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Usługi firmy Opel. 4

Opel Vivaro Life i Tour.
Poczuj radość z życia.

Niezależnie od tego, czy szukasz samochodu do firmowych podróży, czy prywatnych wycieczek – Opel Vivaro jest odpowiedzią  
na Twoje potrzeby! Będziesz zadowolony zarówno z ergonomicznego wnętrza Opla Vivaro Life, którego konfigurację można dowolnie 
zmieniać, a także z wersji Tour, którą w komfortowych warunkach może podróżować do dziewięciu osób. Zalety Opla Vivaro to przede 
wszystkim jego wnętrze – komfort prowadzenia znany z samochodów osobowych, szeroki wybór systemów bezpieczeństwa, 2 lata  
gwarancji bez limitu kilometrów i  koszty eksploatacji – jedne z najniższych w tej klasie.

6Opel Vivaro Tour.

8Opel Vivaro Life.

10Opel Vivaro Life.  
Wszechstronny.

12Opel Vivaro Life.  
Pomysłowe rozwiązania.

20Tapicerki, koła i kolory.

Opel Vivaro Life i Opel Vivaro Tour.
Silniki i bezpieczeństwo.  

Systemy audio-informacyjne i komfort.
14

Wersje wyposażenia. 18

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.  
Jeździj! My zadbamy o resztę.

Opel dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć koszty eksploatacji i wydłużyć czas wykorzystania 
samochodu. Dlatego oferujemy, naszym zdaniem, najlepszy i najbardziej kompleksowy program 
serwisowy. Podstawowa gwarancja na każdy nowy samochód marki Opel obowiązuje przez  
24 miesiące bez limitu kilometrów, począwszy od dnia wydania samochodu. Vivaro objęty jest 
12-letnią gwarancją na perforację nadwozia. Utrzymanie Opla Vivaro w nienagannym stanie nie 
tylko wydłuża czas pracy, ale także umożliwia osiągnięcie wyższej ceny przyjego odsprzedaży.

Europejska sieć stacji serwisowych.
Ponad 6000 punktów serwisowych Opla (w tym ponad 2000 stacji wyspecjalizowanych w na-
prawach samochodów dostawczych) w całej Europie zapewnia indywidualną, profesjonalną 
i sprawną obsługę. Zgodnie z oczekiwaniami, wszelkie naprawy są wykonywane według  
najwyższych 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 Tour.

Samochód na miarę Twoich potrzeb. Atrakcyjnie wyglądające zderzaki 
w kolorze nadwozia i charakterystyczna osłona chłodnicy z logo Opla 
doskonale współgrają z panoramicznymi szybami oraz charakterystycznie 
wyprofilowaną kabiną. Przestronne, dobrze wyglądające wnętrze,  
z tapicerką wysokiej jakości, spełni Twoje oczekiwania. Bogate wypo-
sażenie standardowe, takie jak wydajny system ogrzewania i wentylacji 
można uzupełnić o dodatkową nagrzewnicę o mocy 5 kW i klimatyzację 
przedniej i tylnej części pojazdu oraz szeroką gamę systemów audio, 
które zapewnią rozrywkę pasażerom. W Vivaro Tour może podróżować 
maksymalnie 9 osób. Kierowcy docenią możliwość regulacji kolumny 
kierownicy, działanie wspomagania układu kierowniczego, system klima-
tyzacji, sterowane elektrycznie przednie szyby, podgrzewane lusterka 
zewnętrzne i aż 11 schowków. W wersji standardowej, dostępna jest 
przestrzeń bagażowa o pojemności 1,2 m3. Po wyjęciu drugiego i trze-
ciego rzędu siedzeń wielkość bagażnika zwiększa się do 5m3  – to znacznie 
więcej niż oferują inne vany rodzinne. Opel Vivaro dzięki wysokości dachu 
poniżej 2 m swobodnie mieści się w standardowych garażach przezna-
czonych dla samochodów osobowych. Manewrowanie w ciasnych zakątkach 
jest wyjątkowo łatwe.





Opel Vivaro Life.  

Jeśli zawsze chciałeś prowadzić duży, komfortowy  samochód, w którym Ty i Twoi pasażerowie 
nigdy nie będziecie się nudzić – już czas przesiąść się do Opla Vivaro Life. Vivaro w wersji  
Life wyróżnia podwyższony komfort, przestronne wnętrze, unikalne i funkcjonalne rozwiązania, 
niskie koszty eksploatacji i najważniejsze – radość z prowadzenia!
Wnętrze zaskakuje wszechstronnością i elastycznością przedziału pasażerskiego oraz pozwala 
na dowolną konfigurację foteli, w zależności od sytuacji i potrzeb. Zastosowano w nim specjalne 
materiały wygłuszające, co plasuje Opla Vivaro Life w czołówce najcichszych samochodów  
w swojej klasie. Konstrukcja i stylizacja kabiny typu „Jumbo” przyciąga wzrok i jednocześnie 
zapewnia wygodę wsiadania oraz dużą przestrzeń w środku. Ale to tylko część ważnych infor-
macji o Oplu Vivaro Life – przejdź na następną stronę i odkryj  unikalne rozwiązania wnętrza 
dla Ciebie i Twojej rodziny.



Opel Vivaro Life. Wszechstronny.
W pracy lub dla przyjemności, w trudach codziennych obowiązków lub na wakacjach, z rodziną, w czasie wolnym ...  
Życie zmienia się zbyt szybko by zastanawiać się nad każdą podróżą. Potrzebujesz  samochodu tak spontanicznego jak Ty sam.



W
szechstronny

Turystyczny Van. Zaraz po zakończe-
niu pracy możesz  ruszyć za miasto na  
aktyny wypoczynek. Bez trudu w prak-
tycznym wnętrzu Vivaro pomieścisz rowery, 
narty lub sprzęt do nurkowania. Auto 
umożliwia zarówno szybką podróż, jak 
i wygodny nocleg.

Wygoda i odpoczynek. Oparcie 
kanapy można łatwo rozłożyć uzyskując 
płaską powierzchnię do leżenia. W wypo-
sażeniu znajduje się wysuwany element 
wydłużający siedzisko kanapy.

Funkcjonalność w najdrobniejszych 
szczegółach. Półka bagażnika ze złożo-
nym oparciem kanapy wydłuża płaską 
powierzchnię do leżenia (składając 
oparcie kanapy należy złożyć zagłówki). 
Wygodnie się składa i łatwo wyjmuje.
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Elastyczne wnętrze. Zastosowanie 
systemu 4 szyn umożliwia dowolną konfi-
gurację foteli w części pasażerskiej  
pojazdu. W zależności od potrzeb, można 
zaaranżować do 7 miejsc siedzących,  
złożyć oparcia siedzeń uzyskując wygod-
ną, płaską powierzchnię do leżenia oraz 
zmieniać dowolnie pojemność bagażnika 
przesuwając lub wyjmując fotele.



Opel Vivaro Life. Pomysłowe rozwiązania.
Projektując Opla Vivaro zadbaliśmy o to, by sprostał wysokim wymaganiom różnych użytkowników – sprawdzał się podczas służbowych 
podroży, a także uprzyjemniał wypoczynek z najbliższymi. Wysoki komfort, praktyczne wyposażenie i ergonomiczne wnętrze to cechy, 
dzięki którym można śmiało wyruszyć w każdą drogę. Vivaro Life będzie doskonałym towarzyszem. 



Pom
ysłow

e rozw
iązania

Uniwersalny – wszędzie gdzie 
jedziesz. Dzięki przemyślanej aranżacji 
wnętrza i zastosowanym materiałom  
wykończenia, Vivaro doskonale sprawdza 
się zarówno w pracy jak i podczas wyjaz-
dów prywatnych. Jednak nie tylko prze-
myślana koncepcja wnętrza, ale także 
niskie koszty eksploatacji sprawiają, że 
Vivaro Life to pojazd godny uwagi. 

Duży schowek pod kanapą. Pod sie-
dziskiem kanapy znajduje się obszerny 
schowek bagażowy, w którym bezpiecznie 
przewieziemy nawet delikatne przedmioty.

Miejsce na wszystko. Duże schowki 
pozwalają na przewożenie różnego rodzaju 
przedmiotów potrzebnychw podróży.

Widoczny znak jakości. Podobnie
jak całe wyposażenie wnętrza, również 
rozkładany stolik został wykonany przez 
renomowaną firmę „Westfalia” – naszego 
partnera dostarczającego wysokiej  
jakości, funkcjonalne rozwiązania.

Miejsca siedzące. Opel Vivaro Life 
daje wiele możliwości konfiguracji foteli 
i kanap – można ustawić od 2 do 7 miejsc 
siedzących. Zamiast 3-miejscowej tylnej 
kanapy, pojazd może być wyposażony 
w dwa niezależne fotele. Standardowo 
możliwe są (przedstawione po lewej 
stronie) trzy pierwsze warianty ustawień. 
Wariant 4 uzyskujemy wyjmując dwa 
środkowe fotele i przesuwając kanapę 
do przodu. W wariancie 5 należy zde-
montować wszystkie fotele drugiego  
i trzeciego rzędu lub kanapę.
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Z ESP®Plus

Bez ESP®Plus

Opel Vivaro Life i Tour.
Silniki i bezpieczeństwo.
Moc, ekologia i bezpieczeństwo. Silniki wysokoprężne Opla Vivaro Life i Tour zostały  
wyposażone w filtry cząstek stałych i spełniają normę emisji Euro 5. Gama systemów  
bezpieczeństwa dba o pasażerów podczas jazdy i w przypadku kolizji.

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).

Większe bezpieczeństwo i radość z jazdy. Dynamika i mniejsza emisja spalin. Opel Vivaro 
Life i Tour oferuje systemy wspomagające kierowcę i poprawiające bezpieczeństwo 
podczas jazdy. Wysokoprężne silniki Opla Vivaro są wydajne i trwałe. Wszystkie zostały 
wyposażone w filtr cząstek stałych DPF i spełniają normę emisji Euro 5. Zastosowano 
najnowszej generacji układy bezpośredniego wtrysku paliwa common rail, dzięki czemu 
uzyskano mniejsze zużycie paliwa, większy moment obrotowy przy niskich obrotach, 
dużą żywotność konstrukcji, redukcję poziomu hałasu i emisji spalin. Standardowo silniki 
Opla Vivaro współpracują z 6-biegowymi skrzyniami manualnymi. Opcjonalnie dostępna 
jest przekładnia Easytronic® (z silnikiem 2.0 CDTI 114 KM) łącząca zalety skrzyni auto-
matycznej i manualnej, a także zapewniająca dodatkowy komfort oraz mniejsze zużycie 
paliwa. Rozbudowany system bezpieczeństwa czynnego i biernego Opla Vivaro obejmuje 
między innymi układ wspomagania kierownicy, system ABS z układem wspomagania 
nagłego hamowania oraz hamulce tarczowe na wszystkich kołach (przednie tarcze 
wentylowane). Wyposażeniem dodatkowym jest układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) 
sterujący hamulcami na wszystkich kołach niezależnie, celem ograniczenia niepożą-
danych ruchów nadwozia w przypadku nagłej zmiany kierunku jazdy. Opel Vivaro Life 
jest standardowo wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera oraz boczne 
poduszki kurtynowe. 

Z systemem BAS
Bez systemu BAS
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Podwójne lusterko boczne. Zastoso-
wanie dwóch niezależnie regulowanych 
luster poszerza kąt widzenia, ułatwiając 
parkowanie i jazdę w dużym ruchu.

Poduszki powietrzne. Standardowym 
wyposażeniem są poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera. Poduszki boczne  
i kurtynowe są standardem w wersji Life 
i opcją w Tour.

Czujniki parkowania. Umieszczone 
na tylnym zderzaku – podczas cofania 
ostrzegają sygnałem dźwiękowym  
o przeszkodach z tyłu pojazdu.

Silniki i bezpieczeństw
o

Opel Vivaro Life i Tour 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 

8,6–9,2

6,8–7,2

7,5–7,8

6-biegowa
manualna/ 
6-biegowa 
Easytronic®

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

Emisja CO2 (g/km) 202 202 199–205 199–205/ 
194–199

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 Euro 4 zostało 
określone zgodnie z normą 1999/100/EC. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 dla silników Euro 5 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.



Opel Vivaro Life i Tour.
Systemy audio-informacyjne i komfort.
W Oplu Vivaro możesz podróżować wygodnie i bezpiecznie, obsługując system audio 
z kolumny kierownicy, a nawigację specjalnym pilotem.

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

Złącza AUX-in i USB. Multimedialne 
złącza umożliwiają podłączenie np. od-
twarzacza MP3 lub PDA.

Tempomat. Sterowany bezpośrednio 
z koła kierownicy. Utrzymuje zadaną 
prędkość. Istnieje możliwość aktywacji 
czasowego ograniczenia prędkości  
maksymalnej. Szczególnie przydatny  
w długiej podróży. 

Pilot nawigacji satelitarnej. Nawigację 
można programować za pomocą wygod-
nego w obsłudze, bezprzewodowego  
sterownika umieszczonego nad systemem 
audio-informacyjnym. Pilot może być 
obsługiwany zarówno przez kierowcę jak 
i pasażera.



Zintegrowany uchwyt na telefon  
komórkowy. Uchwyty dostępne są do 
większości obecnie produkowanych  
telefonów komórkowych. Fabrycznie 
montowany zestaw zawiera: mikrofon, 
zintegrowaną antenę, niezbędną insta-
lację oraz uchwyt telefonu. Wymagane 
jest fabryczne przygotowanie instalacji.

System sterowania na kolumnie  
kierownicy. Poprawia bezpieczeństwo
i zwiększa wygodę obsługi systemu 
audio.

System
y audio-inform

acyjne i kom
fort

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.

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

Przedni schowek pasażera. Pokrywa 
schowka może być dodatkowo wyposa-
żona w zamek.

Mały schowek pod kanapą. Umiesz-
czony po prawej stronie kanapy otwarty 
schowek doskonale nadaje się do prze-
wożenia, na przykład, 2-litrowej butelki 
wody (Opel Vivaro Tour). 

Uchwyt na kubek. Wygodny, umiesz-
czony w zasięgu rąk kierowcy uchwyt na 
napoje.

Sposób przewozu długich przed-
miotów. Długie przedmioty można 
z łatwością przewieźć wykorzystując  
zamykany otwór pod tylną kanapą  
(Opel Vivaro Tour).
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W
ersje w

yposażenia

Opel Vivaro Tour Elegance
Lista wyposażenia standardowego:
• Elektrycznie sterowane szyby  

i regulowane lusterka boczne
• Zamek centralny
• Przeszklone drzwi tylne, z wycieraczką 

i podgrzewaniem szyby
• Elementy przedniego zderzaka  

w kolorze nadwozia
• Radioodtwarzacz CD 20 MP3 ze  

sterowaniem na kolumnie kierownicy
• Klimatyzacja w przedniej części kabiny
• Dodatkowy system regulowanego 

nawiewu ciepłego powietrza na tył
• Fotele kierowcy i pasażera  

z podłokietnikami
• Poduszki powietrzne kierowcy 

i pasażera
• Napinacze pasów bezpieczeństwa
• Osłona przestrzeni bagażowej
• Drugi rząd siedzeń z podłokietnikami
• Trzeci rząd siedzeń z wewnętrznymi 

podłokietnikami i składaną częścią 
oparcia po lewej stronie

Zdjęcie może zawierać elementy  
wyposażenia dodatkowego.
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Cosm
o

Opel Vivaro Tour Cosmo i Life Cosmo
Najważniejsze elementy wyposażenia
standardowego ponad wersję Tour:
• Listwy ochronne w kolorze nadwozia
• Obudowy lamp tylnych  

w kolorze nadwozia
• Lusterka boczne w kolorze nadwozia
• Kierownica obszyta skórą
• Tempomat i komputer pokładowy
• Chromowane elementy wnętrza:

– obudowy klamek
– pierścienie wskaźników i ramka obu-

dowy systemu audio-informacyjnego
– elementy dźwigni zmiany biegów

• 16˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• Klimatyzacja dwustrefowa z oddzielną 

regulacją dla kierowcy i przedziału  
pasażerskiego

• Reflektory przeciwmgielne
• Czujnik deszczu wycieraczek
• Zamek centralny i kluczyk z funkcją  

selektywnego sterowania zamkami drzwi

Wyposażenie Opla Vivaro Life Cosmo:
• Schowki w ściankach bocznych 
• Dwa pojedyncze fotele w 2 rzędzie, 

jeden obrotowy
• Trzyosobowa kanapa w 3 rzędzie
• Kurtynowe poduszki z przodu
Zdjęcie może zawierać elementy  
wyposażenia dodatkowego.



Tapicerka: Texas Anthracite

Opel Vivaro Life i Tour. Koła i tapicerki.
Przyjemność wybierania. Szeroka oferta dobrze dobranych tkanin i felg.

Tapicerka: Line Red

Tapicerka: Line Blue



Koła i tapicerki
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Obręcze stalowe z pełnowymiarowymi 
kołpakami 5-ramiennymi, 16 x 6˝ (QP9).

Obręcze ze stopów lekkich 17˝, 
6-ramienne.

Obręcze ze stopów lekkich 16 x 6˝,
5-ramienne (PG0).

Opel Vivaro Life Cosmo Tour Elegance Tour Cosmo

Obręcze stalowe z kołpakami – ● –

Obręcze ze stopów lekkich, 16 x 6˝, (PG0) ● ○ ●

Obręcze ze stopów lekkich, 16 x 6˝, (QE0) ○ ○ ○

Obręcze ze stopów lekkich 17˝ ○ – –

● = Wyposażenie standardowe     ○ = Wyposażenie opcjonalne     – = Niedostępne

Obręcze ze stopów lekkich 16 x 6˝,
5-ramienne (QE0).



Opel Vivaro Life i Tour. Kolory.

Kolory lakierów Opla Vivaro trafią w gusta każdego. Przekonaj się sam.

Opel Vivaro Life Cosmo Tour
Elegance Tour Cosmo

Tapicerka: nazwa Texas Line1 Texas Texas

Tapicerka: kolor Anthrazit Blue Red Anthrazit Anthrazit

Lakier bazowy

Biały Casablanca ● ● ● ● ●

Niebieski Ink – – – ● –

Żółty Corn – – – ● –

Lakier opalizujący1

Czerwony Magma – – – ● –

Lakier metaliczny, dwuwarstwowy1

Srebrny Star ● ● ● ● ●

Szary Steel ● ● ● ● ●

Zielony Ocean – – – ● –

Lakier perłowy, dwuwarstwowy1

Beżowy Pergament ● ● ● ● ●

Niebieski Winterwind ● ● ● ● ●

Niebieski Adria ● ● ● ● ●

Niebieski Panorama – – – ● –

Czarny Midnight ● ● ● ● ●

● = dostępne     – = niedostępne     1 Wyposażenie dodatkowe.



1 Lakier bazowy.

2 Lakier opalizujący (wyposażenie dodatkowe)

3 Lakier metaliczny, dwuwarstwowy (wyp. dodatkowe)

4 Lakier perłowy, dwuwarstwowy (wyp. dodatkowe)

Kolory i tapicerki
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Biały Casablanca1 Niebieski Ink1 Żółty Corn1

Niebieski Panorama4

Beżowy Pergament4Szary Steel3

Czarny Midnight4Niebieski Adria4

Srebrny Star3 Zielony Ocean3

CzerwonyMagma2

Niebieski Winterwind4



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.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż produkcja zaawansowanych technicznie 
pojazdów. W ramach naszego kompleksowego 
programu serwisowego gwarantujemy naszym 
klientom wysoką jakość usług również po zakupie 
samochodu.

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. Może zostać przedłużona na kolejne 
lata. Usługa jest świadczona w ponad 40 krajach 
europejskich przez 24 godziny na dobę. Obejmuje 
takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holo-
wanie, wynajem samochodu, zakwaterowanie 
w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastęp-
czego zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
programu.

Oferty kredytowe.
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 leasing samochodu dostosowany 
do wymagań i możliwości każdego klienta.  
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.
Wynajem samochodów u dystrybutorów Opla 
umożliwia kontynuację jazdy, na przykład  
w razie poważnej awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez okres 24 miesięcy, bez limitu 
przejechanych kilometrów, począwszy od dnia 
pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu 
do klienta przez autoryzowanego dystrybutora, 
w zależności od tego, która z tych dat przypada 
wcześniej.

Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w Książce Serwisowej.

2-letnia gwarancja na akumulatory firmy Opel.
Dzięki oryginalnym akumulatorom objętym 
2-letnią gwarancją ryzyko problemów z urucha-
mianiem silnika, nawet podczas najcięższej  
zimy, jest znacznie mniejsze.

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

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji?
Na stronie www.opel.pl znajdziesz wszystko  
o produktach i usługach oferowanych przez 
firmę Opel. Odwiedź naszą witrynę i poznaj  
najnowsze wiadomości na temat 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 odzysku 
i recyklingu części stanowiących odpady, tak 
aby zredukować ich negatywny wpływ na środo-
wisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaga-
niami przepisów o ochronie środowiska doty-
czących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, 
w szczególności w zakresie usuwania wszelkich 
płynów i innych czynników podczas ich demonta-
żu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji 
ma obowiązek (Ust. z dn 20 stycznia 2005 r. o  
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) 
przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu 
lub punktu zbierania pojazdów. 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 autoryzowani 
dystrybutorzy marki Opel. Więcej informacji 
znajdziesz też na: www.opel.pl
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Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych  
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.
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