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łatwy

wybór.
Codzienność pełna wyzwań wymaga samochodu dopasowującego się do bieżącej sytuacji.  
Z tej potrzeby powstało Vivaro, które sprawdza się nie tylko podczas służbowych wyjazdów  
czy rodzinnych podróży. Opel Vivaro to wielozadaniowiec, który z łatwością dostosowuje się  
do Twojej działalności.
#wemeanbusiness
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weź sprawy
w swoje
ręce. 

Wokół tyle możliwości, a Ty czasami zastana-
wiasz się, czy podjąć wyzwanie. Po to właśnie 
stworzyliśmy Vivaro. Samochód rodzinny, kom-
fortowe biuro na czterech kołach czy namiastka 
kampera podczas ekscytujących wypraw –  
elastyczne Vivaro sprawdza się w każdej roli.

Z dumą możemy stwierdzić, że projektując  
Vivaro pomyśleliśmy w zasadzie o wszystkim. 
Drzwi otwierasz wygodnie bez kluczyka dzięki 
systemowi automatycznego odblokowywania 
zamków drzwi i sterowania zapłonem (Open and 
Start)1. Cofasz bezkolizyjnie z pomocą kamery 
cofania (RVC)1. Pracujesz bez nieprzewidzianych 

przerw, podłączając urządzenia przenośne do 
gniazda 230 V o mocy 300 W1 lub do USB. Chcesz 
dodać Vivaro nutę indywidualnego charakteru? 
Wybierz właściwy kolor spośród 12 lakierów 
nadwozia, typ drzwi tylnych1, drugie drzwi prze-
suwane1, elegancką tapicerkę materiałową lub 
skórzaną1 itd.

Samochód służbowy czy wypoczynkowy? A może 
dwa w jednym. Wystarczy, że odwrócisz fotele 
w środkowym rzędzie1, zamontujesz rozkładany 
stolik1 na szynach1 lub złożysz trzeci rząd siedzeń 
w wygodne łóżko1 – Opel Vivaro udostępnia Ci 
niezwykle elastyczne wnętrze. 

1 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od modelu i wersji. 
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1 Wyposażenie dodatkowe Vivaro Kombi Edition i Elegance. 2 Wyposażenie standardowe Vivaro Kombi Edition i Elegance. 3 Wyposażenie standardowe Vivaro Kombi Elegance,  
dodatkowe Vivaro Kombi Edition. 4 Pakiet stylizacji wnętrza Irmscher jest dostarczany i objęty gwarancją wykonawcy firmy Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Irmscher).  
Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i poszczególnych elementów pakietu. Części i elementy zamienne pakietu dostarcza 
również firma Irmscher. Elementy pakietu zmniejszają maksymalną ładowność pojazdu. Zestaw elementów pakietu różni się w zależności od wersji Vivaro.
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Przejdźmy 
do 

faktów. 
3

4

2

1

We wszechstronnym Vivaro Kombi komfortowo podróżuje nawet 9 osób i ich bagaż. Ten model 
doskonale sprawdzi się nie tylko jako samochód rodziny, ale również środek transportu dla ważnych 
gości, grupy pracowników czy służb interwencyjnych. 

1 drugie drzwi przesuwane1. Ułatwiają zajmowanie miejsc 
w 2. i 3. rzędzie foteli. 

2 ogrzewanie postojowe z programatorem1. Podgrzeje 
atmosferę wnętrza, a nawet odszroni szyby. Za pomocą 
programatora ustawiasz aktywację ogrzewania odpo
wiednio wcześniej, aby rozpocząć podróż w przyjemnej 
aurze. Opcjonalny pilot ułatwia sterowanie.

3 klimatyzacja na przód2 i na tył3. Sterowanie jest proste, 
a efekt? Niezwykle przyjemny. Optymalna temperatura  
w kabinie znacznie podnosi komfort podróżowania.

4 Pakiet stylizacji wnętrza Irmscher1,4. Eleganckie wykoń
czenie wybranych elementów wnętrza zachwyci Twoich 
pasażerów. Podłokietniki na drzwiach przednich, górna 
ramka konsoli centralnej czy mieszek dźwigni zmia ny 
biegów są pokryte ekskluzywną tapicerką skórzaną. 
Eleganckie welurowe dywaniki z napisem Vivaro dopeł
niają całość.

VIVaro kombI edItIon & elegance
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Vivaro Tourer o dynamicznej, wyrazistej sylwetce zostało zaprojektowane tak, 
aby zapewnić pasażerom najwyższy komfort podróżowania. Jego wnętrze 
pełne jest praktycznych rozwiązań, które sprawdzą się zarówno w zastosowaniu 
służbowym, jak i prywatnym. 

1 Obrotowe fotele1, system prowadnic2. Czas na pogawędkę przy kawie 
lub poważne rozmowy biznesowe? Fotele w 2. rzędzie obracają się, umoż-
liwiając pasażerom 2. i 3. rzędu swobodną rozmowę twarzą w twarz. 
System prowadnic i składany stolik1 zwiększają funkcjonalność wnętrza. 

2 System Easy Entry2. Umożliwia przesunięcie do przodu i złożenie całego 
2. rzędu siedzeń lub tylko skrajnego fotela, ułatwiając zajęcie miejsc  
z tyłu.   

3 Podsufitka z oświetleniem LED2. Oświetlenie przedziału pasażerskiego 
jasnym i wydajnym światłem diod LED sprzyja komfortowej pracy czy 
przyjemnej lekturze po zmroku.

4 Gniazda USB2. Dwa gniazda USB w panelu bocznym służą ładowaniu 
baterii smartfona, tabletu czy laptopa. Natomiast gniazdo 230 V (300 W) 
pozwala podłączyć większe urządzenia.

1

2

4

3

OGraniczEnia
niE

istniEją.
ViVarO TOUrEr
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1 Wyposażenie dodatkowe Vivaro Tourer. 2 Wyposażenie standardowe Vivaro Tourer. 

Vivaro Tourer
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1 Wyposażenie standardowe Vivaro Life. 2 Wyposażenie dodatkowe Vivaro Life.
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otwórz się
na

podróże.
1 Łóżko1. Podróżując nie musisz już myśleć o  

rezerwacji noclegu. Teraz masz własny hotel,  
na 4 kołach. Kilka sprytnych ruchów bez użycia 
narzędzi i przekształcasz 3. rząd siedzeń w wy-
godne podwójne łóżko o powierzchni 2,5 m2. 
Przyciemniane szyby boczne i tylna1 uchronią 
Twoje sny przed porannym słońcem. 

2 rozkładany stolik2. Zasiądź wygodnie doobiadu 
przy stoliku rozkładanym i przesuwanym jednym 
ruchem, a kiedy nie jest Ci już potrzebny, po pro-
stu złóż go. 

3 schowki. Vivaro udostępnia liczne schowki o 
łącznej pojemności niemal 150 litrów, w których 
przechowasz przedmioty niezbędne podczas 
podróży. 

4 Moc na żądanie1. Gniazdo 230 V (300 W) umoż-
liwia podłączenie wielu urządzeń niezbędnych 
w trasie, a dwa złącza USB utrzymują poziom 
naładowania baterii smartfona, laptopa czy 
innych małych urządzeń na odpowiednim po-
ziomie.

2

1

3

4

ViVaro Life

Bywa, że podróżując trafiasz w niespodziewane 
miejsca. Jednak nieplanowana przygoda nie musi 
skończyć się w niekomfortowych warunkach. Vivaro 
Life jest przygotowane na zmianę Twoich planów.  
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witaj w 
ekstraklasie. 

Pakiet sport1. Pozostaw niezapomniane 
wrażenie. Metaliczny lakier, ozdobne pasy 
i stylowe koła robią różnicę.

Elementy pakietu dla Vivaro Tourer i Life:
·  System multimedialny Navi 50 IntelliLink 

z fabryczną nawigacją
· Mocowanie FlexDock® na smartfona
· 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich  

czarno-srebrne 
· Lakier metaliczny nadwozia
· Czarne lub srebrne ozdobne pasy  

na masce, dachu i bokach nadwozia  
(element nieobowiązkowy pakietu).

Pakiet Sport dla Vivaro Kombi Edition 
zawiera dodatkowo:
· Czujniki parkowania z tyłu
· Czujnik deszczu i zmierzchu
· Światła do jazdy dziennej LED
· Reflektory przeciwmgielne
· Chromowaną osłonę chłodnicy
· Przyciemnione szyby w tylnej  

 części nadwozia
· Obudowy tylnych lamp, listwy boczne,  

listwę zawiasu bocznych tylnych  
drzwi, słupki tylne i nakładki lusterek 
zewnę trznych w kolorze nadwozia.

1 Wyposażenie dodatkowe.



13Pakiet Sport
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1 Wyposażenie dodatkowe. 2 Więcej informacji o interfejsie znajdziesz na tylnej okładce. 3 Liczba i zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu 
multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Sprawdź kompatybilność swojego urządzenia na www.opel.pl 
w sekcji Systemy multimedialne lub zapytaj Dealera marki Opel.

1



15Łączność i innowacje

docierasz 
na czas

i w dobrym
nastroju.

1 system multimedialny navi 80 intelliLink1. Nowoczesny system  
z fabryczną nawigacją, udostępniający mapy 3D wyświetlane na  
7˝ ekranie dotykowym, umożliwia obsługę większości aplikacji 
smartfona na ekranie dotykowym za pośrednictwem interfejsu  
Android AutoTM2,3. Wprowadzanie celu podróży za pomocą komend 
głosowych jest niezwykle proste. Serwis TomTom LIVE z funkcją in-
formacji o bieżących utrudnieniach w ruchu drogowym (dostępną 
bez dodatkowych opłat do 2020 roku) ułatwia płynne planowanie 
trasy. 

2 system multimedialny navi 50 intelliLink1,3. Udostępnia fabryczną 
nawigację z mapami 3D większości krajów Europy, wyświetlanymi 
na 7˝ ekranie dotykowym. Łącze Bluetooth® pozwala obsługiwać 
połączenia telefoniczne i odtwarzać bezprzewodowo muzykę ze 
smartfona. Sterowanie wybranymi funkcjami za pomocą asystenta 
komend głosowych Siri jest możliwe po podłączeniu iPhone’a.

3 open and start1. System automatycznego odblokowywania zamków 
drzwi i sterowania zapłonem otwiera wszystkie drzwi, kiedy tylko 
zbliżysz się do auta. 

2

3



wygodnie z 
przodu.

przestronnie
z tyłu.

i na odwrót.

16

Każdy model Vivaro oferuje wiele możliwości 
elastycznej aranżacji wnętrza. Bez względu na 
to czy potrzebujesz miejsca aż dla 9 pasażerów 
i ich ekwipunku, obszernej przestrzeni bagażowej 
czy mobilnej sali konferencyjnej – Vivaro staje 
na wysokości zadania. A Ty nie musisz nawet 
korzystać z narzędzi.

Grafika przedstawia przykładowe możliwości 
aranżacji foteli. Więcej informacji znajdziesz na 
www.opel.pl/vivaro oraz u Dealerów marki Opel.

Wersja 7-miejscowa z obrotowymi 
fotelami i rozkładanym stolikiem Wersja 8-miejscowa



17Wszechstronność i aranżacja foteli

Wersja rodzinna 
7-miejscowa

Wersja z 3. rzędem rozłożonym 
w pełnowymiarowe łóżkoWersja 9-miejscowa Wersja 9-miejscowa z odwróconą 

kanapą w 2. rzędzie
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1

2

3

4

5

6

7

8

9



Kolory nadwozia 19

wybieraj 
z

palety.
Kolory nadwozia
Dopasuj Vivaro do swojego biznesu stylu 
życia. Wybieraj spośród 12 kolorów lakierów 
bazowych i metalicznych. 

1 Biały Casablanca

2 Granatowy Ink1

3 Czerwony Magma

4 Szary Iron2

5 Zielony Spring2

6 Niebieski Panorama2

7 Czarny Midnight2

8 Srebrny Cassiopeia2

9 Brązowy Copper2

10 Beżowy Jasper2

11 Srebrny Platinum2

12 Szary Slate3

 

1 Wyposażenie standardowe Vivaro Kombi Edition. 2 Dostępny za dopłatą. 3 Dostępny za dopłatą tylko dla Vivaro Tourer i Life.  

10

11

12
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komfort
oraz

Styl.
Koła
Wybieraj spośród 16˝ stalowych obręczy z kołpakami lub  
17˝ obręczy kół ze stopów lekkich, w kolorze srebrnym, czarnym 
lub we wzorze diamentowy szlif. 

1 16˝ stalowe obręcze kół z kołpakami1

2 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym2

3 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze czarnym3

4 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich we wzorze diamentowy szlif4

Tapicerki
Wnętrze Vivaro mówi wiele o Tobie i Twojej firmie. Wybierz odpo-
wiednią tapicerkę foteli wykonaną z przyjemnego w dotyku  
materiału lub skóry naturalnej.

5 Tapicerka skórzana Titanium, czarna4

6 Tapicerka materiałowa Connect, czarna5

7 Tapicerka materiałowa Tricess, granatowa6

1

2

3

4



Tapicerki i koła 21
1 Wyposażenie standardowe każdej wersji. 2 Wyposażenie dodatkowe każdej wersji. 3 Wyposażenie dodatkowe Vivaro Kombi Edition i Elegance. 4 Wyposażenie dodatkowe  
Vivaro Tourer i Life. 5 Wyposażenie standardowe Vivaro Kombi Elegance, Life i Tourer, dodatkowe Vivaro Kombi Edition. 6 Wyposażenie standardowe Vivaro Kombi Edition. 

5

7

6
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1

1  Wyposażenie dodatkowe dostępne w ofercie akcesoriów.



23Akcesoria 

2

3

akcesoria
do codziennego 

użytku.
1 Haki holownicze1. Do wyboru są demontowalne 

lub stałe haki kulowe i profesjonalne z trzpie niem 
zabezpieczającym, przystosowane do holowania 
przyczepy do 2 000 kg. 

2 Uchwyt rowerowy1. Przewieziesz na nim nawet 
2 rowery, bez uszczerbku dla przestrzeni baga-
żowej. 

3 Uchwyt Flexconnect1. Wielofunkcyjny uchwyt 
montowany z tyłu zagłówków foteli, stanowi 
bazę dla wymiennych przystawek, takich jak 
uchwyt na tablet. Oglądanie filmów podczas 
podróży jeszcze nigdy nie było tak przyjemne.

4 Składany stolik FlexConnect1 z uchwytem na 
napoje. Postawisz na nim kubek z kawą i odło-
żysz książkę. 

Pełną gamę akcesoriów znajdziesz w elektro
nicznym katalogu na www.opel.pl 

4
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bezpiecznie na
pokładzie.

1 czujniki parkowania1. Stres związany z parkowa
niem w ciasnych przestrzeniach warto ograniczyć. 
Tylne czujniki alarmują Cię o zbliżaniu się do prze
szkód, ułatwiając manewrowanie.

2 System alarmowy1. Stoi na straży Twojego Vivaro, 
więc Ty już nie musisz. 

3 Kamera cofania (RVc)1. Pokazuje czytelny obraz 
obszaru z tyłu pojazdu i ułatwia omijanie przeszkód 
podczas cofania.

Bezpieczeństwo pasywne. Poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera, boczne i kurtynowe1 to jedne  
z wielu elementów dbających o bezpieczeństwo  
pasażerów.

Standardowe systemy bezpieczeństwa:
· Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP®)
· Elektroniczny system dystrybucji siły hamowania 

(EBD) i układ antypoślizgowy (ABS)
· Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach 

(HSA) i system kontroli trakcji (TC)
· System awaryjnego wspomagania hamowania (EBA)
· Adaptacyjny system kontroli obciążenia pojazdu 

(ALC) 
· System ograniczający ryzyko dachowania (ROM)
· Układ stabilizacji przyczepy (TSP) dostępny  

z opcjo nalnym hakiem holowniczym 
· Zaczepy ISOFIX na zewnętrznych tylnych fotelach

1

2

program opel FlexCare. Zapewnia dodatkową 
ochronę Twojego Opla. To nie tylko bezpieczeństwo 
i komfort podróży, ale również:
· Ochrona pogwarancyjna przez kolejne 1,2 lub  

3 lata po upływie gwarancji podstawowej
· Obsługa okresowa, czyli kompletny pakiet 

profesjo nalnych usług serwisowych
·  Opel Assistance.

Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl w sekcji 
Usługi i serwis.

3



Bezpieczeństwo i program Opel FlexCare 251 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od modelu i wersji.
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ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

SILNIKI 1.6 Diesel 
(70 kW/95 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

1.6 ECOTEC® BiTurbo Diesel
(92 kW/125 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

1.6 BiTurbo Diesel
(107 kW/145 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

Dostępny dla Kombi Edition Kombi Elegance Kombi Edition Kombi Elegance Tourer, Life Kombi Edition Kombi Elegance Tourer, Life

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. Opel 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 warun-
kach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zacho-
wania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietech-
nicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

Skrzynia biegów MT-6 MT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Paliwo Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 7,0–6,8 7,0–6,9 6,5–6,4 6,8–6,7 6,9–6,8 6,7–6,6 6,9–6,8 7,0–6,9

Autostrada 5,6–5,4 5,6–5,5 5,3–5,1 5,3–5,2 5,4–5,3 5,5–5,4 5,5–5,4 5,6–5,5

Cykl mieszany 6,1–6,0 6,1–6,0 5,7–5,6 5,8–5,7 5,9–5,8 6,0–5,9 6,0–5,9 6,1–6,0

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany1 159–155 160–157 149–145 152–149 155–152 155–152 157–154 159–156

MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna

OPONY3

Rozmiar 205/65 R 16 215/65 R 16

Klasa efektywności paliwowej4 E–C C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni5 E–B B

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 71–72 70

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia6

1Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 i WE nr 692/2008, w zależności od wersji. 2 Technologia BlueInjection wykorzystuje bezzapachowy roztwór mocznika AdBlue®, przechowywany w oddzielnym zbiorniku. Komputer 
pokładowy informuje kierowcę o konieczności uzupełniania płynu, również w okresach między przeglądami. Więcej informacji na www.opel.pl/adblue 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 i skrzynie biegów 27

postaw
na moc.

Biturbo, start/stop i 6 biegów. Nowoczesne silniki 
Vivaro generują odpowiednią moc, zużywając zara-
zem mniej paliwa. System Start/Stop i 6-stopniowa 
skrzynia biegów wspomagają dalszą redukcję spa-
lania. Doposażając Vivaro w zewnętrzną przystawkę 
odbioru mocy z silnika zyskujesz możliwość podłącze-
nia dodatkowych urządzeń, na przykład agregatu.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

SILNIKI 1.6 Diesel 
(70 kW/95 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

1.6 ECOTEC® BiTurbo Diesel
(92 kW/125 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

1.6 BiTurbo Diesel
(107 kW/145 KM) z systemem Start/Stop
i technologią BlueInjection2

Dostępny dla Kombi Edition Kombi Elegance Kombi Edition Kombi Elegance Tourer, Life Kombi Edition Kombi Elegance Tourer, Life

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. Opel 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 warun-
kach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zacho-
wania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietech-
nicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

Skrzynia biegów MT-6 MT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Paliwo Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 7,0–6,8 7,0–6,9 6,5–6,4 6,8–6,7 6,9–6,8 6,7–6,6 6,9–6,8 7,0–6,9

Autostrada 5,6–5,4 5,6–5,5 5,3–5,1 5,3–5,2 5,4–5,3 5,5–5,4 5,5–5,4 5,6–5,5

Cykl mieszany 6,1–6,0 6,1–6,0 5,7–5,6 5,8–5,7 5,9–5,8 6,0–5,9 6,0–5,9 6,1–6,0

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany1 159–155 160–157 149–145 152–149 155–152 155–152 157–154 159–156

MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna
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Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producent nie udostępnia wersji polskojęzycznej). Więcej informacji o interfejsie znajdziesz na stronie www.android.com/auto/ 
Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google. 

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. 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 Dealerów marki Opel.

Opel Poland Sp. z o.o.                                                                                 SPEXT Wydanie 12/17www.opel.pl/vivaro
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