OPEL MOVANO
Kombi i Bus

Opel Movano Kombi i Bus. Do przewozu najcenniejszych zasobów.
Twoich pasażerów. Kilku lub kilkunastu, młodszych i starszych, drużyn sportowych, gości hotelowych, uczniów lub
grup szkoleniowych – praktyczny Opel Movano w wersji osobowej oferuje komfortowe warunki podczas podróży.

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

Zestaw wskaźników. Czytelna i ergonomicznie rozplanowana deska rozdzielcza
ogranicza zmęczenie i zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

Zamykany schowek na konsoli centralnej.
To jeden z wielu wygodnych schowków
umieszczony w zasięgu kierowcy (wyposażenie dodatkowe).

Kabina pasażerska

Przyjemność podróżowania.

Dlatego właśnie w wyposażeniu standardowym Movano znajduje się, między innymi, system ESP®,
układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z systemem wspomagania
hamowania awaryjnego, poduszka powietrzna kierowcy oraz 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
dla wszystkich pasażerów. Movano jest mało podatny na boczne podmuchy, zapewnia optymalną
widoczność drogi i daje pasażerom pełne bezpieczeństwo. Dzięki efektywnym reflektorom,
opcjonalnym wycieraczkom szyby przedniej automatycznie reagującym na zmienne warunki
pogodowe oraz systemom wspomagającym kierowcę, takim jak układy LDW i HBA dostępnym
w Pakiecie Asystent Bezpieczeństwa, prowadzący pojazd może czuć się pewnie.

Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu LDW (Lane Departure Warning) i system automatycznego
sterowania światłami drogowymi HBA
(High Beam Assist). LDW alarmuje
kierowcę o niesygnalizowanym przekra
czaniu linii pasa ruchu, a HBA zmienia
światła mijania na drogowe, kiedy
sytuacja na drodze na to pozwala.

Statyczne doświetlenie zakrętów.
Uruchamia się automatycznie przy
niskich prędkościach w momencie
włączenia kierunkowskazu. Wyposa
żenie dodatkowe.

Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy ESP® (Electronic Stability Program).
W znacznym stopniu zwiększa stabil
ność pojazdu i bezpieczeństwo jazdy.
Wraz z systemem wspomagającym
ruszanie na pochyłościach (HSA), ukła
dem stabilizacji przyczepy (TSP)
i systemem kontroli trakcji, należy do
wyposażenia standardowego Movano.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Czasami Twoim priorytetem jest przewóz pasażerów, a innym
razem potrzebujesz dużej przestrzeni bagażowej. Jednak
zwykle musisz znaleźć kompromis. Opel Movano Kombi
z elastyczną przestrzenią pasażersko-bagażową jest idealnym
rozwiązaniem. Dostępny w wersji 6- lub 9-miejscowej, w 2
długościach i 2 wysokościach nadwozia zapewnia komfortowe
warunki przewozu pasażerów oraz wszystkich rzeczy, które
chcą zabrać ze sobą.

Kombi

Kombi – wszechstronny transporter.

Opel Movano Bus zapewnia przestrzeń i komfort dla 16 lub
17 pasażerów. Dla wygody i optymalnego dostępu, fotele
ergonomicznie rozmieszczono w dwóch rzędach po bokach
pojazdu, w układzie 2 plus 1. Wnętrze jest w pełni wykończone
tapicerką i wyposażone w wysoko umieszczone półki na bagaż
oraz praktyczne oświetlenie. Może być wyposażone w regulowane indywidualnie nawiewy powietrza, dzięki którym nawet
najdłuższa podróż będzie przyjemniejsza. Prawe boczne drzwi
sterowane elektrycznie, dostępne za dopłatą, są wyposażone
w automatycznie wysuwany stopnień ułatwiający wsiadanie
i wysiadanie z pojazdu.

Bus

Wszyscy na pokład!

Kombi: wersje nadwozia i wymiary

Symbol
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Kombi

Długość całkowita
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami
Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami
Wysokość bez obciążenia
Zwis, przód
Rozstaw osi
Zwis, tył
Wysokość podłogi nad ziemią
Rostaw kół, przód
Rostaw kół, tył
Wysokość wnętrza pojazdu
Szerokość drzwi tylnych
Wysokość drzwi tylnych
Długość przestrzeni bagażowej (z 3 rzędami siedzeń)
Długość przestrzeni bagażowej (z 2 rzędami siedzeń)
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy nadkolami

L1H1
5 048
2 070
2 470
2 287
842
3 182
1 024
564
1 750
1 730
1 650
1 577
1 627
948
1 757
1 380

L2H2
5 548
2 070
2 470
2 495 (3,3 t)/2 482 (3,5 t)
842
3 682
1 024
562
1 750
1 730
1 850
1 577
1 820
1 448
2 257
1 380
Wszystkie wymiary podane w mm

Kombi: masy
Opel Movano Kombi
Wersje

L1H1 FWD
L1H1 FWD
L1H1 FWD
L1H1 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD

Liczba miejsc
siedzących

Dopuszczalna
masa całkowita

6
9
6
9
6
9
6
9

Masa własna
pojazdu 1

Maksymalna
ładowność

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

2 980
2 980
3 300
3 300
3 300
3 300
3 500
3 500

1 987
2 053
2 002
2 068
2 070
2 135
2,084
2 149

993
927
1 298
1 232
1 230
1 165
1 416
1 351

1 550
1 550
1 850
1 850
1 650
1 650
1 850
1 850

1 650
1 650
2 100
2 100
1 900
1 900
2 100
2 100

Maks. nacisk
na oś przednią

Maks. nacisk
na oś tylną

Dopuszczalna
Dopuszczalna
Dopuszczalna
Średnica
masa przyczepy masa przyczepy masa całkowita
zawracania
bez hamulców
z hamulcami
zespołu
(między krawężnikami/
między ścianami)
(kg)
(kg)
(kg)
(m)
750
750
750
750
750
750
750
750

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

5 480
5 480
5 800
5 800
5 800
5 800
6 000
6 000

12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1

Symbol
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Długość całkowita
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami
Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami
Wysokość bez obciążenia
Zwis, przód
Rozstaw osi
Zwis, tył
Wysokość podłogi nad ziemią
Rostaw kół, przód
Rostaw kół, tył
Szerokość drzwi tylnych
Wysokość drzwi tylnych

Bus
L3H2
6 198
2 070
2 470
2 488
842
4 332
1 024
557
1 750
1 730
1 577
1 820

Wszystkie wymiary podane w mm

Bus: masy
Opel Movano Bus
Wersje

L3H2 FWD
L3H2 FWD

Liczba miejsc
siedzących

Dopuszczalna
masa całkowita
(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

Średnica
zawracania
(między krawężnikami/
między ścianami)
(m)

16
17

3 870
3 870

2 493
2 493

1 377
1 377

1 850
1 850

2 100
2 100

15,7/16,2
15,7/16,2

Masa własna
pojazdu 1

Maksymalna
ładowność

Maks. nacisk na
oś przednią

Maks. nacisk na
oś tylną

L: długość:
1 = krótka
2 = średnia
3 = długa
H: wysokość:
1 = standardowa
2 = średnia
FWD = napęd na przednią oś

Masa obejmuje: wszystkie płyny eksploatacyjne, koło zapasowe, narzędzia i bak wypełniony w 90 %. Bez kierowcy. Masa pojazdu może różnić się
w zależności od wybranej specyfikacji.
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Dane techniczne: Kombi i Bus

Bus: wersje nadwozia i wymiary

Wyposażenie standardowe i dodatkowe.
Systemy multimedialne. Aktualne dane nawigacyjne, informacje o sytuacji na drodze, ciągły kontakt
z partnerami handlowymi oraz przyjemny relaks podczas pracy, to zalety wykorzystywania nowoczesnych
urządzeń multimedialnych. Dostępne są 3 zestawy systemów, w tym jeden z nawigacją, specjalnie
stworzone dla Ciebie i Twojego Opla Movano.

Navi 50 IntelliLink1. Opcjonalny system nawigacji Opla oferuje mapy większości
krajów europejskich w widoku 2D lub 3D, wyświetlane na 7-calowym ekranie
umieszczonym na konsoli centralnej. Aktualizację map można przeprowadzić
za pomocą złącza USB. Na mapach system wyświetla na bieżąco informacje
o ruchu drogowym.
Do obsługi nawigacji służy ekran dotykowy. System oferuje również sterowanie
wybranymi funkcjonalnościami za pomocą przycisków umieszczonych na kolumnie
kierownicy lub funkcją krótkich komend głosowych wbudowaną w smarfonie,
połączonym z systemem multimedialnym. Ponadto system oferuje złącza AUX-in
i USB do strumieniowego odtwarzania muzyki oraz łącze Bluetooth® również do
obsługi połączeń telefonicznych.
Darmowa aplikacja AHA2 zapewnia dostęp, za pośrednictwem ekranu dotykowego
systemu multimedialnego do mediów społecznościowych, takich jak Facebook
czy Twitter, i do internetowych stacji radiowych3. Tuner cyfrowy DAB+ dostępny jest
opcjonalnie.

Dostępny od roku produkcji 2016. 2 Aplikacja obecnie niedostępna w języku polskim.
Zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami
przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego.

1
3

Przyciski sterowania na kolumnie
kierownicy. Służą do obsługi najważniejszych funkcjonalności systemu
audio, takich jak regulacja poziomu
dźwięku czy wyszukiwanie stacji radiowych, bez konieczności odrywania
rąk od kierownicy.

R 15 BT USB. Podstawowy radioodbiornik z wbudowanym, monochromatycznym
wyświetlaczem ze zintegrowanym zegarem. Posiada funkcję RDS, łącza Bluetooth®,
USB i AUX-in oraz 4 głośniki o mocy 15 W.
Dodatkowe porty AUX-in i USB. Wszystkie systemy audio dostępne w Oplu Movano
są wyposażone w dodatkowe złącza typu jack i USB.
Cyfrowy tuner radiowy. Tunery DAB+ lub DMB umożliwiają odbiór europejskich
stacji radiowych nadających w formacie cyfrowym. Dostępny jako wyposażenie
dodatkowe radioodtwarzacza CD 16 BT USB oraz Navi 50 IntelliLink.

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

Systemy multimedialne

CD 16 BT USB. Opcjonalny radioodtwarzacz, sterowany przyciskami na
kolumnie kierownicy, oferuje zintegrowany wyświetlacz, 4 głośniki o mocy
15 W, złącze AUX-in, 2 porty USB oraz
łącze Bluetooth®. Odtwarza też pliki
w formacie MP3.

Kokpit kierowcy

Komfort
Komputer pokładowy. Podaje informacje
dotyczące zużycia paliwa, zasięgu,
czasu jazdy oraz przejechanego dystansu
(wyposażenie standardowe wersji Bus,
dodatkowe wersji Kombi).

Komfortowy fotel kierowcy. Dostępny
jest profilowany fotel z regulacją
wysokości, podparcia kręgosłupa
lędźwiowego oraz z podłokietnikiem.
Może być też montowany jako fotel
pasażera (wyposażenie dodatkowe).

Cyfrowy tachograf. Rejestruje czas
pracy i odpoczynku kierowcy w celu
gromadzenia i analizy danych na
potrzeby zarządzania flotą. Łatwy
w obsłudze (wyposażenie standardowe
wersji Bus, dodatkowe wersji Kombi).

Stałe ograniczenie prędkości. Fabrycznie limit prędkości w wersji Bus jest ustawiony
na 100 km/h zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie może być dezaktywowany
(wyposażenie standardowe). W wersji Kombi można ustawić jedną z 4 ustalonych
prędkości (wyposażenie dodatkowe).

Komfortowe fotele. Regulowane pochylenie oparcia o 19,5°, przestrzeń na
uda o długości 660 mm oraz duża ilość
miejsca na wysokości ramion zapewnia
maksymalny komfort jazdy. Każdy fotel
posiada 3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek (wyposażenie standardowe wersji Bus).
Oświetlenie wnętrza. Indywidualne
oświetlenie górne dla każdego z pasażerów jest bardzo praktyczne, a oświetlenie podłogi ułatwia dotarcie do
właściwego miejsca (wyposażenie
dodatkowe wersji Bus).

Tylny stopień. Ułatwia korzystanie
z tylnych drzwi bezpieczeństwa
(wyposażenie dodatkowe wersji
Kombi).

Układ klimatyzacji z tyłu w wersji Kombi.
Pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu
mogą mieć do dyspozycji niezależne
nawiewy górne, umożliwiające regulację
kierunku i ilości powietrza (wyposażenie
dodatkowe).

Wysuwany stopień. Sterowany
elektrycznie stopień wraz z uchwytem
zamontowanym we wnętrzu ułatwia
pasażerom wsiadanie i wysiadanie.
Stopień rozkłada się automatycznie
w chwili otwarcia drzwi bocznych oraz
cofa się samoczynnie po ich zamknięciu
(wyposażenie standardowe wersji Bus).

Układ klimatyzacji z tyłu w wersji Bus. Podobnie jak w samolotach, pasażerowie
Movano Bus mogą mieć do dyspozycji nawiewy umieszczone w obudowie
półki górnej. Umożliwiają one indywidualną regulacje kierunku i ilości powietrza
(wyposażenie dodatkowe).
Otwierane okna boczne. Odsuwane szyby umożliwiają dopływ świeżego powietrza
do wnętrza.
Ogrzewanie części pasażerskiej. Tylny system ogrzewania wyposażony jest w dwie
nagrzewnice o mocy 4 kW z nawiewami powietrza rozmieszczonymi pod fotelami.
Może być zaprogramowany w celu wcześniejszego nagrzania wnętrza (wyposażenie
dodatkowe wersji Bus).
Przyciemniane szyby. Fabrycznie montowane przyciemnione szyby osłaniają
wnętrze i chronią podróżujących przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Klimatyzacja sterowana ręcznie.
Zwiększa komfort jazdy. Dostępna
opcjonalnie lub w ramach pakietu
wyposażenia dodatkowego.

Wszechstronność
Półki na ubrania. Umieszczone nad
głowami pasażerów półki pomieszczą
odzież i inne małe przedmioty
(wyposażenie standardowe wersji Bus).

Elektrycznie otwierane drzwi boczne. Zdalnie sterowane przez kierowcę,
z systemem awaryjnego otwierania, stanowią praktyczne udogodnienie zarówno
dla pasażerów, jak i podczas załadunku bagażu (wyposażenie dodatkowe
wersji Bus).
Demontowalne siedzenia tylne. Aby powiększyć przestrzeń bagażową można
wyjąć dwa tylne rzędy siedzeń (Bus) lub dwie tylne kanapy (Kombi, wyposażenie
dodatkowe).
Pełnowymiarowe koło zapasowe. Zamontowane pod podłogą, aby nie zajmowało
miejsca (wyposażenie standardowe wersji Kombi i Bus).

Punkty mocowania ładunku. Wygodne
i praktyczne uchwyty pozwalają
zabezpieczyć przewożony ładunek
(wyposażenie standardowe wersji
Kombi).

Czujniki parkowania. Podczas cofania
układ informuje sygnałem akustycznym
o potencjalnych przeszkodach znajdujących się za pojazdem (wyposażenie
dodatkowe).

Nadwozie
Reflektory przeciwmgielne. Ich idealne
umiejscowienie gwarantuje efektywne
oświetlenie i ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami (wyposażenie
standardowe wersji Bus, dodatkowe
wersji Kombi).

Chlapacze kół. Wytrzymałe plastikowe
osłony zamontowane w nadkolach
pozwalają uniknąć drobnych uszkodzeń
karoserii spowodowanych uderzeniami
kamieni czy rozpryskami błota (wyposażenie dodatkowe wersji Kombi, niedostępne w wersji Bus).

Szerokokątne lusterka. Podwójne, duże lusterka zewnętrzne minimalizują ryzyko
niezauważenia przez kierowcę innego pojazdu w martwym polu. Sferyczne lusterko,
umieszczone na osłonie słonecznej pasażera z przodu, zapewnia większą
widoczność, na przykład podczas manewru cofania na ograniczonej przestrzeni.
Pakiety wyposażenia dodatkowego. Szereg elementów wyposażenia dodatkowego,
podwyższających bezpieczeństwo jazdy i funkcjonalność pojazdu, dostępnych
jest w specjalnie przygotowanych pakietach. Pakiet Oświetlenia obejmuje automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem, reflektory przeciwmgielne
przednie oraz statyczne doświetlenie zakrętów. Pakiet Asystent Bezpieczeństwa,
dostępny standardowo dla wersji Bus, oferuje reflektory przeciwmgielne, komputer
pokładowy i dwa inteligentne systemy wspomagające kierowcę: automatycznego
sterowania światłami drogowymi (HBA) i ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDW).

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Bezpieczeństwo

Tapicerka: Pulse w kolorze Charcoal (wyposażenie standardowe)
1

Dostępna tylko w wersji Kombi.

Tapicerka: Vinyl w kolorze Charcoal (wyposażenie dodatkowe)1

Kolory i tapicerki
Biały Arctic

Niebieski North Sea

Niebieski Signal

Czerwony Poppy

Pomarańczowy Mandarin

Żółty Saffron

Granatowy Ink

Srebrny Halo1

Niebieski Ambient 1

Czarny Pearl1

1

Lakier metaliczny

Zaawansowane, podwójnie turbodoładowane silniki wysokoprężne Movano Kombi
i Movano Bus wyróżniają się w swojej klasie wydajnością, kulturą pracy oraz niskim
poziomem zużycia paliwa i emisji spalin.
Technologia BiTurbo łączy zalety małej (szybko dostępna moc i wysoki moment
obrotowy przy niskich obrotach silnika) oraz dużej turbosprężarki (duża moc
i wysoki moment obrotowy przy wysokich obrotach silnika). Natomiast technologia BlueInjection wspomaga obniżenie emisji spalin, a system Start/Stop i tryb
Eco Mode umożliwiają dalszą redukcję zużycia paliwa.
Druga generacja Movano wyróżnia się najwyższym stopniem trwałości i ekologii.
W raporcie usterkowości samochodów używanych Niemieckiego Stowarzyszenia
Nadzoru Technicznego Samochodów DEKRA 2015 model ten zajął pierwsze miejsce
pod względem niezawodności. Movano wyprzedził również całą konkurencję
w teście ekologicznym Green Van 2015, zyskując tytuł najbardziej „zielonego”
furgonu.
Lider niezawodności. Najlepsze auto
w swojej klasie wg Raportu Samochodów
Używanych DEKRA 2015, osiągające naj
niższy wskaźnik DMI (DEKRA Mängel Index)
81,6% w klasie lekkich samochodów
dostawczych z przebiegiem do 50 000 km,
na podstawie danych z niemieckich stacji
kontroli pojazdów.

Mistrz ekologii. Movano Furgon z podwójnie
doładowanym silnikiem BiTurbo 163 KM
otrzymał nagrodę Green Van 2015 dla
najbardziej przyjaznego dla środowiska
pojazdu w kategorii lekkich samochodów
dostawczych. W teście proeko zachwycił
jury złożone z dziennikarzy niemieckich
magazynów VerkehrsRundschau oraz Trucker
imponująco niskim zużyciem paliwa na
poziomie 8,5 l/100 km.

Efektywność

Maksimum efektywności.

Dbamy o środowisko.
System Start/Stop automatycznie wyłącza silnik, kiedy samochód nie porusza się, na przykład na światłach, wspomagając
redukcję zużycia paliwa podczas jazdy po mieście i w codziennych korkach. Aktywowany przyciskiem tryb Eco Mode zmienia
sposób reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia, osiągi
silnika i charakterystykę pracy układu klimatyzacji i ogrzewania
oraz sygnalizuje najdogodniejszy moment zmiany biegu,
a wszystko po to, aby jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa.
Technologia BlueInjection umożliwia mocnym silnikom wysokoprężnym spełnienie surowych wymagań normy emisji spalin
Euro 6. Wykorzystuje ona bezzapachowy, nietrujący wodny
roztwór mocznika AdBlue®, który w reakcji chemicznej z tlenkami
azotu, zawartymi w gazach spalinowych, przetwarza je na
nieszkodliwe dla środowiska lotny azot i wodę. Roztwór przechowywany jest w dodatkowym zbiorniku, którego zawartość
wystarcza średnio na 10 000 km.

AdBlue® to znak towarowy Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), stowarzyszenia niemieckiego przemysłu
motoryzacyjnego.

2.3 CDTI BiTurbo z systemem Start/Stop
(107 kW/145 KM)

Pojemność (cm3)

2 298

2 298

107/145
3 500

125/170
3 500

360
1 500

380
1 500

6-biegowa manualna

6-biegowa manualna

Euro 6

Euro 6

Moc maksymalna (kW/KM)
obr./min
Moment obrotowy (Nm)
obr./min
Skrzynie biegów

2.3 CDTI BiTurbo z systemem Start/Stop
(125 kW/170 KM)

Norma emisji spalin

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażania i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
Rodzaj paliwa

Diesel

Diesel

Zużycie paliwa (l/100 km)1
Miasto
Autostrada
Cykl mieszany

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

Emisja CO2, cykl mieszany (g/km)1

197–193

197–193

2.3 CDTI BiTurbo z systemem Start/Stop2
(107 kW/145 KM)

2.3 CDTI BiTurbo z systemem Start/Stop2
(120 kW/163 KM)

Silniki dla Busa (M2)
Pojemność (cm3)

2 298

2 298

107/145
3 500

120/163
3 500

360
1 500

380
1 500

6-biegowa manualna

6-biegowa manualna

Euro 6

Euro 6

Moc maksymalna (kW/KM)
obr./min
Moment obrotowy (Nm)
obr./min
Skrzynie biegów
Norma emisji spalin

M1 = klasyfikacja EU tylko dla pojazdów pasażerskich (maks. 9 miejsc) M2 = klasyfikacja EU dla pojazdów pasażerskich (maks. 17 miejsc) o masie nieprzekraczającej 5 ton
1
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 oraz WE 692/2008, w zależności od wersji. 2 Dane zużycia paliwa i emisji spalin niedostępne w chwili publikacji niniejszej broszury.
Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motors Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości,
ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa
i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie
oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury
nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

Opony3
Rozmiar

215/65 R 16

225/65 R 16

Klasa efektywności paliwowej4

B

E–B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni5

B

C–B

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)

71

73–70

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia6
3
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 4 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą
od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 5 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania).
6
Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.

Silniki, osiągi i zużycie paliwa

Silniki dla Kombi (M1)

Serwis i gwarancja.
Opel Movano został stworzony do intensywnej pracy w terenie,
dla Ciebie i Twoich klientów – z myślą o jak najrzadszych
wizytach w serwisie. Chcieliśmy, aby użytkowanie jak najdłużej
wiązało się z ograniczonymi kosztami eksploatacyjnymi.
Okres międzyprzeglądowy dla Movano Kombi to 40 000 km
lub co dwa lata, natomiast Movano Busa – 30 000 km lub co rok.
Jeżeli zdarzy się konieczność wykonania nieplanowanego
przeglądu czy naprawy, masz do dyspozycji europejską sieć
serwisową obejmującą ponad 4 700 autoryzowanych przedstawicielstw, w tym 2 600 stacji wyspecjalizowanych w naprawach
samochodów użytkowych. Nasi specjaliści sprawdzą Twój
samochód w najkrótszym możliwym czasie.
Każdy Opel Movano jest objęty 6-letnią gwarancją na perforację
korozyjną nadwozia samochodu.
Dokładnych informacji na temat produktów finansowych, usług
posprzedażnych i programów zarządzania flotą udzielają
Dealerzy marki Opel.

Włącz tryb online.
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy nowoczesny portal internetowy myOpel.
Zapewnia on wygodny dostęp do wielu praktycznych
informacji i pomaga jeszcze lepiej zadbać o Twojego
Opla. Wszystkie dane mogą być dostępne na ekranie
komputera, telefonu lub tabletu. Wystarczy zarejestrować i aktywować konto na www.myopel.pl, aby mieć
dostęp do:
// Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb
// Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
// Zapytań o serwis online
// Wyszukiwarki Autoryzowanych Serwisów
// Historii serwisowej samochodu1
// S pecyfikacji fabrycznej auta1
// Przypomnień o przeglądzie1
Trzeba tylko:
1. Wejść na stronę www.myopel.pl
2. Zarejestrować swojego Opla
3. Aktywować konto

Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu
okresowego w Autoryzowanych Serwisach marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy
na myOpel.pl i do Autoryzowanych Serwisów marki Opel.

1 

Usługi Opla.
Europejska sieć obsługi klienta.
Ponad 4 700 autoryzowanych punktów serwisowych
w całej Europie, w tym ponad 2 600 stacji obsługi
wyspecjalizowanych w naprawach samochodów
dostawczych, zapewnia indywidualną, profesjonalną i sprawną obsługę.
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. Usługa może zostać przedłużona na kolejne
lata. Jest ona świadczona w ponad 40 krajach
europejskich przez 24 h 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).

Opel Kredyt.
Dealerzy marki Opel oferują atrakcyjne, dostosowane do specyfiki produktu programy finansowania.
Klient może wybrać formę zakupu odpowiednią
do swoich potrzeb i możliwości.
Opel Leasing.
Proponujemy leasing samochodu dostosowany do
wymagań i możliwości każdego klienta.Dostępne
programy finansowania to program Opel Leasing
i Opel Leasing Mobilny oraz program kompleksowej
obsługi flot Opel Business Services. Szczegółowe
informacje na www.opel.pl
Opel Ubezpieczenie.
Naszym klientom oferujemy różne programy
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie
od kosztów naprawy oraz preferencyjne stawki
ubezpieczeń samochodu.

Wynajem samochodów Opla.
Wynajem samochodów u Dealerów marki Opel
umożliwia kontynuację jazdy, na przykład w razie
poważnej awarii samochodu.
Gwarancja sprzedawcy 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 Dealera marki Opel, w zależności od tego,
która z tych dat przypada wcześniej.
Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare.
Program obejmuje usługi Opel Assistance i zapewnia
dodatkową ochronę pojazdu po upływie gwarancji
na samochód przez 1, 2 lub 3 lata z limitem przebiegu od 45 000 do 150 000 km (w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej). Zakres programu jest
identyczny z zakresem gwarancji sprzedawcy na
samochód i obejmuje koszty części i robocizny.

Naprawy realizowane są w sieci Autoryzowanych
Serwisów marki Opel, z wykorzystaniem Oryginalnych Części marki Opel.
Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 6-letniej gwarancji na perforację korozyjną nadwozia na warunkach opisanych
w Książce Serwisowej.
Części i akcesoria.
Wszystkie oryginalne części eksploatacyjne oraz
akcesoria służące stylizacji lub dostosowaniu
pojazdu do potrzeb indywidualnych lub firmowych
są dostępne u Dealerów marki Opel.
Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy
marki Opel. Więcej informacji na 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. Indywidualne
uzgodnienie właściwości oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.
General Motors Poland Sp. z o.o.
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