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JeSteś we właściwym 
mieJScu.
W Nowym Oplu Merivie poczujesz się jak w domu. W zakresie komfortu, wygody 
i przestronności wnętrza żaden samochód w tej klasie nie może się z nim równać. 
System drzwi portalowych FlexDoors® gwarantuje łatwy dostęp do przestronnego 
wnętrza, gdzie na wygodnych fotelach mieści się 5 osób. A kierowca patrzy na  
świat lekko z góry. 

Nowa Meriva jest jeszcze bardziej dopracowana stylistycznie. Jej wnętrze wypełnione 
jest praktycznymi rozwiązaniami takimi jak unikalny system konfiguracji tylnych foteli 
FlexSpace® i modułowy system przesuwanych schowków i uchwytów FlexRail® w konsoli 
środkowej, które pozwalają zmieniać aranżację kabiny. W drodze do pracy, na week-
endową wycieczkę czy na zakupy – Nowa Meriva ma wszystko, aby płynnie wtopić się 
w Twoją codzienność. 

Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne w momencie jego publikacji (12/2013).  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie.  
Aktualnych informacji udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.





Nowa odsłoNa  
przyjaznego 
wzornictwa.
Oryginalne wzornictwo Nowej Merivy jest jej atutem. Przód 
nadwozia z wyrazistą osłoną chłodnicy i reflektorami w kształcie 
„oczu orła” zdradza odważny charakter auta. Z profilu, opcjonalna 
chromowana listwa podkreślająca linie okien dodaje Nowej  
Merivie miejskiego szyku. Wzrok przyciągają przede wszystkim 
wspa niałe portalowe drzwi FlexDoors®. Nie bez przyczyny.  
Dzięki temu rozwiązaniu Meriva jest jednym z najbardziej przyja-
znych dla użytkownika samochodów, jakie dotąd stworzyliśmy. 
Z tyłu, wysoko umieszczone lampy eksponują kolejne duże drzwi –  
ułatwiające dostęp do przestronnego bagażnika.



KORZYSTAJ  
Z PRZESTRZENI.
Nowy Opel Meriva z pewnością poprawi Ci samopoczucie. 
Z przodu, opcjonalne ergonomiczne fotele AGR1 dbają o Twoje 
plecy, a czytelnie rozplanowana deska rozdzielcza i wysoka  
pozycja za kierownicą zapewniają Ci doskonały ogląd sytuacji 
na drodze. Z przodu i z tyłu masz mnóstwo miejsca. Wnętrze 
przyciąga wzrok starannie dobranymi kolorami wysokiej jakości 
materiałów. Meriva jest świeża, przytulna i przyjazna.  
Po prostu inna.

1  Certyfikowane i rekomendowane przez niemieckie niezależne stowarzyszenie  
lekarzy ortopedów AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.). 







ZMIENIAJ  
W ZALEŻNOŚCI  
OD POTRZEB.
Nowa Meriva oferuje pomysłowe rozwiązania pozwalające  
na elastyczne wykorzystanie jej wnętrza. Portalowe drzwi  
FlexDoors® ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. Dzięki nim codzien-
ne czynności, takie jak sadzanie małych dzieci w fotelikach czy 
umieszczenie toreb z zakupami na tylnych siedzeniach, stają się 
banalnie proste i nie wymagają zbędnego wysiłku. FlexRail®  
to modułowy systemem przesuwanych schowków i uchwytów 
umieszczonych na szynach między przednimi fotelami. Równie 
funkcjonalny jest system FlexSpace® pozwalający, w zależności 
od potrzeb, rozmieszczać trzy tylne fotele do uzyskania prze-
strzeni bagażowej o pojemności nawet 1 469 litrów. A na zinte-
growanym w tylnym zderzaku uchwycie rowerowym FlexFix®  
zamocujesz i przewieziesz dwa rowery.

Doskonałe rozwiązania konstrukcyjne sprawiły, że przez 6 lat  
z rzędu Meriva poprzedniej generacji okazywała się (na podsta-
wie statystyk niemieckiego automobilklubu ADAC) najbardziej  
niezawodnym minivanem na rynku niemieckim.



INTELIGENTNE  
STEROWANIE.  
SZYBKA  
KOMUNIKACJA.
Nowa Meriva dba o Ciebie, Twoich pasażerów i gadżety  
stanowiące część Twojej codzienności. Możesz swobodnie korzy-
stać ze smartfona i innych urządzeń przenośnych podłączając  
je do pokładowego systemu multimedialnego. Od nowoczesnych 
systemów nawigacyjnych po radioodtwarzacze CD/MP3 z łączem 
Bluetooth® i cyfrowym tunerem DAB – Opel oferuje kompletną 
gamę zintegrowanych rozwiązań multimedialnych. 

Technologia IntelliLink umożliwia łatwy dostęp do przenośnych 
urządzeń cyfrowych za pomocą 7-calowego ekranu. Po podłączeniu 
smartfona, tabletu czy odtwarzacza MP3, przez łącze Bluetooth® 
lub gniazda AUX-in i USB, możesz telefonować i strumieniowo 
odtwarzać pliki audio. Połączysz się zawsze w mgnieniu oka.





DynamiCZnE SiLniKi. 
niSKiE KOSZTy.
Dysponując samochodem z wydajnym silnikiem nie musisz  
już wybierać pomiędzy oszczędnością paliwa a dynamiczną 
jazdą. Nowa Meriva oferuje technologię ecoFLEX oraz gamę  
silników diesla najnowszej generacji, które w znacznym stopniu 
wspomagają redukcję zużycia paliwa, emisji spalin i kosztów 
eksploatacji. Na przykład silnik 1.3 CDTI (70 kW/95 KM) ecoFLEX 
zużywa tylko 4,1 litra paliwa na 100 km w cyklu mieszanym  
i emituje 109 g CO2/km. Lubisz automatyczną skrzynię biegów? 
W Merivie jest ona dostępna z silnikiem diesla 1.7 CDTI o mocy 
110 KM oraz z jednostką benzynową 1.4 Turbo o mocy 120 lub 
140 KM. Już nie musisz wybierać. Wystarczy, że wybrałeś  
Nową Merivę. 







NAJWAŻNIEJSZE JEST 
BEZPIECZEŃSTWO. 
W kwestii bezpieczeństwa Opel trzyma rękę na pulsie.  
Oferuje jedne z najbardziej technologicznie zaawansowanych 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które przyczyniają 
się do obniżenia ryzyka odniesienia urazów przez kierowcę, 
współpasażerów i innych użytkowników dróg oraz redukują zakres 
uszkodzeń pojazdu. Czujniki parkowania i kamera cofania  
RVC (Rear View Camera) aktywnie wspomagają kierowcę podczas 
manewrów cofania i parkowania na ograniczonej przestrzeni, 
natomiast reflektory adaptacyjne AFL (Adaptive Forward Lighting) 
zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy nocą automatycznie 
dostosowując strumień światła do warunków drogowych. 

Od lat rozwój systemów bezpieczeństwa to dla Opla kwestia 
priorytetowa. Tworzymy je i wdrażamy. Dlatego właśnie w Nowej 
Merivie możesz czuć się naprawdę bezpiecznie. 





WYGODNIE 
WSIADASZ 
I WYSIADASZ. 
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ESSENTIA.
Wyposażenie standardowe podstawowej wersji  
Merivy zawiera to, co w niej najlepsze. Na przykład  
FlexDoors® – boczne drzwi portalowe otwierane  
pod bardzo szerokim kątem oraz FlexSpace® – system  
konfiguracji tylnych foteli umożliwiający dowolną 
aranżację wnętrza samochodu. Meriva Essentia oferuje 
również klimatyzację manualną i radioodtwarzacz  
CD/MP3 300 oraz elektrycznie sterowane szyby przed-
nie, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne, zdalnie sterowany zamek centralny i elek-
tryczny hamulec postojowy. Wysokość fotela kierowcy 
oraz pozycję kolumny kierownicy można dostosować 
do indywidualnych upodobań.

Essentia



1.

2. 3.
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1. Przednie reflektory ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED. Nie tylko fantastycznie  
wyglądają, ale co ważniejsze są energooszczędne i trwalsze od tradycyjnych lamp. Dostępne jako  
wyposażenie dodatkowe.

2. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Zwalnia się i załącza za naciśnięciem przycisku,  
ułatwiając płynne ruszanie. 

3. Elektrycznie sterowane szyby przednie. Za jednym, dłuższym dotknięciem przycisku całkowicie  
się otwierają lub zamykają.

Essentia



1.

2.
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1. FlexRail® – modułowy, elastyczny system schowków 
i uchwytów, wyposażony w funkcję podświetlenia 
ułatwiającą korzystanie z niego nocą, umieszczony 
jest na konsoli środkowej między przednimi fotelami. 
Przestrzeń schowka może być dowolnie modyfikowana 
w zależności od potrzeb, Twoich i pasażerów.

2. 16-calowe obręcze kół o 7-ramiennym wzorze do-
skonale wkomponowują się w sylwetkę Merivy Enjoy.

ENJOY.
Nowa Meriva Enjoy zachwyca kilkoma praktycznymi 
i stylowymi elementami wyposażenia. Chromowane 
elementy zdobią tablicę wskaźników kierowcy i kierow-
nicę, a większe koła dodają jej sylwetce energii.  
Pokryte skórą koło kierownicy z przyciskami sterowania 
systemem audio wnosi w jej wnętrze powiew elegancji. 
Ponadto, Nowa Meriva Enjoy posiada modułowy,  
elastyczny system schowków i uchwytów FlexRail® oraz 
składane stoliki w oparciach foteli przednich, kom-
puter pokładowy i tempomat. To jednak nie wszystko. 
Wersja Enjoy dba o bezpieczeństwo kierowcy i pasaże-
rów. Jest wyposażona w aktywne zagłówki foteli przed-
nich, boczne poduszki powietrzne pasażera i kierowcy 
oraz poduszki kurtynowe w obu rzędach siedzeń.

Enjoy





1.

2.
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1. Pokryte skórą koło kierownicy. Ilość miejsca czy wygodne fotele to nie  
jedyne elementy definiujące komfortowe wnętrza. Pokryta przyjemną  
w dotyku skórą kierownica dobrze leży w dłoniach i wspaniale się prezentuje. 

2. Przedni podłokietnik. Bez względu na to czy prowadzisz czy siedzisz  
na miejscu pasażera, możesz wygodnie oprzeć ramię o, dostępny jako  
wyposażenie dodatkowe, podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami. 

DESIGN EDITION.
Lubisz trwale przyciągać uwagę? Nowy Opel Meriva Design 
Edition to samochód dla Ciebie. To połączenie praktycznej 
elastyczności z dyskretnym stylem. Jego energetyczną sylwetkę 
podkreślają obręcze kół ze stopów lekkich, a ciemne oprawy  
tylnych reflektorów dodają mu aury tajemniczości. W wyposaże-
niu standardowym, Design Edition oferuje również światła do 
jazdy dziennej w technologii LED i czarną listwę z logo Opla na 
osłonie chłodnicy. Uważasz, że to wciąż za mało? Wybierz Pakiet 
Stylizacji Nadwozia 1, czyli czarny dach, czarne nakładki na  
lusterka zewnętrzne i przyciemniane tylne szyby, który nada temu 
rodzinnemu autu subtelny prestiż. Natomiast Pakiet Stylizacji 
Nadwozia 2 z elementami stylizacyjnymi OPC tchnie w Merivę 
sportowego ducha. 

Design Edition
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COSMO.
Nowa Meriva Cosmo – funkcjonalność w najlepszym stylu.  
Wyposażenie standardowe tej wersji naprawdę robi różnicę.  
Dwustrefowa elektronicznie sterowana klimatyzacja, czujniki 
parkowania z przodu i z tyłu, dyskretne podświetlenie konsoli 
centralnej, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne czy 
podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami montowany do  
szyn FlexRail® – to tylko przykłady. Nadwozie Nowej Merivy Cosmo 
nie pozostaje w tyle. Uwagę przyciągają chromowane listwy 
ozdobne, przyciemniane szyby z tyłu, nakładki progów i reflektory 
przeciwmgielne. Cosmo to kwintesencja elegancji.

Cosmo



1.

2. 3.
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1. Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych. W kwestii stylu każdy detal ma znaczenie. Chromowane dolne listwy  
ozdobne szyb dopełniają wyjątkową stylistykę Nowej Merivy Cosmo.

2. 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich. Muskularny wzór podkreśla energetyczny profil tej wersji Nowej Merivy.

3. Listwa z logo. Udoskonalony kształt tego elementu umieszczonego na osłonie chłodnicy wyróżnia Merivę w tłumie. 

Cosmo
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ERGONOMIA  
TO SYNONIM  
KOMFORTU.
Opel Meriva był pierwszy. Jego kompleksowe rozwiązania  
zostały uhonorowane, w uznaniu za ich wyjątkową ergonomię, 
prestiżowym certyfikatem niezależnego niemieckiego stowarzy-
szenia lekarzy ortopedów AGR. W szczególności na wyróżnienie 
zasłużyły portalowe drzwi FlexDoors®, wysuwany z tylnego  
zderzaka bagażnik rowerowy FlexFix® i elastyczny system konfi-
guracji foteli FlexSpace®. Dzięki tym i innym innowacjom kon-
strukcja Opla Merivy przyczynia się do zmniejszenia ryzyka od-
niesienia różnych kontuzji w pozornie nieszkodliwych codziennych 
sytuacjach. 

Ergonomia



1. 3.

2. 4.
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1. FlexDoors®. Tylne boczne drzwi otwierają się szerzej niż standardowo.  
Oznacza to nie tylko wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie, ale też łatwiejszy  
dostęp do tylnych siedzeń. Nieskomplikowana czynność, jak umieszczenie  
torby z zakupami na tylnym siedzeniu, staje się jeszcze prostsza.

2. Bagażnik FlexFix®. W pełni zintegrowany w tylnym zderzaku uchwyt  
rowerowy mieści dwa rowery. Kiedy nie jest już potrzebny, po prostu go chowasz. 
Jest zawsze na miejscu, do Twojej dyspozycji. 

3. i 4. FlexSpace®. Ten system konfiguracji tylnych foteli na pewno przypadnie  
Ci do gustu. Jeśli potrzebujesz miejsce dla tylko jednej czy dwóch osób z tyłu  
albo całej przestrzeni na duży bagaż, bez trudu dostosujesz Merivę do Twoich 
oczekiwań. System daje ogromne możliwości aranżacji wnętrza bez konieczności 
wyjmowania foteli, a środkowy fotel w tym rzędzie możesz zamienić na podręczny 
podłokietnik.



1.

2.
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KOMFORT 
BEZ KOMPROMISÓW.
„Witaj w domu!” – szeroko otwarte drzwi portalowe idealnie wyrażają to powi tanie. 
Drzwi żadnego samochodu nie otwierają się szerzej niż te w Nowym Oplu Merivie.  
Jednak domowy nastrój budują nie tylko innowacje w Merivie, takie jak FlexDoors®.  
To połączenie wyjątkowych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii, małych  
i dużych, czyli cała gama inteligentnych pomysłów podnoszących jakość użytkowania 
Twojego auta.

Komfort



3. 4.

5.
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1. Panoramiczne okno dachowe. Szyba, wyposażona w elektrycznie  
sterowaną przesłonę, rozciąga się na całej szerokości dachu i sięga od 
przednich do tylnych siedzeń, dając wrażenie zwiększonej przestrzeni.

2. FlexRail®. Nosisz różne przedmioty, zatem potrzebujesz miejsca, by je 
schować. Umieszczony między przednimi siedzeniami, pomysłowy, łatwy 
w obsłudze modułowy system schowków i uchwytów sprosta zadaniu.

3. Dwustrefowa elektronicznie sterowana klimatyzacja ECC  
(Electronic Climate Control).  Kierowca i pasażer wybierają najlepszą dla 
siebie temperaturę, a system utrzymuje ją, niezależnie od warunków  
panujących na zewnątrz pojazdu.

4. Podgrzewane koło kierownicy. W chłodne dni nie zmarzniesz. Pokryta 
przyjemną w dotyku skórą, ciepła kierownica idealnie leży w dłoniachi 
fantastycznie wygląda.  

5. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Obsługiwany przyciskiem 
hamulec zwalnia miejsce na konsoli centralnej, umożliwiając umieszczenie 
tam podręcznych, modułowych schowków i uchwytów FlexRail®.
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Bezpieczna 
z natury.
Nowa Meriva, tak jak pozostałe modele Opla, została wyposa-
żona w szereg najnowocześniejszych rozwiązań i unikalnych 
systemów bezpieczeństwa, które zwiększają zakres ochrony 
kierowcy i pasażerów. Na przykład reflektory adaptacyjne AFL 
automatycznie dostosowują promień światła do warunków  
drogowych, a aktywne zagłówki ograniczają ryzyko odniesienia 
poważnych urazów kręgosłupa szyjnego, głowy i górnych części 
tułowia. Jeżeli bezpieczeństwo w samochodzie jest dla Ciebie 
priorytetem, możesz śmiało uznać Nową Merivę za godną zaufania.

Jazda nocą wymaga wzmożonej uwagi i szybciej męczy. Nowo-
czesny system reflektorów adaptacyjnych AFL doświetla łuki  
drogi odchylając strumień światła, gdy wchodzisz w ciaśniejszy 
zakręt. Efekt to mniejsze zmęczenie kierowcy i większe bezpie-
czeństwo. Przy niższych prędkościach, dynamiczne doświetlanie 
zakrętów zmienia się w tryb statycznego doświetlania kierując 
dodatkową wiązkę światła na boki, pod kątem do 90 stopni.  
Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl.

Bezpieczeństwo



1.

2.

1. Kamera cofania RVC (Rear View Camera). 
Obiektyw kamery cofania o kącie widzenia 
130°, umieszczony na wysokości uchwytu drzwi  
bagażnika, widzi tylny zderzak, co zapewnia 
większą orientację i pozwala właściwie określić 
odległość od widzianych obiektów.

2. Wspomaganie parkowania. Czujniki parko-
wania z przodu i z tyłu wykrywają przeszkody 
wokół samochodu i ostrzegają sygnałem dźwię-
kowym o zbliżaniu się do nich. System włącza 
się po wybraniu biegu wstecznego.

Ochrona pasażera. Pasywne systemy bezpieczeństwa  
w Nowej Merivie to między innymi klatka z wysokowytrzymałej 
stali i opcjonalne kurtynowe poduszki powietrzne. 
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POŁĄCZ SIĘ 
ZE ŚWIATEM 
ZEWNĘTRZNYM.
Nie musisz być ekspertem od nowoczesnych technologii,  
aby docenić wyjątkowe systemy multimedialne w Nowym  
Oplu Merivie. Chcesz zsynchronizować smartfona, odnaleźć 
najszybszą drogę do restauracji lub po prostu posłuchać muzyki  
z odtwarzacza MP3? Nic prostszego. W Nowej Merivie masz  
do dyspozycji łącze Bluetooth® oraz porty, które umożliwiają 
podłączenie urządzeń przenośnych do systemu multimedialnego, 
a także duży wyświetlacz ułatwiający obsługę. W Merivie jak 
w domu – nie zauważysz różnicy. 

System CD 600 IntelliLink, dostępny jako wyposażenie dodat
kowe, wykorzystuje najnowocześniejszą technologię dla płynnej  
i intuicyjnej obsługi funkcjonalności multimedialnych na 7calowym 
ekranie wysokiej rozdzielczości. System ten oferuje obsługę  
połączeń telefonicznych i strumieniowe odtwarzanie plików audio 
bezpośrednio z pamięci smartfonów, tabletów i innych urządzeń 
przenośnych, podłączonych za pomocą łącza Bluetooth® lub USB.  
Ekran główny systemu, który również wyświetla obraz z kamery 
cofania, można spersonalizować umieszczając na nim ikony  
ulubionych elementów, takich jak lista ulubionych utworów  
muzycznych czy książka telefoniczna, aby mieć do nich szybki 
dostęp. Dodatkowo, wybierając najbardziej zaawansowany  
system Navi 950 IntelliLink (zdjęcie po prawej) zyskujesz nawigację 
z mapą całej Europy.

Systemy multimedialne



2.

1.
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1. Złącza AUX-in i USB. Umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń takich jak odtwarzacze 
MP3, smartfony, pamięci zewnętrzne czy tablety1. Możesz dzwonić do znajomych, a nawet prze-
glądać zdjęcia zapisane w pamięci telefonu lub komputera oraz ładować baterie podczas jazdy.

2. System Bluetooth® Premium. Wygodny w obsłudze, zintegrowany system głośnomówiący  
Bluetooth® oferuje funkcję sterowania głosem do obsługi połączeń telefonicznych, automatyczną 
synchronizację kontaktów i funkcję automatycznego odbierania połączeń. Dostępny w ofercie  
akcesoriów. 

1  Zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju 
urządzenia. Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl lub u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel.
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AkcesoriA.
Nowy Opel Meriva to jeden z najbardziej funkcjo-
nalnych samochodów wyprodukowanych przez Opla. 
Oferuje on pełną gamę akcesoriów, dzięki którym  
dostosujesz go do indywidualnych potrzeb. Na przykład 
osłony przeciwsłoneczne lub – dla wielbicieli sporto-
wych emocji – pakiet stylizacyjny nadwozia OPC zawie-
rający sportowe nakładki progów w kolorze nadwozia, 
dolne nakładki zderzaków i tylny spojler dachowy.  
Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni bagażowej?  
Pojemnik dachowy Thule to idealny wybór.

Akcesoria

Pełną ofertę akcesoriów zaprojektowanych dla  
Opla Merivy znajdziesz na www.opel.pl w sekcji  
Usługi Serwisowe.



1. 3.

2. 4.

|   35Akcesoria

1. Dywaniki podłogowe. Zestaw trwałych dywaników podłogowych na każdą 
pogodę ułatwi utrzymanie czystości wnętrza. 

2. Uchwyt rowerowy. Montowany na haku mieści dwa rowery, a dodatkowy 
adapter pozwala na transport trzeciego.

3. Osłony przeciwsłoneczne i foteliki dla dzieci. Opel Meriva jest standardowo 
wyposażony w mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX spełniające wymogi 
bezpieczeństwa UE. Osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych i szyby tylnej, 
dopasowane idealnie do ich kształtów, zapewniają skuteczną ochronę przed 
promieniami słonecznymi.

4. Mata podłogi bagażnika. Chroni tapicerkę podłogi przed brudem,  
wodą i zużyciem. Jest dopasowana do kształtu bagażnika i ma podniesione 
krawędzie. Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się 
umieszczonych na niej przedmiotów.
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SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW. Poza tym, że fantastycznie się prowadzi, Nowy Opel Meriva posiada wiele wymiernych zalet.  
Wybrane jednostki napędowe spełniają już surowe wymagania normy Euro 6, charakteryzując  
się relatywnie niskim spalaniem oraz obniżoną emisją spalin, bez uszczerbku dla mocy. 

zużycie paliwa i emisja spalin
Silniki 1.4 ecOTec®

(74 kW/100 KM) 
z systemem Start/Stop

1.4 Turbo ecOTec®

(88 kW/120 KM)
z systemem Start/Stop

1.4 Turbo ecOTec®

(74 kW/100 KM)
1.4 Turbo ecOTec®

(88 kW/120 KM)
1.4 Turbo ecOTec®

(103 kW/140 KM)
1.4 lpG ecOTec®

(88 kW/120 KM)

norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna LPG/Benzyna

skrzynia biegów MT-5 MT-5/MT-6 MT-5 MT-5/MT-6/AT-6 MT-6/AT-6 MT-5

zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 6,9 6,8/7,9 7,6 7,8/8,4/9,6 8,4/9,6 9,8/7,8

autostrada 4,9 4,6/5,1 5,0 4,8/5,2/5,8 5,2/5,8 6,1/4,8

cykl mieszany 5,6 5,4/6,1 6,0 5,9/6,3/7,2 6,3/7,2 7,4/5,9

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany1 132 127/144 140 139/149/169 149/169 121/139

Silniki i skrzynie biegów

OpOny2

wymiary 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 225/40 R 18

Klasa efektywności paliwowej3 C F–B E–C F

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni4 E–B E–B B B

wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 71 72–68 72–68 71

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia5 – –
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Zużycie paliwa i emisja spalin
silniki 1.3 cDTi ecOTec® 

(70 kW/95 KM) ecoFLEX
z systemem Start/Stop

1.6 cDTi ecOTec® 6 
(70 kW/95 KM) 
z systemem Start/Stop

1.6 cDTi ecOTec® 6 
(81 kW/110 KM) 
z systemem Start/Stop

1.6 cDTi ecOTec® 
(99 kW/135 KM)
z systemem Start/Stop

1.3 cDTi ecOTec® 
(55 kW/75 KM)

1.3 cDTi ecOTec® 
(70 kW/95 KM)

1.7 cDTi ecOTec® 
(81 kW/110 KM)

norma emisji spalin Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Rodzaj paliwa Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

skrzynia biegów MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 AT-6

Zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 4,8 4,5 4,5 4,8 5,6 5,6 7,9

autostrada 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 3,9 5,0

cykl mieszany 4,1 4,0 4,0 4,4 4,7 4,5 6,1

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany1 109 105 105 116 124 119 160

MT-5 = 5-biegowa skrzynia manualna MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna 

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli 
podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 i Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tą regulacją.  
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 z kierowcą o wadze 75 kg i obciążeniem 125 kg.

1  Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 (w zależności od wersji). 2 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 3 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 
4  Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 5 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009. 
6 Dostępny od kwietnia 2014 roku. 

Kierowcom, dla których ochrona środowiska jest szczególnie ważna, przypadnie do gustu silnik 
1.3 CDTI (70 kW/95 KM) z technologią ecoFLEX, która w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji 
kosztów eksploatacji poprzez obniżenie zużycia paliwa (jedynie 4,1 l/100 km w cyklu mieszanym).  
System Start/Stop zapewnia znaczne oszczędności w ruchu miejskim, poprzez automatyczne wyłą-
czanie silnika, kiedy samochód się nie porusza, na przykład na światłach. 



KOŁA.

Stalowe obręcze kół z kołpakami, 15 x 6,5˝ 
7-ramienne, opony 195/65 R 15 (PA7)1 lub 
16 x 6,5˝, opony 205/55 R 16 (PY3)1

Strukturalne obręcze kół, 16 x 6,5˝ 
5-ramienne, opony 205/55 R 16 (QN1)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝ 
5-ramienne, czarne, opony 225/45 R 17 
(PWC & 80P)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝ 
5-ramienne podwójne, opony 225/45 R 17 (RCQ)1

Przyciągające spojrzenia wzory obręczy kół dla Nowego Opla Merivy zostały dobrane tak, 
aby podkreślić harmonijną sylwetkę tego niezwykłego auta. Ostateczny wybór oczywiście  
należy do Ciebie.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 7,5˝  
10-ramienne dwukolorowe, opony 225/40 R 18 
(RQJ)1
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Obręcze kół ze stopów lekkich, 16 x 6,5˝ 
7-ramienne, opony 205/55 R 16 (PWB)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 7,5˝  
5-ramienne podwójne, polakierowane  
wielowarstwowo, opony 225/40 R 18 (PWD) 1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝ 
10-ramienne, opony 225/45 R 17 (PWH)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 16 x 6,5˝, 10-ramienne 
podwójne, ciemne, opony 205/55 R 16 (PXV &  
14 R) lub 17 x 7˝, opony 225/45 R 17 (PXS & 14 R)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 16 x 6,5˝  
10-ramienne podwójne, opony 205/55  
R 16 (PXV) lub 17 x 7˝, opony 225/45 R 17 (PXS)1

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝ 
5-ramienne, opony 225/45 R 17  
(PWC)1

Obręcze kół OPC ze stopów lekkich, 18 x 7,5˝ 
6-ramienne w układzie V, dwukolorowe  
opony 225/40 R 18 (RT1)1

1  Wyposażenie standardowe lub dodatkowe zależne od modelu i wersji. Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.



Tapicerki 
i elementy wykończenia.

Siedzisko i oparcie w kolorze Jet Black  
Elementy boczne fotela Atlantis w kolorze Jet Black 

Na co dzień spędzasz w samochodzie naprawdę dużo czasu. Dlatego ważne 
jest, aby jego wnętrze nie tylko świetnie wyglądało, ale dawało Ci poczucie 
komfortu. Wybierając jedną z oferowanych dla Nowego Opla Merivy tapicerek 
i elementów wykończenia wnętrza, bez trudu osiągniesz taki efekt. 

Tapicerka SkYLiNe/aTLaNTiS i1

Siedzisko i oparcie Astor w kolorze Light Galvanized
Elementy boczne fotela Morrocana w kolorze Cocoa

tapicerka aStor liGHt GalVanizeD/morrocana3,5
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Siedzisko i oparcie Skyline w kolorze Jet Black  
Elementy boczne fotela Atlantis w kolorze Jet Black  
Chromowane elementy na kierownicy

1 Dostępna tylko dla wersji Essentia.  
2  Dostępna dla wersji Enjoy i Design  

Edition. 3 Dostępna dla wersji Cosmo. 
4  Dostępna dla wersji Enjoy, Design Edition  

i Cosmo. 5 Morrocana – skóra sztuczna. 
6  Fotele pokryte skórą naturalną w miejscach 

kontaktu z ciałem.

Wybierz kolor nadwozia i tapicerkę. Skorzystaj z konfiguratora na  
www.opel.pl i sprawdź jak będzie wyglądać Nowa Meriva w wybranych 
przez Ciebie barwach. 

Tapicerka SkYLiNe/aTLaNTiS ii2

Skórzane siedzisko i oparcie w kolorze Jet Black  
Elementy boczne fotela Morrocana5 w kolorze Jet Black

Siedzisko i oparcie Astor w kolorze Dark Galvanized  
Elementy boczne fotela Morrocana w kolorze Jet Black

Tapicerka aSTOr Dark GaLVaNiZeD/MOrrOcaNa3,5

Tapicerka SkórZaNa MONDiaL4,6
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Kolory.

Zielony Limelight1 Granatowy RoyalBiały Casablanca1

laKiery bazowe

Kolory

Wyjątkowe wzornictwo może mieć wiele barwnych oblicz: charyzmatyczne, energetyczne  
lub wręcz chłodne. Oto propozycje lakierów nadwozia dla Nowego Opla Merivy.

Srebrny Silver Lake Beżowy Pepper Dust Czarny Carbon Flash

laKiery metaliczne2
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Czerwony Magma1

Lakier bryLantowy2

Srebrny Sovereign1

Szary Asteroid Niebieski Waterworld

Lakiery perłowe2

Niebieski Spring1

Zielony Emerald

Lakiery metaLiczne2
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UsłUgi Opla.
Każdy model Opla jest projektowany i produkowany z myślą o codziennej intensywnej eksploatacji. Jak każde 
dzieło zaawansowanej sztuki inżynierskiej, wymaga fachowej obsługi i opieki osób, które się na tym znają.  

Ponad 4 700 punktów serwisowych Opla w całej Europie zapewnia indywidualną, profesjonalną i sprawną obsługę. 
Zgodnie z oczekiwaniami, wszelkie naprawy są wykonywane według najwyższych standardów jakościowych.  
Klient otrzymuje szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach wraz z przejrzystym kosztorysem.  
Znajdź najbliższy Autoryzowany Serwis Opla na www.opel.pl.

Usługi Opla

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. Pomoc jest 
świadczona 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. Usługa może zostać przedłużona na kolejne lata eksploatacji pojazdu.
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Czy twój samoChód  
jest równie doskonały?

Opel tworzy rozwiązania, dzięki którym wszystkie samochody są coraz bardziej bezpieczne, 
komfortowe i przyjazne dla użytkownika. Nasze innowacje wyznaczają nowe drogi i sposoby  
obniżania zużycia paliwa, nad czym nieustannie pracują wszyscy producenci. Oto kilka naszych 
technologii, z których jesteśmy szczególnie dumni.

Reflektory adaptacyjne AFL. Sprawiają, że jazda nocą jest bardziej  
bezpieczna i mniej stresująca. Dostosowują strumień światła tak,  
aby zapewnić optymalne oświetlenie w różnych sytuacjach drogowych.

Podgrzewane koło kierownicy. W chłodne dni docenisz pokryte skórą  
ciepłe koło kierownicy. Pewniej leży wtedy w dłoniach, co wpływa na  
bezpieczeństwo. 

FlexFix®. W pełni zintegrowany uchwyt rowerowy wysuwa się z tylnego 
zderzaka. Możesz na nim umieścić i bezpiecznie przetransportować dwa 
rowery. Kiedy nie jest już Ci potrzebny, po prostu go chowasz. 

FlexDoors®.Tylne drzwi Opla Merivy otwierają się do tyłu pod kątem  
84 stopni. Umożliwia to nie tylko wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie, 
bez nadmiernego zginania kręgosłupa, ale także zwiększa dostęp do  
tylnych siedzeń ułatwiając, na przykład, wkładanie fotelika i zapinanie  
w nim dziecka. 

Fotele AGR. Komfortowe, w pełni regulowane fotele ze znakiem jakości,  
przyznawanym przez niemieckie niezależne stowarzyszenie lekarzy ortopedów 
AGR, za wyjątkowe właściwości ergonomiczne.

FlexSpace®. Ten wyjątkowy system umożliwia dowolną aranżację wnętrza  
Opla Merivy. Każdy z trzech tylnych foteli możesz przesuwać, a jeśli potrzebujesz 
miejsca na większy bagaż – składać ich oparcia niezależnie. Co ważne,  
foteli nie musisz wyjmować, aby uzyskać płaską podłogę. 

FlexRail®. Modułowa konsola środkowa to umieszczony między przednimi  
siedzeniami funkcjonalny system schowków i uchwytów łatwo przystosowujący 
się do potrzeb wszystkich pasażerów. Może też służyć jako przesuwany podło-
kietnik. Poszczególne elementy, jak na przykład uchwyt na kubek czy płyty CD, 
można niemal dowolnie ustawiać. 

Schowki. Komfort i porządek w samochodzie idą w parze. W Nowej Merivie 
znajdziesz około 30 inteligentnie rozmieszczonych schowków i uchwytów,  
w których zmieścisz praktycznie wszystkie podręczne przedmioty, od laptopa 
po 1,5-litrową butelkę wody. A jeżeli musisz przewieźć pakunek o większych  
gabarytach, wystarczy złożyć tylne siedzenia, a zyskasz do 1 496 litrów przestrzeni 
bagażowej. 





www.opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również 
o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami 
przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników  
podczas ich demontażu. 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. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl. 
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej  
publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.  
Wydrukowane w 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 Autoryzowanych  
Dystrybutorów marki Opel.

PEFC/04-31-0863

Certyfikat PEFC

Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych 
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

www.pefc.pl PL
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