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Usługi firmy Opel

Samochody dostawcze Opla.
Stworzone dla Twojej firmy.

Gama modeli Opla Vivaro staje się coraz lepsza i ma więcej do zaoferowania. Zmodyfikowane silniki 2.0 CDTI 90KM i 114 KM spełniają 
normę emisji spalin Euro 5. Wszystkie jednostki są wyposażone standardowo w manualną 6-biegową skrzynię biegów.
Zakup samochodu dostawczego to ważna inwestycja, ale jej prawdziwą wartość możemy ocenić dopiero podczas efektywnej eksplo-
atacji. Wszystkie samochody marki Opel konstruujemy tak, aby spełniały oczekiwania użytkowników. Chcemy zapewnić ich optymalne 
wykorzystanie tam, gdzie sprawdzają się najlepiej – na drodze.

Opel Vivaro jest gotowy do działania przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W upale lata i śniegach zimy. Na wszystkich drogach 
Europy i w ruchu ulicznym. Dzięki samochodom Opla Twoja firma może nabrać rozmachu – na zawsze!

• Smukły, aerodynamiczny kształt nadwozia zmniejsza opory powietrza i ogranicza zużycie paliwa
• Charakterystyczny dach kabiny typu „Jumbo” przyciąga wzrok i jednocześnie zapewnia wygodę wsiadania oraz dużą przestrzeń 

w środku
• Komfort jazdy porównywalny do samochodów osobowych, niskie koszty eksploatacji i duża funkcjonalność
• 2 wysokości dachu, 2 rozstawy osi, 2 wersje dopuszczalnej masy całkowitej, 3 silniki, dostępny w wersjach: furgon, furgon z podwójną 

kabiną, kombi, skrzynia ładunkowa i platforma do zabudowy 
• Podwójne drzwi tylne lub pojedyncze drzwi podnoszone
• Wersja wyposażenia Comfort z podwójną kabiną  i długim rozstawem osi
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Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury (09/11). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym 
czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.





Usługi firmy Opel.
Kapitał obrotowy zawsze w ruchu.
Opel dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć koszty eksploatacji i zmaksymalizować czas 
wykorzystania samochodu na drodze. Dlatego oferujemy, naszym zdaniem, najlepszy i najbar-
dziej kompleksowy program serwisowy. Podstawowa gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez 24 miesiące bez limitu kilometrów, począwszy od dnia wydania samochodu 
oraz 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia. Utrzymanie Opla Vivaro w nienagannym 
stanie nie tylko wydłuża czas pracy, ale także umożliwia osiągnięcie wyższej ceny przy jego 
odsprzedaży.

Europejska sieć stacji serwisowych.
Ponad 6000 punktów serwisowych Opla (w tym ponad 2000 stacji wyspecjalizowanych w napra-
wach samochodów dostawczych) w całej Europie zapewnia indywidualną, profesjonalną 
i sprawną obsługę. Zgodnie z oczekiwaniami, wszelkie naprawy są wykonywane według naj-
wyższych standardów jakościowych. W ramach obsługi klient otrzymuje szczegółowe informacje 
o wykonanej naprawie i o poszczególnych pozycjach na fakturze.

Opel Assistance.
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje wszystkie nowe samochody marki Opel 
w ciągu pierwszego roku od daty rejestracji lub wydania klientowi, w zależności od tego, co 
nastąpiło wcześniej. W ponad 40 krajach europejskich przez 24 godziny na dobę. Obejmuje 
takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holowanie, wynajem samochodu, zakwaterowanie 
w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastępczego zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
programu. Program może zostać przedłużony na kolejne lata eksploatacji pojazdu.



Opel Vivaro Furgon.
Vivaro Furgon w wersji ze standardową wysoko-
ścią dachu oferuje podwójne drzwi tylne otwie-
rane pod kątem 90°, 180° lub 250° (wyposażenie 
dodatkowe), albo pojedyncze drzwi podnoszo-
ne. Fabrycznie montowane są prawe przesuwne 
drzwi boczne. Można też zamówić drzwi przesu-
wane po lewej stronie. Vivaro dysponuje jedną 
z najszerszych przestrzeni bagażowych w swojej 
klasie, co w połączeniu z niskim progiem zała-
dunkowym umożliwia łatwy załadunek palet, pa-
czek, skrzyń i towarów o dużych gabarytach 
przez tylne lub boczne drzwi. Wersja z wysokim 
dachem jest wyposażona w podwójne drzwi tyl-
ne pełnej wysokości oraz  boczne drzwi przesu-
wane dostępne w różnych konfiguracjach. Prze-
strzeń ładunkowa Opla Vivaro posiada liczne 
rozwiązania chroniące pasażerów i zabezpiecza-
jące przewożony ładunek – od 8 do 10 zaczepów 
mocujących (zgodnych z normą DIN 75410), 
w zależności od rozstawu osi i rodzaju zastoso-
wanej przegrody. Dodatkowym wyposażeniem 
jest system FlexFix®, składający się z uchwytów 
umożliwiających mocowanie ładunku do ścian 
bocznych, paneli ochronnych na ścianach i wy-
trzymałej, laminowanej podłogi drewnianej.

 Krótki lub długi rozstaw osi
 Normalny lub podwyższony dach
 Drzwi podwójne lub pojedyncze unoszone 

drzwi tylne
 Drzwi przesuwne z obu stron (wyposażenie 

dodatkowe)
 Przegroda przestrzeni ładunkowej pełnej 

wysokości 







Opel Vivaro z podwójną 
kabiną.
Wersja Opla Vivaro z podwójną kabiną to ideal-
ne, ekonomiczne rozwiązanie do jednoczesnego 
transportu ludzi i ładunku. Umożliwia przewóz do 
6 osób przy zachowaniu pojemności przestrzeni 
ładunkowej 3,8 m3 (3,5 m3 w wersji Comfort),
w której bez trudu zmieści się standardowa euro-
paleta. Kabina zapewnia pełen komfort i ochro-
nę również w 2 rzędzie siedzeń (z przesuwnymi 
drzwiami, regulowanymi zagłówkami i 3-punkto-
wymi pasami bezpieczeństwa w standardzie). 
Przewożone materiały, za przeszkloną przegrodą 
kabiny, są także odpowiednio zabezpieczone. 
Wersja Comfort oferuje więcej miejsca na nogi 
oraz wygodniejszy kąt nachylenia oparcia tylnej 
kanapy. Ochronę przewożonego ładunku gwa-
rantują specjalne uchwyty oraz dostępne opcjo-
nalnie panele boczne i drewniana podłoga. Moż-
liwości transportowe Opla Vivaro mogą zostać 
zwiększone poprzez montaż kosza dachowego.

 Pojemność przestrzeni ładunkowej do 3,8 m3

 Do 6 miejsc siedzących
 Drzwi przesuwne z obu stron (wyposażenie 

dodatkowe)
 Krótki lub długi rozstaw osi
 Dostępny w wersji podstawowej i Comfort 

(na zdjęciu)



Opel Vivaro Kombi.
Stylowe kombi, wyposażone w trzeci rząd siedzeń umożliwia przyjemną 
jazdę w komfortowych warunkach nawet 9 osobom wraz z bagażem.1 
Wygodny dostęp – do jasnego, przestronnego wnętrza z panoramicznymi 
oknami – zapewniają szerokie drzwi przesuwane i niski próg ułatwiający 
wsiadanie. Za wyciszenie wnętrza pojazdu odpowiadają dodatkowe 
elementy izolujące oraz specjalne wykończenie wnętrza. Opel Vivaro 
zaskakuje wszechstronnością i elastycznością przedziału pasażerskiego 
i bagażnika – zmiana konfiguracji ustawienia foteli zajmuje dosłownie 
chwilę i nie wymaga narzędzi. Regulowany w kilku kierunkach fotel kie-
rowcy zwiększa wygodę prowadzenia samochodu. Za przednimi fotelami 
znajduje się część pasażerska dla 6 osób oraz użyteczna przestrzeń ba-
gażowa o pojemności 2,2 m3 (w wersji z długim rozstawem osi). Przez 
złożenie trzeciego rzędu siedzeń można uzyskać 3,1 m3 z krótkim i 4,1 m3

z długim rozstawem osi. Z kolei, po wyjęciu drugiego i trzeciego rzędu 
siedzeń otrzymamy maksymalną przestrzeń  5,0 m3 (w wersji krótkiej)
i 5,9 m3 (w wersji długiej). Dostępna opcjonalnie siatka zabezpieczająca 
mocowana za fotelami jednego z trzech rzędów chroni pasażerów 
w przypadku przemieszczania się nieprzymocowanego bagażu.

 Do 9 miejsc siedzących
 Możliwość demontażu 2 i 3 rzędu siedzeń
 Elastyczna przestrzeń bagażowa
 Krótki lub długi rozstaw osi
 Drzwi przesuwne dostępne z obu stron
• Wersja wyposażenia Comfort z długim rozstawem osi.

1 Informacji o dostępnych rozwiązaniach do transportu dzieci udzielają dystrybutorzy Opla.







Opel Vivaro ze skrzynią ładunkową.
Opel Vivaro może być wyposażony w niezwykle praktyczną skrzynię ładunkową z całkowicie 
płaską podłogą o powierzchni 5,5 m2. Skrzynię okalają bardzo lekkie, aluminiowe burty. 
Opcjonalnie, pod podłogą skrzyni, mogą być zamontowane zamykane pojemniki bagażowe, 
o łącznej pojemności nawet 900 litrów. Dodatkowe schowki po obu stronach pojazdu dosko- 
nale nadają się do przewozu narzędzi i wyposażenia, zaś schowek centralny, o głębokości 
2860 mm, bez trudu pomieści dłuższe przedmioty, takie jak drabina.

Zdjęcie prezentuje przykładowe rozwiązanie z innego rynku europejskiego. Informacji o lokal-
nych konwersjach udzielają autoryzowani dystrybutorzy Opla współpracujący z firmami zabu-
dowującymi nadwozia.
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Opel Vivaro z podwójną kabiną.
Pomieści pięciu pasażerów i kierowcę. 
Dostępny w dwóch rozstawach osi 
i dwóch wersjach wyposażenia: Comfort 
i Base

Opel Vivaro Kombi. Do przewozu 
pasażerów i ładunku. Pomieści kierowcę 
i ośmiu pasażerów na trzech rzędach 
siedzeń. Drugi i trzeci rząd siedzeń moż
na zdemontować. Dostępny w  dwóch 
rozstawach osi.

Opel Vivaro Platforma. Indywidual 
ne rozwiązania dla indywidualnych 
użytkowników. Opel Vivaro w tej wersji 
to doskonała podstawa do zabudów 
specjalistycznych.

Opel Vivaro Furgon. Dostępny
w dwóch wysokościach i dwóch rozsta
wach osi. Bez problemów wybierzesz 
właściwy pojazd do Twojej firmy.

L1H1 L2H1

Platforma

L1H1 L1H2 L2H1

L1H1 L2H1
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L2H2

Szeroka gama wersji Opla Vivaro jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby
klientów. Wybór między furgonem, furgonem z podwójną kabiną, kombi oraz skrzynią 
ładunkową daje nieograniczone możliwości konfiguracji, zarówno dla pasażerów jak 
i ładunku. Nawet jeśli potrzebujesz zabudów specjalistycznych, Opel Vivaro stanowi 
doskonałą podstawę do ich montażu. Informacji o możliwościach dalszych konwersji 
podwozi udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.

L:  Rozstaw osi:  
1= standardowy 
2 = długi

H:  Wysokość dachu: 
1= standardowa 
2 = podwyższona
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Opel Vivaro z podwójną kabiną

Opel Vivaro Kombi

Opel Vivaro Platforma

Opel Vivaro Furgon
L1H1/H2 L2H1/H2

L1H1 L2H1

L2H1

Opel Vivaro przód i tył

L1H1

L1H1

16
Wymiary podane w mm.
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Opel Vivaro 
– wersje nadwoziowe 

 
 

DMC 
(kg)

Ładowność  
(kg)

Maksymalne
obciążenie

dachu 
(kg)

Maksymalna 
pojemność 

(zgodnie z ISO 3832)

(m3)

Długość
podłogi 

(mm)

Szerokość podłogi/
pomiędzy
nadkolami

(mm)

Wysokość
przestrzeni
ładunkowej

(mm)

Średnica 
zawracania 

pomiędzy
krawężnikami/

ścianami 
(m)

Furgon

L1H1

L1H1

L1H2

L2H1 

L2H2

2700

2900

2900

2900

2900

960–1 017

1125–1173

1075–1090

1118–1210

1115–1130

280

280

210

280

210

5,0

5,0

7,1

5,9

8,4

2400

2400

2400

2800

2800

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1387

1387

1913

1387

1913

11,8/12,4

11,8/12,4

11,8/12,4

13,1/13,7

13,1/13,7

Furgon z podwójną kabiną base/comfort base/comfort

L1H1

L2H1

2900

2900

1025–1073

1045–1110

280

280

2,9/2,6

3,8/3,5

1530/1400

1930/1800

1690/1268

1690/1268

1387

1387

13,1/13,7

13,1/13,7

Kombi 6-miejsc/9-miejsc 6-miejsc/9-miejsc

L1H1

L1H1

L2H1

2700

2900

2900

872–925

946–954

978–1,011

280

280

280

3,1/1,2

3,1/1,2

4,1/2,2

1548/790

1548/790

1948/1 190

1668/1234

1668/1234

1668/1234

1369

1369

1369

11,8/12,4

11,8/12,4

13,1/13,7

Tour

L1H1 2700 796–846 280 1,2 790 1668/1234 1369 11,8/12,4



Opel Vivaro. Silniki.
Wytrzymałe i o wysokiej kulturze pracy. Mocne i ekonomiczne. Dzięki nowoczesnym silnikom i 6-biegowym przekładniom 
Opla Vivaro zainwestowany kapitał szybko zacznie procentować.



Silniki
6-biegowa manualna skrzynia 

biegów. Optymalizuje pracę silnika 
i redukuje zużycie paliwa, a umieszczony 
na konsoli centralnej drążek zmiany  
biegów, znacznie podnosi ergonomię 
kokpitu kierowcy.

Skrzynia Easytronic®.
Większa wygoda, mniejsze zużycie paliwa. 
6-biegowa przekładnia zautomatyzowana 
z funkcją sterowania ręcznego.
Wyposażenie dodatkowe z silnikiem 
2.0 CDTI 84 kW (114 KM) .

Wysokie osiągi i ekonomiczna praca to wymogi współczesnego biznesu – gama moc-
nych, wysokoprężnych silników Opla Vivaro gwarantuje wydajność, trwałość i dynamikę. 
Wszystkie silniki diesla EURO 5 zostały wyposażone w filtr cząstek stałych DPF. Zasto-
sowano najnowszej generacji układy bezpośredniego wtrysku paliwa common rail, 
dzięki czemu uzyskano zmniejszone zużycie paliwa, większą moc przy niskich obrotach, 
większą żywotność silnika, redukcję poziomu hałasu i emisji spalin. Standardowo silniki 
Opla Vivaro współpracują z 6-biegowymi skrzyniami manualnymi. Opcjonalnie dostępna 
jest przekładnia Easytronic® łącząca zalety automatu i skrzyni manualnej (z silnikiem 
2.0 CDTI 114 KM). Zautomatyzowana skrzynia Easytronic® pozwala zaoszczędzić do 
6% paliwa w porównaniu do skrzyni manualnej. 

Opel Vivaro 2.0 CDTI1 2.0 CDTI1 2.0 CDTI 2.0 CDTI

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 4 Euro 4

Paliwo Diesel Diesel Diesel Diesel

Pojemność skokowa (cm3) 1995 1995 1995 1995

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

66/90
3500

84/114
3500

66/90
3500

84/114
3500

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

240
1500

290
1600

240
1500

290
1600

Skrzynia biegów 
 
 

Zużycie paliwa 
(l/100 km)

Miasto 

Autostrada 

Cykl mieszany 

6-biegowa  
manualna

 

 

9,3 

6,7 

7,6 

6-biegowa  
manualna

9,3

6,7

7,6

6-biegowa  
manualna

9,2–8,6

7,2–6,8

7,8–7,5

6-biegowa  
manualna 
6-biegowa  
Easytronic®

 

9,2–8,6/
8,5–8,2
7,2–6,8/
7,0–6,9
7,8–7,5/
7,5–7,4

Emisja CO2 
(g/km) 202 202 205–199 205–199/ 

199–194

Przeglądy okresowe
(km/lata) 40 000/1 40 000/1 30 000/1 30 000/1

1 Filtr DPF – wyposażenie standardowe. 

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian spe-
cyfikacji w dowolnym czasie. Aktualne informacje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów marki Opel. 
Wszystkie dane dotyczą modeli z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa dla silników Euro4 zostało okre-
ślone 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 wyposażenie 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. 
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Opel Vivaro. Bezpieczeństwo.
Na autostradach i bocznych drogach, przy dużej prędkości i w ruchu miejskim, Opel Vivaro zawsze dba o Ciebie i przewożony 
ładunek. Bezpieczeństwo pracy to podstawa!



Bezpieczeństw
o

Rozbudowany system bezpieczeństwa czynnego i biernego Opla Vivaro obejmuje 
wspomaganie kierownicy, system ABS z układem wspomagania hamowania awaryj-
nego oraz hamulce tarczowe na wszystkich kołach (przednie tarcze wentylowane). 
Wyposażeniem dodatkowym jest elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) 
sterujący hamulcami na wszystkich kołach niezależnie celem ograniczenia niepożą-
danych  ruchów nadwozia w przypadku nagłej zmiany kierunku jazdy.

Poduszki powietrzne.
Standardowym wyposażeniem jest po-
duszka powietrzna kierowcy. Poduszka 
dla pasażera i boczne poduszki kurtyno-
we dostępne są za dopłatą.

Czujniki parkowania.
Umieszczone na tylnym zderzaku – 
podczas cofania ostrzegają o przeszko-
dach z tyłu pojazdu (wyposażenie  
dodatkowe).

Przeszklona przegroda kabiny.
Pozwala kierowcy obserwować ładunek 
znajdujący się z tyłu (wyposażenie  
dodatkowe).

Podwójne lusterko boczne.
Zastosowanie dwóch niezależnie regulo-
wanych luster poszerza kąt widzenia, 
ułatwiając parkowanie i jazdę w dużym 
ruchu.

Z ESP®Plus

Bez ESP®Plus

21
Z systemem BAS
Bez systemu BAS



Opel Vivaro. Wnętrze i komfort.
Dla sukcesu firmy ważna jest siedziba. Kabina Opla Vivaro gwarantuje funkcjonalność i wygodę. 
Dotrzesz do celu na czas, po każdej drodze.

Uchwyt na kubek.
Wygodny, umieszczony w zasięgu rąk 
kierowcy uchwyt na napoje.

Tempomat.
Sterowany bezpośrednio z koła kierowni-
cy. Utrzymuje zadaną prędkość. Istnieje 
możliwość aktywacji czasowego ograni-
czenia prędkości maksymalnej. Szczegól-
nie przydatny w długiej podróży.



23

W
nętrze i kom

fort

Szuflada pod siedzeniem pasażera.
Większość kierowców uważa, że w kabi-
nie zawsze brakuje odpowiedniej liczby 
schowków. Szuflada pod siedzeniem ide-
alnie nadaje się do przewozu map, doku-
mentów i innych przedmiotów.
(akcesoria Opla)

Kieszenie w przednich drzwiach.
Pojemne schowki w przednich drzwiach 
są w stanie pomieścić 1,5 l butelkę, notat-
niki, teczki i inne przedmioty potrzebne 
kierowcy i pasażerowi.

Przedni schowek pasażera.
Pokrywa schowka może być dodatkowo 
wyposażona w zamek.

Dopełnieniem dynamicznego wyglądu Opla Vivaro jest komfortowe i praktyczne 
wnętrze – odpowiednie środowisko pracy każdego kierowcy. Wsiadanie i wysiadanie 
nie stanowi żadnego problemu, a umieszczona na desce rozdzielczej dźwignia zmiany 
biegów ułatwia przechodzenie na drugą stronę kabiny. Prowadzenie Opla Vivaro jest 
zaskakująco przyjemne dzięki specjalnym fotelom z wielokierunkową regulacją, pre-
cyzyjnemu układowi kierowniczemu, regulowanej kolumnie kierownicy oraz płynnemu 
działaniu sprzęgła i skrzyni biegów. W wyposażeniu standardowym znajduje się dwu-
osobowa kanapa przednia, zaś opcjonalnie dostępny jest pojedynczy fotel pasażera. 
Kabina pojazdu została wyposażona w szereg schowków takich jak podświetlany 
schowek pasażera, obszerne kieszenie w bocznych drzwiach oraz 9 innych miejsc na 
przechowywanie bagażu. Wyposażenie dodatkowe obejmuje pojedyncze siedzenie 
pasażera z podłokietnikiem, układ automatycznego sterowania oświetleniem Automatic 
Lighting Control (ALC), czujnik deszczu wycieraczek, czujniki parkowania, aluminiowe 
felgi, panele ozdobne wnętrza w kolorze Matt Chrome oraz zderzaki i listwy boczne  
w kolorze nadwozia.



Opel Vivaro. Wyposażenie dodatkowe.
Użytkownikom Opli Vivaro przekonanym, że mają wszystko, oferujemy jeszcze więcej!
Gama praktycznego i wygodnego wyposażenia poszerza możliwości pojazdu.

Czujnik świateł i czujnik deszczu.
Ułatwia prowadzenie pojazdu w zmien-
nych warunkach pogodowych. System 
automatycznie aktywuje światła oraz 
wycieraczki dostosowując ich prędkość 
do intensywności deszczu.

Kluczyk z funkcją selektywnego 
sterowania zamkami drzwi. Doskonałe 
rozwiązanie dla kierowców pracujących  
w ruchliwych miejscach. Umożliwia otwie-
ranie drzwi bocznych i tylnych, niezależ-
nie od drzwi kabiny kierowcy (drzwi tylne 
tylko w wersji Kombi).



Drewniane panele podłogi.
Wytrzymała, pokryta laminatem podłoga 
drewniana chroni zarówno wnętrze 
Opla Vivaro jak i ładunek.

Ochronne panele przestrzeni ładun-
kowej. Dopasowane, drewniane panele 
w pełni osłaniają ściany i podłogę ładow-
ni Opla Vivaro.

Drugi akumulator.
Zalecany przy wyposażeniu pojazdu 
w dodatkowe systemy klimatyzacji 
i ogrzewania. Miejsce na akumulator 
znajduje się pod przednim fotelem 
pasażera.

Drzwi tylne otwierane pod kątem 
250°. Otwarte tylne drzwi można przy-
mocować do zewnętrznych ścian nadwo-
zia, zmniejszając ryzyko uszkodzenia 
pojazdu przy rozładunku towaru w ruchli-
wych miejscach.

System FlexFix®.
System uchwytów FlexFix® ułatwia 
mocowanie ładunku do ścian bocznych 
(wyposażenie dodatkowe).

Panele podłogi pokryte gumą.
Praktyczna podłoga wykonana z tworzy-
wa MDF i pokryta gumą ogranicza prze-
suwanie się ładunku podczas jazdy.

W
yposażenie dodatkow

e: Furgon

25



W
yposażenie dodatkow

e: Kom
bi

Drzwi przesuwne po lewej stronie.
W połączeniu z drzwiami po stronie pra-
wej (wyposażenie standardowe) i skła-
danymi oparciami foteli 2-go rzędu,  
znacząco zwiększają funkcjonalność 
i ułatwiają dostęp do 2-go i 3-go rzędu 
siedzeń (wyposażenie dodatkowe).

Siatka zabezpieczająca.
Zabezpiecza i oddziela przedział 
pasażerski od części bagażowej.

Przesuwne okna.
Zwiększają poziom komfortu pasażerów 
tylnych foteli.

26

9 komfortowych miejsc siedzących.
Wersja Kombi z długim rozstawem osi 
posiada powiększoną część pasażerską 
z pełną tapicerką, 9 miejsc siedzących 
i dużą przestrzeń bagażową wyposażoną 
standardowo w sztywną osłonę w formie 
półki.



System ogrzewania tylnej części 
pojazdu.  System składa się z wymienni-
ka ciepła i wentylatora. Panel kontrolny 
układu ogrzewania i klimatyzacji może 
być niezależnie obsługiwany przez przez 
pasażerów. Dostępny jest także tylny 
ogrzewacz przyspieszający uzyskanie 
odpowiedniej temperatury.

Wytrzymała półka bagażnika.
Zwiększa bezpieczeństwo przestrzeni 
bagażowej i może utrzymać bagaż 
o wadze do 50 kg (na zdjęciu Opel 
Vivaro w wersji Tour).

Programator czasowy.
Umożliwia zdalne sterowanie całkowicie 
niezależnym systemem dodatkowego 
ogrzewania wnętrza.

Klimatyzacja z tyłu pojazdu.
Ręcznie sterowana klimatyzacja części 
pasażerskiej Opla Vivaro Kombi,  szybko 
optymalizuje temperaturę powietrza.

W
yposażenie dodatkow

e: Kom
bi
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Opel Vivaro. Systemy audio-informacyjne.
Muzyka, nawigacja i zestaw głośnomówiący uprzyjemnią i ułatwią pracę. 
Wygoda i bezpieczeństwo bez konieczności zdejmowania rąk z kierownicy.

Radioodtwarzacz CD 30 BT Navi.
Czytelny wyświetlacz pokazuje pełen  
zakres informacji nawigacyjnych (dla 26 
krajów europejskich), takich jak pokona-
ny dystans, bieżące ograniczenia pręd-
kości, dane RDS-EON i przewidywany 
czas podróży. Wyświetlacz może działać 
w trybie dziennym lub nocnym z wido-
kiem map 3D z lotu ptaka lub 2D w rzucie 
z góry. Nawigacja może być obsługiwana 
z kolumny kierownicy, a jej aktualizację 
można przeprowadzać pobierając dane 
z internetu. Specyfikacja systemu audio 
jest zgodna z opisem radioodtwarzacza 
CD 30 BT na sąsiedniej stronie.

Zintegrowany uchwyt na telefon ko-
mórkowy. Uchwyty dostępne są do więk-
szości obecnie produkowanych telefo-
nów komórkowych. Fabrycznie 
montowany zestaw zawiera: mikrofon, 
zintegrowaną antenę, niezbędną insta-
lację oraz uchwyt telefonu. Wymagane 
jest fabryczne przygotowanie instalacji.



Komputer pokładowy.
Zapewnia dostęp do przydatnych infor-
macji, takich jak: przebyta trasa, zużycie 
paliwa i zasięg na paliwie aktualnie 
znajdującym się w baku.

Radio R 10. Posiada zintegrowany wyświetlacz z zegarem. Wyświetla informacje 
RDS EON. Posiada złącze AUX-in. Moc 4 x 15 W.
Radioodtwarzacz CD 10. Posiada odtwarzacz CD/MP3, radio z RDS EON, złącze 
AUX-in, zintegrowany wyświetlacz, system sterowania na kolumnie kierownicy, 
moc 4 x 15 W.
Radioodtwarzacz CD 20. Posiada odtwarzacz CD/MP3, radio z RDS EON, AUX-in, 
zewnętrzny wyświetlacz, system sterowania na kolumnie kierownicy, moc 4 x 15 W.

Radioodtwarzacz CD 30 BT.
Posiada odtwarzacz CD/MP3, radio, 
AUX-in, łącze Bluetooth™, wyświetlacz 
monochromatyczny, system sterowania 
na kolumnie kierownicy, moc 4 x 20 W. 
Złącze USB dostępne opcjonalnie. 

System sterowania na kolumnie 
kierownicy. 
Poprawia bezpieczeństwoi wygodę ob-
sługi. Wyposażenie opcjonalne z Radiem 
R 10. Dostępne w standardzie z pozosta-
łymi systemami audio.

Pilot nawigacji satelitarnej.
Nawigację można programować za po-
mocą wygodnego w obsłudze, bezprze-
wodowego sterownika umieszczonego 
nad systemem audio-informacyjnym. 
Pilot może być obsługiwany zarówno 
przez kierowcę jak i pasażera.

Cyfrowy tachograf.
Rejestruje czas pracy i odpoczynku  
kierowcy w celu gromadzenia i analizy 
danych na potrzeby zarządzania flotą.

System
y audio-inform

acyjne
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Złącza AUX-in i USB.
Wszystkie systemy audio-informacyjne 
dostępne do Opla Vivaro posiadają  
złącza AUX-in. Opcjonalne złącze USB 
pozwala kontrolować zewnętrzny od-
twarzacz MP3 przez system sterowania 
na kolumnie kierownicy.



Opel Vivaro. Akcesoria.
Zwiększ funkcjonalność i zabezpieczenia przestrzeni ładunkowej. Dokonaj wyboru spośród szerokiej gamy akcesoriów 
dedykowanych do tego modelu.



Bagażnik dachowy – kosz.
Specjalna konstrukcja nie tylko przy-
spiesza załadunek i zmniejsza wysiłek 
wkładany w jego ustawienie, ale także 
umożliwia przymocowanie bagażu 
w każdym miejscu dachu pojazdu.

Siatki ochronne tylnych okien.
Dodatkową ochronę zapewniają
wytrzymałe, metalowe kraty tylnych 
szyb – zabezpieczają jednocześnie 
wnętrze przy próbach włamania.

Belki dachowe.
Wytrzymałe i bezpieczne belki dachowe 
można połączyć z koszem dachowym, 
uchwytami do drabiny i ogranicznikami 
ładunku dla wygody transportu niepo-
ręcznych przedmiotów. Tak jak wszystkie 
akcesoria Opla, wymienione elementy 
znacznie poprawiają funkcjonalność 
pojazdu.

Haki holownicze.
Do wyboru są demontowane kulowe 
haki holownicze lub profesjonalne  
zaczepy holownicze z trzpieniem zabez-
pieczającym.

Drabinka załadunkowa tylna.
Wykonana z wytrzymałych rur stalowych, 
ułatwia dostęp na dach. Dostępna dla 
modeli z unoszonymi i otwieranymi na 
boki drzwiami.

A
kcesoria
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Opel Vivaro. Akcesoria.
Ochrona inwestycji nigdy nie była tak prosta. Wybierz akcesoria, które zabezpieczą Ciebie i Twój samochód.



Dywaniki podłogowe.
Dywaniki Opla zabezpieczają wnętrze
i nadają mu przyjemny wygląd. Wykona-
ne z wytrzymałych tkanin lub gumowe. 
Łatwe w montażu. 

Czujniki parkowania.
Umieszczone na tylnym zderzaku – pod-
czas cofania ostrzegają o niewidocznych 
przeszkodach z tyłu pojazdu.

A
kcesoria

Pokrowce siedzeń.
Intensywne użytkowanie może szybko 
zniszczyć tapicerkę. Opel oferuje gamę 
trwałych, wodoodpornych i atrakcyjnych 
wizualnie pokrowców na siedzenia.
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Profesjonalny zestaw głośnomówiący. 
Redukuje szumy. Wykorzystuje zewnętrzną 
antenę poprawiającą jakość sygnału.  
Pomyślnie przeszedł testy sprawdzające 
wpływ emitowanych fal radiowych na inne 
systemy elektroniczne pojazdu. Prze-
znaczony dla pojazdów bez fabrycznej 
instalacji systemu głośnomówiącego.



Felgi stalowe z pełnowymiarowymi 
kołpakami 5-ramiennymi, 16 x 6˝ (QP9)

Opel Vivaro. 
Tapicerki, koła i kolory.
Przyjemność wybierania. Szeroki oferta dobrze dobranych felg, tkanin i lakierów.

Tapicerka: Vinyl (wyposażenie 
dodatkowe)

Tapicerka: Punch Charcoal

Felgi aluminiowe, 16 x 6˝,
5-ramienne (PG0)

Felgi aluminiowe, 16 x 6˝,
5-ramienne (QE0)



Kolory, tapicerki i koła

Biały Casablanca1 Niebieski Ink1Żółty Corn1

Niebieski Panorama4

Szary Sage4Szary Steel3

Czarny Midnight4Niebieski Adria4

Srebrny Star3 Zielony Ocean3

Czerwony Magma2

Niebieski Winterwind4
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1 Lakier bazowy.

2 Lakier opalizujący (wyposażenie dodatkowe)

3 Lakier metaliczny, dwuwarstwowy (wyp. dodatkowe)

4 Lakier perłowy, dwuwarstwowy (wyp. dodatkowe)



www.opel.pl

Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji 
oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w niniejszej 
broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne 
i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u naszych autoryzowanych dystrybutorów.

Usługi firmy Opel.
Europejska sieć obsługi klienta.
Ponad 6000 autoryzowanych punktów serwiso
wych w całej Europie, w tym ponad 2000 stacji 
obsługi wyspecjalizowanych w naprawach  
samochodów dostawczych, zapewnia indywi
dualną, profesjonalną i sprawną obsługę.  
Klient uzyskuje szczegółowe informacje o wyko
nanej naprawie i o poszczególnych pozycjach 
na fakturze. 

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

Opel Assistance. 
Bezpłatny program pomocy na drodze obej
muje wszystkie nowe samochody marki Opel  
w ciągu pierwszego roku od daty rejestracji lub 
wydania klientowi, w zależności od tego, co 
nastąpiło wcześniej. Może zostać przedłużona 
na kolejne lata. Usługa jest świadczona w po
nad 40 krajach europejskich przez 24 godziny 
na dobę. Obejmuje takie usługi jak: pomoc  
w czasie awarii, holowanie, wynajem samochodu, 
zakwaterowanie 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  
zakupu odpowiednią do swoich potrzeb  
i możliwości. 

Oferty leasingowe.
Proponujemy wiele ofert leasingu samochodu 
dostosowanych do Twoich wymagań i możliwości. 
Dostępny jest również program kompleksowej 
obsługi flot. 

Usługi ubezpieczeniowe. 
Naszym klientom oferujemy różne programy 
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie 
od kosztów naprawy oraz preferencyjne stawki 
ubezpieczeń samochodu.

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 kilome
trów, 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, 12letniej gwarancji na  
perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w Książce Serwisowej.

Części i akcesoria. 
Wszelkie artykuły eksploatacyjne oraz akce
soria służące stylizacji lub dostosowaniu pojaz
du do potrzeb indywidualnych lub firmowych  
są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów 
marki Opel.

Recykling.
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby mate
riały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części 
i wyposażenie nadawały się do odzysku i recy
klingu. Troszczy się również o sam proces odzy
sku i recyklingu części stanowiących odpady, 
tak aby zredukować ich negatywny wpływ na 
środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie 
z wymaganiami przepisów o ochronie środowi
ska dotyczących pojazdów wycofywanych z eks
ploatacji, w szczególności w zakresie usuwania 
wszelkich płynów i innych czynników podczas 
ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego 
z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn 20 stycz
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej 
stacji demontażu lub punktu zbierania pojaz
dów. Informacje o recyklingu pojazdów, ich  
konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu  
i stacjach odbioru samochodów znajdują się  
na stronie www.opel.pl.

Szczegółowych informacji udzielają autoryzo-
wani dystrybutorzy marki Opel. Więcej infor-
macji znajdziesz też na: www.opel.pl
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