczne narzędzie pracy.



Movano Furgon z pojedynczą kabiną: wymiary

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2 (SRW) H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (DRW)

L3H2/H3 FWD
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Movano Furgon z pojedynczą kabiną: wersje nadwozia

L1H1 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD L3H3 RWD (SRW)

L3H3 RWD (DRW) L4H3 RWD (DRW)

L: 4 dostępne długości nadwozia

1 = krótki
2 = średni
3 = długi
4 = przedłużony

H: 3 dostępne wysokości nadwozia 
1 = standardowa
2 = średnia
3 = wysoka

FWD = napęd na przednią oś
RWD = napęd na tylną oś

SRW = pojedyncze koła na tylnej osi
DRW = podwójne koła na tylnej osi

Wszystkie wymiary w mm.
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Movano Furgon z pojedynczą kabiną: masy i pojemności

Opel Movano Furgon 
z pojedynczą kabiną 
- wersje nadwoziowe 

Dopuszczalna 
masa całkowita

(kg)

Maksymalna 
ładowność1

(kg)

Maksymalne 
obciążenie dachu

(kg)

Pojemność 
przestrzeni 
ładunkowej

(m3)

Maksymalna 
długość 
podłogi

(mm)

Szerokość podłogi 
przestrzeni ładunkowej

/szerokość 
pomiędzy nadkolami

(mm)

Maksymalna wysokość 
przestrzeni ładunkowej

(mm)

Promień zawracania

(pomiędzy krawężnikami/ 
pomiędzy ścianami)

(m)

FWD

L1H1 2 800 9942 200 8,0 2 583 1 765/1 380 1 700 12,0–12,5

L1H1 3 300 1 4892 200 8,0 2 583 1 765/1 380 1 700 12,0–12,5

L1H1 3 500 1 6842 200 8,0 2 583 1 765/1 380 1 700 12,0–12,5

L1H2 2 800 9692 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0–12,5

L1H2 3 300 1 4642 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0–12,5

L1H2 3 500 1 6592 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0–12,5

L2H2 3 300 1 415 200  10,8 3 083 1 765/1 380 1 894 13,6–14,1

L2H2 3 500 1 610 200  10,8 3 083 1 765/1 380 1 894 13,6–14,1

L2H3 3 300 1 390 200  12,3 3 083 1 765/1 380 2 144 13,6–14,1

L2H3 3 500 1 585 200  12,3 3 083 1 765/1 380 2 144 13,6–14,1

L3H2 3 500 1 530 200 13,0 3 733 1 765/1 380 1 894 15,7–16,2

L3H3 3 500 1 505 200  14,8 3 733 1 765/1 380 2 144 15,7–16,2

RWD

L3H2 SRW 3 500 1 390 200 12,4 3 733 1 765/1 380 1 798 13,6–14,1

L3H3 SRW 3 500 1 365 200 14,2 3 733 1 765/1 380 2 048 13,6–14,1

L3H2 DRW 3 500 1 254 200 12,4 3 733 1 765/1 080 1 798 13,6–14,1

L3H3 DRW 3 500 1 229 200 14,2 3 733 1 765/1 080 2 048 13,6–14,1

L3H2 DRW 4 500 2 254 200 12,4 3 733 1 765/1 080 1 798 13,6–14,1

L3H3 DRW 4 500 2 229 200 14,2 3 733 1 765/1 080 2 048 13,6–14,1

L4H2 DRW 3 500 1 176 200 14,9 4 383 1 765/1 080 1 798 15,7–16,2

L4H3 DRW 3 500 1 151 200 17,0 4 383 1 765/1 080 2 048 15,7–16,2

L4H2 DRW 4 500 2,176 200 14,9 4 383 1 765/1 080 1 798 15,7–16,2

L4H3 DRW 4 500 2 151 200 17,0 4 383 1 765/1 080 2 048 15,7–16,2

1 Łącznie ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, kołem zapasowym, narzędziami i bakiem wypełnionym w 90 %. Bez masy kierowcy.     2 Dane wstępne.
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4-osobowa tylna kanapa. Pokryte tapi-
cerką siedzenia, wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa wygodnie pomieszczą 
4-osobową załogę.

7 pracowników. 180 sztuk narzędzi zawsze pod ręką.

1 mobilny zespół.

Przewóz osób i sprzętu to specjalność Opla Movano Furgon 
z podwójną kabiną. Dwie osoby mogą zająć miejsce obok kie-
rowcy, a kolejne 4 – w drugim rzędzie siedzeń. Jako wyposaże-
nie dodatkowe dostępny jest pojedynczy fotel pasażera. 
Oczywiście, zagłówki na każdym siedzeniu oraz pasy bezpie-
czeństwa to standard. Do drugiego rzędu siedzeń łatwo się 
dostać przez szerokie przesuwane drzwi. Przedział osobowy 
oddzielony jest od towarowego odporną, przeszkloną przegro-
dą wykonaną z tworzywa ABS.



Opel Movano: z podwójną kabiną.

Twoi ludzie we właściwym miejscu i z odpowiednim sprzętem. To bardzo proste 
z Oplem Movano. Dzięki dostępnym 3 długościom przestrzeni ładunkowej , 3 pozio-
mom ładowności, 3 silnikom i 2 wysokościom dachu do wyboru, Movano z podwójną 
kabiną jest gotów do akcji. W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są, na 
przykład: zawieszenie pneumatyczne,  przystawka odbioru mocy na potrzeby róż-
nych konwersji oraz wzmocniony hak holowniczy. W pełni wyposażona kabina 
z 3 wygodnymi fotelami przednimi, w tym środkowym ze składanym oparciem, 
4 siedzeniami w drugim rzędzie, zintegrowaną przegrodą, wydajnym ogrzewaniem 
i wentylacją oraz tylnymi oknami bocznymi zapewnia komfortowe warunki jazdy 
dla 7- osobowej załogi.



Movano Furgon z podwójną kabiną: wymiary

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)

L2H2 FWD

L3H2 FWD
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Movano Furgon z podwójną kabiną: wersje nadwozia

L1H1 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L: 3 dostępne długości nadwozia

1 = krótki
2 = średni
3 = długi

H: 2 dostępne wysokości nadwozia 
1 = standardowa
2 = średnia

FWD= napęd na przednią oś
RWD= napęd na tylną oś

SRW = pojedyncze koła na tylnej osi
DRW= podwójne koła na tylnej osi

Wszystkie wymiary w mm.
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Movano Furgon z podwójną kabiną: masy i pojemności

Opel Movano Furgon 
 z podwójną kabiną 
- wersje nadwoziowe 
 

Dopuszczalna 
masa całkowita

(kg)

Maksymalna 
ładowność1

(kg)

Maksymalne 
obciążenie dachu

(kg)

Pojemność 
przestrzeni 
ładunkowej

(m3)

Maksymalna 
długość 
podłogi

(mm)

Szerokość podłogi
przestrzeni 
ładunkowej

/szerokość
pomiędzy nadkolami

Maksymalna wyso-
kość

przestrzeni 
ładunkowej

(mm)

Promień zawracania

(pomiędzy krawężni-
kami/

pomiędzy ścianami)

FWD

L1H1 3 300  1 3302 200 n.a. 1 716 1 765/1 380 1 700 12,0/12,5

L1H1 3 500  1 5252 200 n.a. 1 716 1 765/1,380 1 700 12,0/12,5

L1H2 3 300  1 3052 200 n.a. 1 716 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L1H2 3 500  1 5002 200 n.a. 1 716 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L2H2 3 300  1 2562 200 6.9 2 175 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L2H2 3 500 1 451 200 6.9 2 175 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L3H2 3 500 1 371 200 9.0 2 825 1 765/1 380 1 894 15,7/16,2

RWD

L3H2 z pojedynczymi kołami tylnymi 3 500  1 2312 200 8,3 2 825 1 765/1 380 1 798 13,6/14,1

L3H2 z podwójnymi kołami tylnymi 3 500  1 0952 200 8,3 2 825 1 765/1 080 1 798 13,6/14,1

L3H2 z podwójnymi kołami tylnymi 4 500  2 0952 200 8.3 2 825 1 765/1 080 1 798 13.6/14.1

1 Łącznie ze wszystkimi płynami eksploatacyjnymi, kołem zapasowym, narzędziami i bakiem wypełnionym w 90 %. Bez masy kierowcy.     2 Dane wstępne.



Wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Systemy audio-informacyjne.
Aktualne dane nawigacyjne, informacje o sytuacji na drodze, ciągły kontakt z partnerami handlowymi oraz 
przyjemny relaks podczas pracy to zalety wykorzystywania nowoczesnych zestawów audio-informacyjnych. 
Dostępne są 3 pakiety systemów dźwiękowych, w tym jeden z nawigacją, specjalnie stworzone dla Ciebie 
i do Twojego Opla Movano Furgon.

Wysoko umieszczony kolorowy wyświetlacz. Dostępny jako wyposażenie dodatko-
we, kolorowy wyświetlacz jest montowany nad lusterkiem wstecznym, dzięki temu 
jest bardzo dobrze widoczny i nie odwraca uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. 
Na wyświetlaczu, oprócz wskazań systemu nawigacji, pokazywane są informacje 
z systemu audio-informacyjnego, temperatura zewnętrzna oraz siła sygnału telefo-
nu komórkowego podłączonego poprzez portal Bluetooth™.

System nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem obejmuje obszar całej 
Europy. Dzięki czytelnej i atrakcyjnej grafice, tak w trybie dziennym jaki i nocnym, 
wyraźnie widać wszystkie kluczowe dane dotyczące planowanej trasy (odległości, 
informacje o ruchu drogowym z systemu RDS, szacowany czas dotarcia do celu). 
Mapa może być wyświetlana w trybie 2D jak i 3D (z lotu ptaka). Dzięki internetowe-
mu systemowi aktualizacji, mapy 26 krajów Europy będą zawsze dokładne.

Wysoko umieszczony wyświetlacz radia. Czytelny monochromatyczny wyświetlacz 
dostępny z radioodtwarzaczem CD 30 BT jest osadzony powyżej lusterka wewnętrz-
nego. (brak zdjęcia)
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Widok z lotu ptaka. Nawigacja daje 
możliwość śledzenia trasy w tradycyj-
nym widoku z góry (2D) jak i z lotu pta-
ka (3D).

Wejście dla urządzeń audio (AUX-in). 
Wszystkie systemy audio-informacyjne 
posiadają złącza pozwalające podłą-
czyć urządzenia zewnętrzne typu iPod 
lub odtwarzacz MP3.

Przyciski sterowania radiem na kierow-
nicy. Pomagają zachować koncentrację 
na drodze.

R 10. Radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem ze zintegrowanym zegarem. 
Posiada funkcję RDS i wejście AUX-in. Wyposażony w cztery 15-watowe głośniki.

CD 10. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS. Posiada zintegrowany wyświetlacz, 
wejście AUX-in. Sterowany przyciskami na kierownicy. Wyposażony w cztery 15-wa-
towe głośniki.

CD 30 BT. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS i wejściem AUX-in i portalem
Bluetooth™. Sterowany przyciskami na kierownicy. Współpracuje z monochroma-
tycznym wyświetlaczem nad lusterkiem wewnętrznym. Wyposażony w cztery 
20-watowe głośniki.
System CD 30 BT można rozbudować o: 

Złącze USB pozwalające na podłączenie odtwarzacza MP3 lub  iPod’a.

Nawigację satelitarną z wysoko umieszczonym kolorowym wyświetlaczem.

Portal Bluetooth™. Wygodny w użyciu
i bardzo uniwersalny system umożliwia 
bezpieczne rozmowy przez podłączenie 
telefonu z Bluetooth™ do zestawu 
głośnomówiącego.



Komputer pokładowy. Podaje informa-
cje dotyczące zużycia paliwa, zasięgu, 
czasu jazdy oraz przejechanego dy-
stansu.

Komfortowy fotel kierowcy. Dostępny 
jest profilowany fotel z regulacją wyso-
kości, podparcia kręgosłupa lędźwio-
wego oraz z podłokietnikiem. Może być 
również montowany jako fotel pasaże-
ra.

Amortyzowany fotel kierowcy. Posiada 
regulację w 6 kierunkach i podłokietnik. 
Stopień pneumatycznej amortyzacji 
jest regulowany. Idealne rozwiązanie na 
długie trasy lub jazdę w trudnym 
terenie.

Cyfrowy tachograf. Łatwy w obsłudze. 
Rejestruje czas pracy i odpoczynku kie-
rowcy w celu gromadzenia i analizy da-
nych na potrzeby zarządzania flotą.

Tempomat z ogranicznikiem prędkości. 
Sterowany bezpośrednio z koła kierow-
nicy. Istnieje możliwość aktywacji cza-
sowego ograniczenia prędkości maksy-
malnej.

Stałe ograniczenie prędkości. Pozwala na stałe ustawienie jednej z 4 prędkości 
maksymalnych. Funkcja nie może być wyłączona przez kierowcę.

Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami. Układ automatycznie włą-
czający wycieraczki i światła samochodu pozwala skupić się na drodze, szczególnie 
podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowy trzeci kluczyk. Niezbędny, gdy z samochodu korzysta kilku kierowców.

Kokpit kierowcy Komfort
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Klimatyzacja sterowana elektronicz-
nie. Termostat automatycznie utrzymu-
je zadaną temperaturę. Opcja dostęp-
na również w Pakiecie Komfortowym.

Uchwyty mocowania ładunku. Zależnie 
od wersji, 6, 8, 10 lub 12 optymalnie 
umiejscowionych uchwytów podłogo-
wych umożliwia zabezpieczenie ładun-
ku. Dodatkowe 4 uchwyty można za-
montować na ścianach bocznych.

Klimatyzacja sterowana ręcznie. 
Zwiększa komfort jazdy. Dostępna rów-
nież w ramach pakietu wyposażenia 
dodatkowego.

Zestaw dla palących. Popielniczka mo-
cowana w uchwytach na kubki oraz za-
palniczka do dowolnego gniazda 12V.

Przeszklona stalowa przegroda kabiny. Wyposażenie dodatkowe w wersji Furgon.

Boczne uchwyty mocowania ładunku. Zlokalizowane na odpowiedniej wysokości 
pozwalają bardzo skutecznie unieruchomić ładunek.

Osłony ścian bocznych. Powlekana tworzywem płyta zabezpiecza ściany boczne 
do połowy wysokości ładowni Opla Movano (tylko wersje L3 i L4 z napędem na tyl-
ną oś).

Drewniane panele ochronne. Zabezpieczają ściany ładowni na całej lub do połowy 
ich wysokości. Podłoga jest wykonana z drewnianej płyty powleczonej żywicą.

Zamek z doryglowaniem. Dodatkowe zabezpieczenie dostępne we wszystkich
modelach.

Filtr przeciwpyłkowy. Pomaga ograniczyć dolegliwości związane z okresowym py-
leniem roślin.

System ochrony pojazdu. Zdalnie stero-
wany system antywłamaniowy wyposa-
żony w czujniki ruchu zabezpieczające 
komorę silnika, kabinę i przedział towa-
rowy.

Przedział towarowy



Światła przeciwmgielne przednie. Ich 
idealne umiejscowienie gwarantuje 
efektywne oświetlenie i ochronę przed 
przypadkowymi uszkodzeniami.

Zawieszenie pneumatyczne. Na liście wyposażenia dodatkowego znajduje się 
również regulowane tylne zawieszenie pneumatyczne odczuwalnie zwiększające 
komfort jazdy.

Przystawka odbioru mocy. Zewnętrzna końcówka odbioru mocy silnika dostępna 
jest we wszystkich modelach Opla Movano z wyjątkiem ecoFLEX. Dla bardziej wy-
magających urządzeń w wersjach tylnonapędowych dostępna jest także końcówka 
odbioru mocy ze skrzyni biegów (tylko z napędem na tylną oś).

Dyferencjał o zwiększonym tarciu wewnętrznym (LSD). Podczas jazdy w trudnym 
terenie lub na śliskiej nawierzchni zapobiega uślizgowi kola toczącego się po na-
wierzchni o mniejszej przyczepności oraz znacznie zwiększa możliwość ruszenia 
obciążonym samochodem na śliskiej nawierzchni (tylko w wersjach z napędem na 
tylną oś).

Czujniki parkowania. Podczas cofania 
ostrzegają sygnałem dźwiękowym 
o przeszkodach.

Tylny stopień. Stopień o antypoślizgo-
wej konstrukcji ułatwia dostęp do ła-
downi. Wyposażenie standardowe 
w modelach z napędem na tylną oś lub 
dodatkowe w wersji z napędem na oś 
przednią.

Zdejmowany hak holowniczy. Kulisty 
hak holowniczy zwiększa funkcjonal-
ność Opla Movano.

Nadwozie Podwozie
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Przedstawiamy pakiety wyposażenia dodatkowego zwiększające funkcjonalność 
Twojego Opla Movano.

Pakiet Biurowy*
• CD 30 BT. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS, portalem Bluetooth™, wej-

ściem AUX-in, przyciskami sterowania na kierownicy oraz czterema 20-watowymi 
głośnikami. Współpracuje z monochromatycznym wyświetlaczem zamontowanym 
nad lusterkiem wewnętrznym.

• Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
• Komfortowy fotel kierowcy
• Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składa-

nym oparciem  środkowym
• Materiał tłumiący dźwięk na przegrodzie kabiny
• Zamykany oraz otwarty schowek formatu A4 w desce rozdzielczej
• Dodatkowa kieszeń w drzwiach
• Uchwyt na okulary po stronie kierowcy
• Funkcja szybkiego otwierania elektrycznie sterowanego okna kierowcy
• Pełnowymiarowe kołpaki kół

Pakiet Oświetlenia*1

• Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem
• Światła przeciwmgielne przednie
• Statyczne doświetlenie zakrętów

Pakiet Klimatyzacji*
• Klimatyzacja sterowana ręcznie
• Radioodtwarzacz CD 10

Pakiet Komfortowy*
• Klimatyzacja sterowana elektronicznie (ECC) z filtrem przeciwpyłkowym
• CD 30 BT. Radioodtwarzacz CD/MP3 z funkcją RDS, portalem Bluetooth™, wej-

ściem AUX-in, przyciskami sterowania na kierownicy oraz czterema 20-watowymi 
głośnikami. Współpracuje z monochromatycznym wyświetlaczem zamontowanym 
nad lusterkiem wewnętrznym.

Pakiet Profesjonalny*2

• Hak holowniczy
• Czujniki parkowania
• Tylne, nieprzeszklone drzwi otwierane pod kątem 270º

Pakiet Bezpieczeństwa*
• Przednia poduszka powietrzna pasażera
• Boczna poduszka powietrzna kierowcy
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Pakiet Budowlany*
• Zaczep holowniczy
• Tylny dyferencjał o zwiększonym tarciu wewnętrznym (LSD)
• Amortyzowany fotel kierowcy

Pakiety wyposażenia dodatkowego

1 Dostępne tylko z ESP®.     2 Niedostępne w wersji z krótkim rozstawem osi L1.  * Dostępność niektórych pakietów może być czasowo ograniczona.



Belki dachowe. Aluminiowe, lekkie lecz 
bardzo wytrzymałe poprzeczne belki 
pozwalają przewieźć do 200 kg nietypo-
wo długich ładunków, takich jak rury czy 
rusztowania, itp.

Bagażnik dachowy - kosz.  Bardzo wy-
trzymała, praktyczna, wykonana z alu-
minium konstrukcja umożliwia przewo-
żenie do 200 kg bagażu. Dostępny 
w każdej wersji długości Opla Movano.

Trap do bagażnika dachowego. Wyko-
nany ze wzmocnionego, perforowane-
go aluminium ułatwia poruszanie się po 
dachu. Do wykorzystania tylko z bagaż-
nikiem dachowym (koszem). Dostępny 
w każdej wersji długości Opla Movano.

Akcesoria: nadwozie
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Drabinka załadunkowa tylna. Monto-
wana na tylnych drzwiach, wykonana ze 
stali drabina ułatwia dostęp na dach. 
Dostępna dla wszystkich wysokości 
nadwozia. 

Zaczep holowniczy o zwiększonej wy-
trzymałości. Profesjonalny zaczep 
zwiększa funkcjonalność i wszechstron-
ność Opla Movano. Instalacja elektrycz-
na ze złączem 7 lub 13-stykowym musi 
być zamówiona osobno.

Chlapacze kół. Wytrzymałe plastikowe 
osłony zamontowane w nadkolach po-
zwalają uniknąć drobnych uszkodzeń 
karoserii spowodowanych uderzeniami 
kamieni, rozpryskami błota, itp.



Standardowe pokrowce siedzeń. Ciem-
noszare,  idealnie dopasowane, wyko-
nane z odpornego poliestru zapewniają 
ochronę tapicerki i atrakcyjny wygląd 
wnętrza samochodu.

Pokrowce siedzeń Premium. Ciemno-
szare, skóropodobne, stylowe pokrowce 
tworzą atmosferę luksusu, jednocześnie 
chroniąc oryginalną tapicerkę siedzeń.

Standardowe maty podłogowe. Prak-
tyczne, odporne i eleganckie, specjal-
nie dopasowane do podłogi Opla Mo-
vano po stronie kierowcy i pasażera. 
Dostępne w ciemnoszarym kolorze z na-
pisem „Movano”.

Całoroczne maty podłogowe. Specjal-
nie przygotowane do Opla Movano, wy-
konane z jasnoszarej gumy. Skutecznie 
zatrzymują brud, łatwe w czyszczeniu.

Kamera cofania. Na 3,5” ekranie LCD 
zamontowanym w osłonie przeciwsło-
necznej, uruchamianym automatycznie 
po wybraniu wstecznego biegu, wyraź-
nie widać obszar za samochodem. 

Akcesoria: wnętrze
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Siatki ochronne okien bocznych. Mon-
towane od wewnątrz, metalowe kratki 
pokryte żywicą epoksydową zabezpie-
czają szyby przed uszkodzeniami spo-
wodowanymi przez przemieszczający 
się ładunek.

Siatki ochronne okien tylnych. Wytrzy-
małe, metalowe kraty pokryte białym 
lakierem chronią tylne szyby, nie ogra-
niczając widoczności. 

Gaśnica z uchwytem mocującym. Ga-
śnica jest mocowana pomiędzy siedze-
niami kierowcy i pasażera. Dostępne są 
opakowania 1 lub 2 kg, ze wskaźnikiem 
ciśnienia.

Zestaw bezpieczeństwa. Zawiera duży 
lub mały trójkąt ostrzegawczy, aptecz-
kę oraz kamizelkę odblaskową.



Tapicerka Pulse, ciemna. Tapicerka Vinyl, ciemna.
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Biały Arctic

Czerwony Poppy

Srebrny Halo * * Lakier metalizowany.

Niebieski North Sea

Pomarańczowy Mandarin

Niebieski Ambient *

Zielony Moss

Żółty Saffron

Niebieski Signal

Niebieski Ink



Przeglądy co 40 000 km.1 3 200 punktów serwisowych.

1 spokój ducha.

Nowy Opel Movano Furgon został stworzony do intensywnej 
pracy w terenie, dla Ciebie  i Twoich klientów - nie z myślą 
o częstych wizytach w serwisie. Chcieliśmy, aby długi okres 
użytkowania wiązał się z ograniczonymi kosztami eksploata-
cyjnymi. Przed wprowadzeniem modelu do sprzedaży pokona-
liśmy 3,2 miliona kilometrów, a oprócz tego poświęciliśmy setki 
godzin na testy laboratoryjne. Między innymi dlatego właśnie, 
otrzymujesz 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną nad-
wozia samochodu. 

Jeżeli zdarzy się konieczność wykonania nieplanowanego 
przeglądu, masz do swojej dyspozycji  europejską sieć serwiso-
wą obejmującą ponad 3 200 autoryzowanych przedstawicieli. 
Nasi specjaliści sprawdzą Twój samochód w najkrótszym możli-
wym czasie.

Dokładnych informacji na temat produktów finansowych, usług 
posprzedażnych i programów zarządzania flotą udzielają au-
toryzowani dystrybutorzy marki Opel.

1 Lub raz na rok.
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Certyfikat PEFC
Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych za-
sobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

www.pefc.dePefc/04-31-1370

www.opel.com.pl

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Kolory prezentowane w niniejszej publikacji mogą różnić się od rzeczywistych. Wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. 
Dostępność, parametry techniczne oraz wyposażenie samochodu może być różne na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani 
dystrybutorzy marki Opel.

Usługi firmy Opel.
Europejska sieć obsługi klienta.
Ponad 3 200 autoryzowanych punktów serwiso-
wych w całej Europie, w tym ponad 2 000 stacji 
obsługi wyspecjalizowanych w naprawach sa-
mochodów dostawczych, zapewnia indywidual-
ną, profesjonalną i sprawną obsługę. Klient uzy-
skuje szczegółowe informacje o wykonanej 
naprawie i o poszczególnych pozycjach na fak-
turze.

Informacja dla klientów.
Autoryzowani przedstawiciele marki Opel są 
zawsze do dyspozycji klienta, odpowiadają 
na pytania dotyczące oferty oraz realizują 
indywidualne zamówienia i usługi.

Opel Assistance.

Bezpłatna usługa pomocy na drodze obejmuje 
wszystkie nowe samochody marki Opel w ciągu 
pierwszego roku od daty ich rejestracji lub wy-
dania klientowi, w zależności od tego, co nastą-
piło wcześniej. Usługa jest świadczona w ponad 
40 krajach europejskich przez 24 godziny na do-
bę. Obejmuje takie usługi jak: pomoc w czasie 
awarii, holowanie, wynajem samochodu, za-
kwaterowanie w hotelu oraz zorganizowanie 
transportu zastępczego (zgodnie ze szczegóło-
wymi warunkami programu).

Oferty finansowania.
Dystrybutorzy marki Opel oferują atrakcyjne, 
dostosowane do specyfiki produktu programy 
finansowania. Klient może wybrać formę zaku-
pu odpowiednią do swoich potrzeb i możliwo-
ści.

Oferty leasingowe.
Proponujemy wiele ofert  leasingu samochodu 
dostosowanych do Twoich wymagań i możliwo-
ści. Dostępny jest również program komplekso-
wej obsługi flot.

Usługi ubezpieczeniowe.
Naszym klientom oferujemy wszelkie rodzaje 
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie 
od kosztów naprawy. 

Wynajem samochodów Opla.
Wypożyczalnia samochodów Opla umożliwia 
kontynuację jazdy, na przykład w razie poważ-
nej awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez  24 miesiące bez limitu kilo-
metrów, począwszy od dnia pierwszej rejestracji 
lub dostarczenia pojazdu klientowi przez dys-
trybutora Opla, w zależności od tego, co nastą-
piło wcześniej.

Program przedłużonej gwarancji.
Ubezpieczenie od kosztów naprawy zapewnia 
pokrycie kosztów napraw mechanicznych i elek-
trycznych na kolejne trzy lata, z wyłączeniem 
części podlegających zużyciu eksploatacyjne-
mu. Szczegółowych informacji na temat dostęp-
ności usługi udzielają dystrybutorzy marki Opel.
 
Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 6-letniej gwarancji na per-
forację korozyjną nadwozia na warunkach opi-
sanych w Książce Serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszelkie artykuły eksploatacyjne oraz akceso-
ria służące stylizacji lub dostosowaniu pojazdu 
do  potrzeb indywidualnych lub firmowych są 
dostępne u dystrybutorów marki Opel.

Recykling.
Informacje dotyczące recyklingu, punktów zło-
mowania pojazdów oraz pozyskiwania surow-
ców wtórnych są dostępne na stronie www.opel.
com.pl.

Szczegółowych informacji udzielają autoryzo-
wani dystrybutorzy marki Opel.
Więcej informacji na ten temat: 
www.opel.com.pl.


