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Opel Vivaro. Gama modeli. Witamy 
w Twojej własnej klasie biznes.

Niezależnie od tego,jakie ładunki przewozisz, dodatkowy komfort i wygoda klasy biznes to coś niezwykle cennego. Wyróżniający się, 
elegancki styl, pięknie wykończenie kabiny, łatwość prowadzenia jak w samochodzie osobowym, komfort, wszechstronność i bezpieczeństwo 
sprawiają, że każda podróż jest przyjemnością. 

Gama modeli Opel Vivaro staje się coraz lepsza i ma coraz więcej do zaoferowania. Każda jednostka z najnowszej serii silników,  
współpracujących z 6-stopniową skrzynią biegów, spełnia normę emisji EurO 4. Zapewnia przy tym bardzo niskie koszty eksploatacji.  
Tę atrakcyjną ofertę uzupełnia doskonały system wsparcia serwisowego oraz atrakcyjne warunki gwarancji .

• Opływowy, aerodynamiczny kształt zwiększa efektywność chłodzenia silnika i zmniejsza zużycie paliwa
• Charakterystyczny dach kabiny w wersji „Jumbo” nie tylko przyciąga wzrok, ale zapewnia większą łatwość wsiadania i wysiadania 

oraz większą wysokość wnętrza
• Komfort porównywalny z samochodami osobowymi, niskie koszty eksploatacji i duża funkcjonalność
• 2 wysokości dachu, 2 rozstawy osi, 2 wersje dop. masy całkowitej, 4 silniki. Dostępny jako furgon, van z podwójną kabiną, kombi,  

samochód skrzyniowy, podwozie z kabina oraz wersja Tour
• Podwójne tylne drzwi lub klapa
• Wersja o długim rozstawie osi z przedziałem pasażerskim z wykończeniem w wersji Comfort 

Zakup samochodu dostawczego oznacza poważną inwestycję. Prawdziwą wartość samochodu można ocenić według wydajności jego 
pracy dla Ciebie i Twojej firmy. Wszystkie samochody marki Opel mają za zadanie spełnianie z nawiązką potrzeb użytkowników.  
Podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić możliwość maksymalnego wykorzystania samochodów tam, gdzie sprawdzają się  
najlepiej – na drodze.

Doskonałym przykładem tej filozofii jest model Opel Vivaro. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W letnim upale i śniegach zimy.  
Na wszystkich drogach Europy i w ruchu miejskim. Dzięki samochodom Opla Twoja firma nabierze nowego rozmachu – na dłużej!
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Opel – Serwis.
Zainwestowany kapitał szybko zaczyna procentować.
Opel dba o zapewnienie niskich kosztów obsługi i minimalnych przestojów. Dlatego oferujemy 
naszym zdaniem najlepszy i najbardziej kompleksowy program serwisowy. Program rozpoczyna 
się od pierwszego dnia – Twój samochód Opel Vivaro zostaje objęty 24-miesięczną gwarancją 
bez limitu przejechanych kilometrów oraz gwarancją na perforację nadwozia, obowiązującą 
przez 12 lat. Utrzymując Twój samochód Opel Vivaro w idealnym stanie, serwis Opel minimalizuje 
przestoje, a także umożliwia osiągnięcie atrakcyjnej ceny odsprzedaży.

Obsługa klienta w całej Europie.
Ponad 6000 punktów serwisowych i warsztatów Opla (w tym ponad 2000 warsztatów wyspecja-
lizowanych w naprawach samochodów dostawczych) w całej Europie zapewnia indywidualną, 
profesjonalną i sprawną obsługę. Zgodnie z oczekiwaniami wszelkie naprawy są wykonywane 
według najwyższych standardów. Co ważniejsze, w ramach obsługi klient otrzymuje szczegółowe 
informacje o wykonanej naprawie i o poszczególnych pozycjach na fakturze.

Usługa Opel Roadside Assistance.
Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i obejmuje wszystkie nowe pojazdy marki Opel przez rok 
od daty ich pierwszej rejestracji lub dostarczenia klientowi przez autoryzowanego dealera,  
w zależności od tego, która z tych dat przypada wcześniej. Opel Roadside Assistance służy 
pomocą, bez względu na to, gdzie jesteś. W ponad 40 krajach europejskich – 24 godziny na 
dobę. Oferujemy takie usługi, jak pomoc w razie awarii, usługi holowania, wynajęcie samochodu, 
zakwaterowanie w hotelu lub zorganizowanie transportu zastępczego, np. koleją lub samolotem 
(zgodnie z warunkami programu). Przedłużenie dostępu do usługi można uzyskać u dystrybutora 
lub w autoryzowanej stacji obsługi przy okazji przeglądu rocznego.



Opel Vivaro – furgon.
Dla modeli z dachem standardowym dostępna 
jest gama podwójnych drzwi tylnych o kącie 
otwarcia 90 °, 180 ° lub 250 ° (opcja), a także 
unoszona klapa tylna. Standardowym wypo
sażeniem są przesuwne drzwi boczne. Jako opcja  
dostępne są drugie drzwi przesuwne.
Samochód dysponuje jedną z najszerszych w swojej 
klasie przestrzeni ładunkowych. Przy bardzo niskim 
progu załadowczym oznacza to możliwość łatwego 
załadunku palet, kartonów, skrzyń i dużych ładun
ków przez tylne lub boczne drzwi. Dla modeli z pod
wyższonym dachem dostępne są podwójne tylne 
drzwi o pełnej wysokości oraz różne konfiguracje 
drzwi bocznych. 
Przestrzeń ładunkowa Opla Vivaro dysponuje 
wieloma unikalnymi funkcjami, zapewniającymi 
bezpieczeństwo pasażerów i ładunku. Opel Vivaro 
dysponuje 8 lub 10 punktami mocowania ładunku 
(zgodnymi z normą DIN 75410), w zależności od 
rozstawu osi i od tego czy pojazd ma przeszkloną 
lub nieprzeszkloną przegrodą o pełnej wysokości. 
Opcjonalne wyposażenie przestrzeni ładunkowej 
to system FlexFix, pozwalający na mocowanie ła
dunku do ścian bocznych za pomocą pasów, 
boczne wykładziny ochronne oraz wytrzymała, 
drewniana podłoga przestrzeni ładunkowej.

 Normalny lub długi rozstaw osi
 Normalny lub podwyższony dach
 Podwójne tylne drzwi lub unoszona klapa
 Dostępne drugie boczne drzwi przesuwne
 Przegroda o pełnej wysokości







Opel Vivaro – wersja  
z podwójną kabiną.
Wersja Opla Vivaro z podwójną kabiną to idealna 
konfiguracja, zapewniająca bezpieczny i ekono-
miczny transport pasażerów i ładunku. Wersja ta 
zapewnia możliwość transportu 5 lub 6 osób, 
dysponując przestrzenią ładunkową o pojemności 
do 3,8 m3 lub 2,9 m3 w wersji z normalnym rozstawem 
osi. Wersja ta pozwala na przewożenie standardo-
wej europalety. Kabina zapewnia wszystkim  
jadącym komfort i bezpieczeństwo jak w samo-
chodzie osobowym. W kabinie są dwa rzędy  
siedzeń (standardowe wyposażenie obejmuje 
boczne drzwi przesuwne, regulowane zagłówki  
i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa). Po drugiej 
stronie przeszklonej przegrody o pełnej wyso-
kości znajduje się przestrzeń ładunkowa, umożli-
wiająca wydajny i bezpieczny przewóz towarów. 
Wersja Comfort zapewnia dodatkowe miejsce  
na nogi i wygodniejszy kąt ustawienia oparcia 
drugiego rzędu siedzień.
Bezpieczeństwo ładunku zapewniają punkty 
mocowania. Dostępne są dodatkowe opcje, takie 
jak drewniana podłoga i listwy boczne. 
Wydajność transportu można zwiększyć stosując 
wewnętrzne systemy transportowe i bagażniki 
oraz uchwyty dachowe.

 Do 3,8 m3 przestrzeni ładunkowej
 Maksymalnie 6 siedzeń
 Dostępne drugie drzwi przesuwne
 Normalny lub długi rozstaw osi
 Wersje Comfort (na zdjęciu) i Base



Opel Vivaro Kombi.
Dzięki 3 rzędom siedzeń ten stylowy model do przewozu pasażerów  
zapewnia przyjemny i wygodny przewóz do 9 osób wraz z bagażem.  
Szerokie przesuwne drzwi i niskie stopnie zapewniają łatwy dostęp  
do jasnej, przestronnej kabiny, której panoramiczne szyby gwarantują  
doskonałą widoczność. Tłumiąca dźwięk tapicerka zapewnia niski  
poziom hałasu. 
Wszechstronność Opla Vivaro umożliwia spełnienie wszelkich wymagań – 
możliwość regulowania wielkości przestrzeni ładunkowej i liczby miejsc 
pasażerskich zapewnia najwyższą funkcjonalność. Konfigurację foteli można 
zmienić w kilka minut, bez użycia narzędzi.
Regulowany w kilku płaszczyznach fotel kierowcy zwiększa wygodę pro-
wadzenia samochodu. Za przednimi fotelami znajduje się miejsce dla 
dodatkowych 6 pasażerów oraz spora przestrzeń ładunkowa o kubaturze 
2,2 m3 (w wersji z długim rozstawem osi). 
Prawą część oparcia fotela w środkowym rzędzie można złożyć, co ułatwia 
dostęp do tylnego rzędu siedzeń. 
Jeśli potrzebna jest dodatkowa przestrzeń ładunkowa, trzeci rząd foteli 
można złożyć lub zupełnie wyjąć, co zwiększa długość przestrzeni  
ładunkowej do 3,1 m3 (krótki rozstaw osi) lub 4,1 m3 (długi rozstaw osi). 
Usunięcie drugiego rzędu foteli udostępnia przestrzeń ładunkową  
o długości 5,0 m3 (krótki rozstaw osi) lub 5,9 m3 (długi rozstaw osi). 
Opcjonalna siatka zabezpieczająca, mocowana za fotelami, chroni pasa-
żerów przed przedmiotami znajdującymi się w przedziale ładunkowym.

 Do 9 miejsc
 Możliwość usunięcia drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
 Zmienna wielkość przestrzeni ładunkowej
 Normalny lub długi rozstaw osi
 Dostępne drugie drzwi przesuwne
• Pełne wykładziny tapicerskie wnętrza (opcja)
• Wykończenie przedziału pasażerskiego w standardzie Comfort  

(wersja z długim rozstawem osi)







Opel Vivaro – wersja skrzyniowa.
Wersja skrzyniowa Opla Vivaro dysponuje niezwykle praktyczną skrzynią ładunkową z całkowicie 
płaską podłogą o powierzchni 5,5 m2 z lekkimi, anodyzowanymi, aluminiowymi burtami  
i klapą tylną. Dostępnych jest także kilka zamykanych pojemników bagażowych pod podłogą. 
Zapewniają one dodatkowe 920 litrów łatwo dostępnej i dobrze zabezpieczonej przestrzeni  
ładunkowej. Pojemniki po obu stronach pojazdu doskonale nadają się jako schowki na narzędzia 
i wyposażenie, zaś pojemnik tylny o głębokości 2860 mm idealnie sprawdza jako miejsce  
na dłuższe przedmioty, takie jak drabiny.

• Stalowa osłona kabiny z drabinkową ramą
• 8 punktów mocowania ładunku – 6 w podłodze, 2 w osłonie kabiny
• 5 zamykanych pojemników bagażowych pod podłogą
• Przestrzeń ładunkowa o powierzchni 5,5 m2



Opel Vivaro Tour.
Styl i komfort klasy biznes.
Atrakcyjne zderzaki w kolorze nadwozia i charakterystyczna osłona 
chłodnicy marki Opel doskonale łączy się z panoramicznymi szybami 
oraz subtelnie wymodelowanym nadwoziem. Wewnątrz znajdziesz  
przestronną, dobrze wyposażoną kabinę, która spełni Twoje oczekiwania  
z nawiązką. Model Tour oferuje możliwość luksusowego transportu  
maksymalnie 8 osób oraz wysokiej jakości tapicerkę w całym pojeździe. 
Wydajna instalacja grzewcza i wentylacja oraz opcjonalny dodatkowy 
grzejnik o mocy 5 kW można uzupełnić klimatyzacją (przedniej i tylnej 
części pojazdu) i szeroką gamą systemów audio, które zapewnią  
rozrywkę pasażerom.

Kierowcy ucieszą się z regulowanej kolumny kierownicy, wspomaganiem 
układu kierowniczego, klimatyzacji, sterowanych elektrycznie przednich 
szyb, podgrzewanych lusterek zewnętrznych i aż 11 schowków.

Mimo przestronnego wnętrza model Opel Vivaro Tour nie zajmuje na 
drodze więcej miejsca niż rodzinny samochód osobowy, a dzięki wysokości  
poniżej 2 m mieści się w standardowym garażu. Dzięki temu parkowanie 
i manewrowanie staje się przyjemnością, a na koniec dnia możesz  
umieścić samochód w bezpiecznym miejscu.

• Maksymalnie 8 siedzeń
• Przestrzeń ładunkowa o powierzchni 1,2 m3 za trzecim rzędem siedzeń
• Do 5,0 m3 przestrzeni ładunkowej po usunięciu drugiego i trzeciego 

rzędu siedzeń
• Dostępny system transportu dachowego
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Opel Vivaro – z kabiną podwójną. 
Miejsca dla 5 pasażerów i kierowcy.  
Dostępne dwa rozstawy osi i dwie wersje, 
Comfort i Base.

Opel Vivaro Kombi/Tour. Do przewozu 
pasażerów lub ładunków. Maksymalnie 
ośmiu pas ażerów plus kierowca, trzy rzędy 
siedzeń. Możliwość usunięcia drugiego  
i trzeciego rzędu siedzeń. Dostępne dwa 
rozstawy osi.

Opel Vivaro – adaptacje specjalne. 
Indywidualne rozwiązania dla indywidu-
alnych użytkowników. Opel Vivaro w wersji 
jako podwozie z kabiną (Floor Cab) to 
doskonała podstawa specjalistycznych 
adaptacji i przeróbek nadwozia.

Opel Vivaro – furgon. Dostępne dwie 
wysokości i dwa rozstawy osi. Łatwo zna-
leźć najlepszy van dla danego zadania.

L1H1 L2H1

L2 Podwozie z kabiną

L1H1 L1H2 L2H1

L1H1 L2H1
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L2 Wersja skrzyniowa

L2H2

Opel Vivaro – różnorodność.
Różnorodność wersji Opla Vivaro czyni go niezastąpionym partnerem w wielu zastosowaniach. 
Modułowa konstrukcja takich wersji, jak furgon, kombi czy podwozie z kabiną, zapewnia  
pełną swobodę konfiguracji przestrzeni ładunkowej. Nawet jeśli potrzebujesz specjalistycznej 
adaptacji, model Opel Vivaro stanowi doskonały punkt wyjścia. Dodatkowe informacje na  
temat danych technicznych można znaleźć w oddzielnej ulotce zawierającej charakterystykę 
techniczną. Twój partner marki Opel w zakresie pojazdów dostawczych z przyjemnością 
udzieli Ci specjalistycznych informacji.

L:  rozstaw osi, 2 dostępne:  
1 = krótki  
2 = długi

H:  wysokość dachu, 2 dostępne:  
1 = normalna  
2 = podwyższona
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Opel Vivaro – z kabiną podwójną

Opel Vivaro Kombi/Tour

Opel Vivaro – adaptacje specjalne

Opel Vivaro – Furgon
L1H1/H2 L2H1/H2

L1H1 L2H1

L2H1

Opel Vivaro – przód i tył

Podwozie z kabiną

L1H1

Wersja skrzyniowa
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Wszystkie wymiary w mm.
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Wersje nadwozia  
Opel Vivaro 
 
 
 
 
 

Zakres  
obciążeń 

 
 
 
 

(w kg)

Maksymalne  
obciążenie 

  
 
 
 

(w kg)

Maksymalne  
obciążenie 

dachu 
 
 
 

(w kg)

Objętość ładunku 
(zgodnie z normą ISO 3832) 

 

 

 

 
(w m3)

Maksymalna  
długość podłogi 

przestrzeni  
ładunkowej 

 
 

(w mm)

Szerokość podłogi 
przestrzeni  
ładunkowej  

maksymalna/ 
pomiędzy  
nadkolami 

(w mm)

Maksymalna  
wysokość  

przedziału  
ładunkowego 

 
 

(w mm)

Średnica  
zawracania 

(minimalna – 
między krawęż-
nikami/maks, – 

między ścianami) 
(w m)

Furgon

L1H1

L1H1

L1H2

L2H1 

L2H2

2700

2900

2900

2900

2900

960–1017

1125–1173

1075–1090

1118–1210

1115–1130

280

280

210

280

210

5,0

5,0

7,1

5,9

8,4

2400

2400

2400

2800

2800

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1690/1268

1387

1387

1913

1387

1913

11,8/12,4

11,8/12,4

11,8/12,4

13,1/13,7

13,1/13,7

Furgon z podwójna kabiną Base/Comfort Base/Comfort

L1H1

L2H1

2900

2900

1025–1073

1045–1110

280

280

2,9/2,6

3,8/3,5

1530/1400

1930/1800

1690/1268

1690/1268

1387

1387

13,1/13,7

13,1/13,7

Wersja skrzyniowa

L2H1 2900 1014–1170 – – 2902 1920 – 13,1/13,7

Kombi
6-miejscowy/ 
9-miejscowy

6-miejscowy/ 
9-miejscowy

L1H1

L1H1

L2H1

2700

2900

2900

872–925

946–954

978–1011

280

280

280

3,1/1,2

3,1/1,2

4,1/2,2

1548/790

1548/790

1948/1190

1668/1234

1668/1234

1668/1234

1369

1369

1369

11,8/12,4

11,8/12,4

13,1/13,7

Tour

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



Opel Vivaro. Silniki.
Wytrzymałość, trwałość i kultura pracy. Mocne i ekonomiczne. Dzięki nowoczesnym silnikom i standardowej  
6-biegowej przekładni Opla Vivaro zainwestowany kapitał szybko zaczyna procentować. 



Silniki
6-biegowa ręczna skrzynia biegów. 

Standardowa 6-stopniowa skrzynia  
biegów zmniejsza zużycie paliwa i poziom 
hałasu w kabinie. Dźwignia skrzyni  
biegów ergonomicznie umieszczona  
w konsoli środkowej.

6-biegowa przekładnia automa-
tyczna Easytronic®. Jeszcze większy 
komfort i mniejsze zużycie paliwa: funk-
cja Easytronic® umożliwia ręczną  
zmianę biegu w dowolnym momencie. 
Wyposażenie opcjonalne dla silników  
2.0 CDTI (84 kW/114 KM) i 2.5 CDTI  
(107 kW/146 KM).

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności i najlepszych parametrów eksploatacyjnych 
wymaganych przez użytkowników biznesowych i klientów instytucjonalnych, wszystkie 
silniki benzynowe i diesla Opla Vivaro oferują doskonałe połączenie niskiego zużycia 
paliwa, trwałości i własności dynamicznych. Silnik 2.5 CDTI jest dostępny także z filtrem 
cząstek stałych (DPF).
W silnikach diesla zastosowano układy wtryskowe common rail najnowszej generacji, 
zapewniającej znaczne korzyści: niskie zużycie paliwa, wyższy moment w niskich  
zakresach obrotów, zapewniający lepsze osiągi i sprzyjający zwiększeniu żywotności 
silnika, a także niższy poziom hałasu i emisji. Standardowym wyposażeniem wszystkich 
wersji Opla Vivaro jest 6-stopniowa, ręczna skrzynia biegów. 
System Easytronic® firmy Opel, zaawansowana przekładnia łącząca wygodę przekładni 
automatycznej z ekonomią ręcznej skrzyni biegów, jest dostępny jako opcja z silnikami 
2.0 CDTi (84 kW) i 2.5 CDTI (107 kW). System Easytronic® zapewnia zużycie paliwa mniejsze 
nawet o 6% w porównaniu z ręczną skrzynią biegów.

Opel Vivaro 2.0 2.0 CDTI 2.0 CDTI 2.5 CDTI1

Norma emisji spalin EurO 4 EurO 4 EurO 4 EurO 4

Paliwo Benzyna Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Pojemność skokowa 
(cm3) 1998 1995 1995 2464

Moc maksymalna  
(kW/KM)
przy obr/min

86/117
4700

66/90
3500

84/114
3500

107/146
3500

Maksymalny moment 
obrotowy (Nm)
przy obr/min

190
3750

240
1500

290
1600

320
1500

Skrzynia biegów 

Zużycie paliwa 
(l/100 km)

Cykl miejski 
Cykl pozamiejski 
Cykl mieszany

MT-62

13,3–13,7
8,6–8,9

10,3–10,6

MT-62

9,2–9,3
6,7–6,8
7,6–7,8

MT-6/MTA2

9,2–9,3/8,2–8,5
6,7–6,8/6,9–7,0
7,6–7,8/7,4–7,5

MT-6/MTA2

10,5/9,6
7,7/7,5
8,8/8,3

Przebiegi (okresy)  
między przeglądami
(km/lata)

30 000/1 30 000/1 30 000/1 30 000/1

Emisja CO2 (g/km) 247–253 202–205 202–205/ 
194–199 232/218

1  Filtr DPF jako opcja.     2  MT = ręczna skrzynia biegów.     MTA = automatyczna skrzynia biegów/Easytronic®.

Wszystkie dane dotyczą podstawowego modelu M1 (Kombi), sprzedawanego w Europie z wyposażeniem 

standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wytycznych dyrektywy 1999/100/WE, uwzględnia masę 

pojazdu bez obciążenia, w stanie opisanym przez wytyczne. Montaż wyposażenia dodatkowego może pocią-

gnąć za sobą wzrost zużycia paliwa i podwyższenie emisji CO2. Ponadto może powodować wzrost masy własnej 

nieobciążonego pojazdu, a w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie dopuszczalnych obciążeń osi  

i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz na obniżenie dopuszczalnej masy holowanej przyczepy. Może  

również powodować spadek prędkości maksymalnej i pogorszenie parametrów przyspieszenia. Przedstawione 

osiągi dotyczą sytuacji, kiedy pojazd jest obciążony 200 kg (nie licząc kierowcy).
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Opel Vivaro. Bezpieczeństwo.
Na autostradach i wąskich uliczkach, przy dużej szybkości i w korkach, Opel Vivaro skutecznie  
troszczy się o Ciebie i powierzony mu ładunek. Bezpieczeństwo we wszystkim co robisz.



Bezpieczeństw
o

Rozbudowany pakiet rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo czynne i bierne 
Opla Vivaro obejmuje standardowo wspomaganie kierownicy, układ ABS z układem 
wspomagania nagłego hamowania oraz hamulce tarczowe we wszystkich kołach 
(przednie tarcze wentylowane). Opcjonalny elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy 
(ESP®Plus) zapewnia możliwość ingerencji w trakcję nawet 3 kół jednocześnie i ogranicza 
nadmierne przechyły nadwozia w przypadku nagłych zmian kierunku jazdy.

Dostępne poduszki powietrzne. 
Standardowym wyposażeniem jest  
pełnowymiarowa poduszka powietrzna 
kierowcy. Ponadto istnieje możliwość  
zamówienia poduszki powietrznej pasa-
żera, poduszek bocznych i kurtynowych. 

Asystent parkowania z tyłu. Asystent 
parkowania (oferowany jako wyposażenie 
opcjonalne) emituje sygnały dźwiękowe, 
ostrzegając przed przeszkodami w czasie 
cofania. Urządzenie korzysta z czujników 
w tylnej części pojazdu.

Przegroda z oknem. Tylne okno  
w kabinie kierowcy (oferowane jako  
wyposażenie opcjonalne) pozwala  
kierującemu mieć w polu widzenia  
także ładunek. (Pokazano przegrodę  
dla wersji z podwójną kabiną w wyko
naniu Comfort).

Dostępne przegrody. Dostępnych 
jest kilka wersji przegród. Przegrody  
siatkowe (oferowane jako wyposażenie 
opcjonalne) chronią kierowcę i pasażera, 
zapewniając jednocześnie dostęp do 
przestrzeni ładunkowej.

Lusterko z dwiema płaszczyznami. 
Lusterka zewnętrzne z dwiema płasz-
czyznami o różnej krzywiźnie ułatwiają  
parkowanie i wyprzedzanie.

Z układem ESP®Plus

Bez układu ESP®Plus
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Automatyczne blokowanie drzwi.  
Po ruszeniu z miejca centralny zamek  
automatycznie blokuje wszystkie drzwi, 
co zwiększa bezpieczeństwo kierowcy  
i ładunku. Funkcja ta może zostać wyłą-
czona i włączona ponownie przez  
kierowcę (opcja).

Z układem wspomagania siły hamowania
Bez układu wspomagania siły hamowania



Opel Vivaro. Wnętrze i komfort.
Doskonałe miejsce do prowadzenia działalności biznesowej. Niezwykle praktyczna  
i komfortowa kabina modelu Opel Vivaro ułatwia podróż i czyni ją komfortową.

Uchwyt na napoje. Dzięki przezna-
czonemu dla kierowcy uchwytowi na  
napoje, kubek z odświeżającym płynem 
jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Modele Business Edition. Na wybranych 
rynkach są oferowane przez pewien  
czas specjalne modele Business Edition  
o rozszerzonym wyposażeniu standar
dowym. Szczegółowe informacje na temat 
oferty można uzyskać u autoryzowanego 
dystrybutora.
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W
nętrze i kom

fort

Szuflada pod siedzeniem pasażera. 
Większość kierowców uważa, że w kabinie 
zawsze brakuje odpowiedniej liczby 
schowków. Szuflada pod siedzeniem (gama 
akcesoriów Opel) idealnie nadaje się do 
przewozu map, dokumentów i przekąsek.

Kieszenie na przednich drzwiach. 
Pojemne kieszenie na przednich drzwiach 
są w stanie pomieścić dużą butelkę  
napoju oraz wszelkie notatniki itp., których 
potrzebuje kierowca lub pasażer.

Schowek. Spora pojemność schowka 
umożliwia przewożenie w nim przedmio-
tów, które nie powinny znajdować się  
na widoku. Schowek posiada otwierane 
w dół drzwiczki z zamkiem.

Uzupełnieniem dynamicznej linii nadwozia Opla Vivaro jest wygodne i funkcjonalne 
wnętrze. Kabina Opla Vivaro stanowi doskonałe miejsce pracy. Wsiadanie i wysiadanie 
jest jeszcze łatwiejsze dzięki przesunięciu dźwigni zmiany biegów na deskę rozdzielczą, 
co ułatwia kierowcy przechodzenie na drugą stronę kabiny. Specjalnie zaprojektowane 
fotele z możliwością wszechstronnej regulacji, regulowana kolumna kierownicy, 
precyzyjne wspomaganie kierownicy, płynna zmiana biegów i kontrola sprzęgła czynią 
prowadzenie samochodu niezwykle przyjemnym doświadczeniem. Standardowym 
wyposażeniem jest dwuosobowa kanapa. Opcjonalnie dostępne jest pojedyncze sie-
dzenie pasażera. Dostępne pojemniki obejmują oświetlony schowek, duże kieszenie 
na drzwiach oraz 9 innych pojemników. Dostępne opcje obejmują pojedynczy fotel 
pasażera z podłokietnikiem od strony wewnętrznej, układ automatycznego sterowania 
oświetleniem, czujnik deszczu, pilota parkowania, obręcze kół ze stopów lekkich, wypo-
sażenie w kolorze Matt Chrome oraz zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia.
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Elegance

Opel Vivaro Tour Elegance
Standardowe opcje obejmują:

• Klimatyzacja
• Rozbudowane ogrzewanie tylnej  

części pojazdu (wymiennik ciepła)
• Poduszki powietrzne kierowcy  

i pasażera z przodu oraz napinacze 
pasów bezpieczeństwa

• Dezaktywacja poduszki  
powietrznej pasażera

• Komputer pokładowy
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Elektrycznie sterowane szyby i lusterka
• Centralny zamek bez blokad
• Przeszklona klapa tylna z centralnym 

zamkiem, podgrzewaną szybą  
i wycieraczką

• Boczne drzwi przesuwne od strony  
pasażera z blokadą

• Zderzaki w kolorze nadwozia
• Regulacja fotela kierowcy  

w trzech płaszczyznach
• Pojedynczy fotel pasażera z przodu  

z regulacją wysokości
• Podłokietniki kierowcy i pasażera  

z przodu, od strony wewnętrznej
• Dwumiejscowa kanapa w drugim  

rzędzie z podłokietnikiem od strony 
wewnętrznej, łatwo usuwalna

• Trzymiejscowa kanapa w trzecim rzędzie 
z podłokietnikami, łatwo usuwalna

• Kieszeń w panelu bocznym (drugi rząd)
• Pokrywa bagażu
• Punkty mocujące ładunek w bagażniku

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Cosm
o

Opel Vivaro Tour Cosmo
Wyposażenie wersji Opel Vivaro Tour  
Elegance oraz:

• Oddzielna klimatyzacja przedniej i tylnej 
części pojazdu

• Obręcze kół ze stopów lekkich,  
opony 215/65 R 16

• 3-ramienna skórzana kierownica
• Światła przeciwmgielne
• 3-przyciskowy kluczyk z możliwością in-

dywidualnego otwierania drzwi
• Automatyczny czujnik oświetlenia  

i deszczu.
• Elektrycznie sterowane szyby  

kontrolowane przez kierowcę
• Listwy boczne w kolorze nadwozia
• Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
• Plastikowa listwa tylna  

w kolorze nadwozia
• Chromowane wyposażenie wewnętrzne
– chromowane pierścienie na klamkach 

wewnętrznych
– chromowane pierścienie na desce roz-

dzielczej
–  chromowana płytka na dźwigni skrzyni 

biegów (tylko w przypadku ręcznych 
skrzyni biegów)

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Opel Vivaro. Opcje.
Dla użytkowników Opla Vivaro, którzy myśleli, że mają już wszystko: oto dodatkowe możliwości!  
Gama praktycznych i wygodnych opcji zwiększających funkcjonalność i uniwersalność Opla Vivaro.

Automatyczny włącznik świateł  
i czujnik deszczu. Automatyczny włącznik 
świateł i czujnik deszczu ułatwia jazdę przy 
niedostatecznym oświetleniu i zmiennej 
pogodzie. Czujnik automatycznie włącza 
światła i wycieraczki oraz reguluje pręd-
kość wycieraczek.

Indywidualne otwieranie drzwi.  
Doskonałe rozwiązanie dla kierowców 
dokonujących rozładunku w zatłoczo-
nych miejscach. Umożliwia otwieranie 
przesuwnych drzwi bocznych i drzwi  
tylnych niezależnie od drzwi kabiny kie-
rowcy w celu załadunku i rozładunku  
(w wersji Kombi tylko tylnych drzwi).



Podłoga ze sklejki. Wytrzymała  
podłoga wykonana ze sklejki chroni  
nadwozie samochodu i ładunek.

Drzwi tylne o kącie otwarcia 250 °. 
Tylne drzwi o kącie otwarcia 250 stopni,  
z możliwością przymocowania do ścian 
bocznych, przyspieszają i ułatwiają zała-
dunek i rozładunek, minimalizując  
niebezpieczeństwo uszkodzeń.

System Flex-Fix. System Flex-Fix 
(opcja) pozwala na mocowanie ładunku 
do ścian bocznych z możliwością regulacji. 

Gumowa wykładzina podłogi. Prak-
tyczna gumowa wykładzina podłogi  
nie pozwala na przesuwanie się i zarazem 
chroni przewożone przedmioty.

W
yposażenie opcjonalne m

odelu furgon
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W
yposażenie opcjonalne m

odelu Kom
bi

System ogrzewania tylnej części  
pojazdu. System ogrzewania tylnej części 
pojazdu składa się z wymiennika ciepła  
i wentylatora. Panel kontrolny układu 
ogrzewania i klimatyzacji znajduje się nad 
głowami pasażerów 2 rzędu. Dostępny 
jest także opcjonalny tylny podgrzewacz, 
przyspieszający ogrzewanie pojazdu.

Wytrzymała pokrywa bagażnika. 
Zwiększa bezpieczeństwo przestrzeni  
ładunkowej i umożliwia przewóz dodat-
kowych 50 kg bagażu (przedstawiono 
wersję Opel Vivaro Tour).

Zegar. Dodatkowy regulator czasowy 
ogrzewania umożliwia rozszerzenie funk-
cjonalności dodatkowego grzejnika do 
niezależnego grzejnika parkingowego.

Klimatyzacja tylnej części pojazdu. 
Sterowana ręcznie klimatyzacja modelu 
Opel Vivaro Kombi obejmuje tylne wyloty, 
które znacznie przyspieszają chłodzenie 
kabiny.

Siatka zabezpieczająca. Zabezpiecza 
kabinę przed  przypadkowym przesunię-
ciem towarów z bagażnika.

Okna przesuwne. Zwiększ poziom kom-
fortu pasażerów na tylnych siedzeniach.

30

Komfort dla 9 pasażerów. Model  
Opel Vivaro Kombi o długim rozstawie osi 
jest opcjonalnie wyposażony w pełną  
tapicerkę, 9 miejsc, dużą przestrzeń ba-
gażową oraz standardową pokrywę 
przedziału bagażowego. 

Przestrzeń pod siedzeniami.  
Opcjonalna przestrzeń ładunkowa  
pod tylnymi siedzeniami ułatwia  
przewóz długich towarów.

Pojemniki pod siedzeniami. Przestrzeń 
pod trzecim rzędem siedzeń zapewnia 
dodatkowe, przydatne miejsce na przewóz 
towarów.



Ściany przytrzymujące ładunek.  
Model Opel Vivaro Dropside oferuje nie-
przerwaną przestrzeń ładunkową. Boczne 
i tylne ściany przytrzymujące ładunek są 
umieszczone całkowicie pionowo.

Ochrona tylnej kabiny. Ochrona tylnej 
kabiny modelu Opel Vivaro obejmuje 
prak tyczne słupki zabezpieczające po 
obu stronach.

Zaczep holowniczy. Opcjonalny  
zaczep holowniczy dodatkowo zwiększa 
możliwości modelu Opel Vivaro Dropside. 
Hak wyposażony jest w 13-stykowe 
gniazdko.

Pojemniki pod podłogą. Przestronne, 
zamykane pojemniki na narzędzia  
dodatkowo zwiększają możliwość bez-
piecznego przewożenia towarów  
samochodem Opel Vivaro Dropside  
(wyposażenie opcjonalne).

O
pcje i w

yposażenie –  
m

odelu ze skrzynią ładunkow
ą
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Opel Vivaro. Pakiety opcji.
Życie nie musi być skomplikowane. Aby w prosty sposób dodatkowo rozszerzyć funkcjonalność  
Opla Vivaro, wybierz jeden z przygotowanych przez nas pakietów opcji.



Pakiety opcji
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Pakiet Business1  •  ◼  ▲  •
• Klimatyzacja przedniej części 
• Podgrzewane przednie pojedyncze  

fotele (siedzenie dwuosobowe  
bez podgrzewania) 

• Kierownica pokryta skórą 

Pakiet Intuition1  •  ◼  ▲  •
• Czołowe poduszki powietrzne dla  

kierowcy i pasażera, poduszka pasażera 
z wyłącznikem odłączającym poduszkę 

• Światła przeciwmgielne 
• Kołpaki kół 

Pakiet Kolorowe zderzaki  
i listwy boczne  •  ◼  ▲  •  ◻
• Listwy boczne w kolorze nadwozia
• Pakiet Kolorowe zderzaki  

(nie dotyczy wersji Tour Elegance)

Pakiet Wizualny  •  ◼  ▲  •  ◻
• Czujnik deszczu i układ automatycznego 

sterowania oświetleniem
• Światła przeciwmgielne
• Indywidualne zamki drzwi  

(nie dotyczy wersji Floor Cab)
• Pakiet Elektryczny

Pakiet Ultra1  •  ◻
• Klimatyzacja części przedniej i tylnej 
• Podgrzewane przednie pojedyncze  

fotele (kanapy dwuosobowe  
bez podgrzewania) 

• Kierownica pokryta skórą 
• Osłona przewożonego bagażu 

Pakiet Zoom1  •  ◼  •  ◻  △
• Asystent parkowania (4 czujniki  

w tylnym zderzaku) 
• System alarmowy 

Kolorowe zderzaki, listwy, lusterka  
i obudowa lamp  •  ◼  ▲  •  ◻
• Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
• Obudowa tylnych świateł  

w kolorze nadwozia
• Pakiet Kolorowe zderzaki  

i listwy boczne

Pakiet Komfortowy  •  ◼  ▲  •
• Klimatyzacja przedniej części
• Elektrycznie sterowane szyby, szyba  

po stronie kierowcy uruchamiana  
jednym dotknięciem przycisku

• Pakiet Elektryczny

Pakiet Additional1  •
• Dodatkowe, regulowane ogrzewanie 

tylnej części przedziału pasażerskiego 
• Siatka zabezpieczająca 
• Filtr przeciwpyłkowy 

1 Nie oferowane na rynku polskim.

Pakiet Rzemieślniczy  •
• Wykładziny ścian bocznych do  

połowy wysokości
• Drewniana podłoga przedziału  

ładunkowego
• Regulowane punkty mocowania

Pakiet Edition 1  •  ◼  ▲  •
• Przedni zderzak w kolorze nadwozia
• Kołpaki kół
• Pakiet Satin Chrome
• Radioodtwarzacz CD 30 double-DIN  

z odtwarzaczem MP3, i trzyczęściowym 
wyświetlaczem

• Pakiet Komfortowy

Pakiet Edition 2  •  ◼  ▲  •
• Pakiet Edition, wersja 1
• Listwy boczne w kolorze nadwozia
• Tylny zderzak w kolorze nadwozia
• Komputer pokładowy
• Podłokietnik i podpórka lędźwi  

fotela kierowcy
• Kierownica pokryta skórą

Dostępność pakietów opcji należy spraw-
dzić u najbliższego autoryzowanego part-
nera firmy Opel. Dostępność pakietów: 
• Furgon 
◼ Furgon z podwójna kabiną
▲ Podwozie z kabiną
• Kombi 
◻ Tour Elegance
△ Tour Cosmo

Pakiet Combination1  •  ◼  ▲  •
• Radioodtwarzacz CD 30 double-DIN  

z odtwarzaczem MP3 i trzyczęściowym 
wyświetlaczem 

• Przyciski sterowania radioodtwarzaczem 
na kierownicy 

• Komputer pokładowy 
• Podłokietnik i podpórka lędźwi  

fotela kierowcy

Pakiet Kolorowe zderzaki  •  ◼  •
• Przedni zderzak w kolorze nadwozia
• Tylny zderzak w kolorze nadwozia

Pakiet Elektryczny  •  ◼  ▲  •
• Elektrycznie sterowane szyby  

z przodu
• Podgrzewane i elektrycznie  

sterowane lusterka
• Centralny zamek bez blokad  

(nie dotyczy wersji Kombi)
• Kluczyk o podwójnej funkcji  

(nie dotyczy wersji Kombi)



Opel Vivaro. System informacyjno – multimedialny.
Muzyka (lub informacje o ruchu, nawigacja bądź komunikacja) podczas pracy. Bez zdejmowania rąk z kierownicy.

System nawigacji. System CD 70 Navi 
obsługiwany za pomocą przycisków na 
kierownicy jest wyposażony w dwa napędy 
CD – jeden do nawigacji, drugi do od-
twarzania muzyki (także w formacie MP3). 
Standardowym wyposażeniem jest  
kolorowy wyświetlacz informacyjny (CID) 
z funkcją zoom, ułatwiający wprowa-
dzanie miejsc docelowych. Podwójny tuner 
zapewnia najlepszą jakość odbioru  
danych o ruchu (TMC), optymalizując  
dynamiczną efektywność nawigacji.

Nowość: gniazdo do podłączania urzą-
dzenia dodatkowego. Pozwala podłączyć 
dowolne urządzenie przenośne z wyjściem 
słuchawkowym, np. odtwarzacz MP3 lub 
iPod®. Opcja do zestawów CD 70 Navi  
i CD 30 MP3. (Nie pokazano na zdjęciu).



Zintegrowany uchwyt na telefon  
komórkowy. Zgodny z większością obecnie 
produkowanych telefonów komórkowych. 
Fabrycznie montowany zestaw zawiera 
mikrofon, antenę i niezbędne przewody 
oraz konsolę odpowiednią do danego 
samochodu. Wymagane jest fabryczne 
przygotowanie instalacji.

Radioodtwarzacz CD (wersja poje-
dynczy DIN). Radioodtwarzacz CD  
zapewnia doskonałą jakość dźwięku dla 
zakresów FM, MW i LW oraz jest wyposa-
żony w funkcje RDS i Auto Store. 10 pozycji 
w pamięci, moc 4 x 35 W, 4 głośniki,  
odtwarzacz CD i funkcja wyciszania.

Komputer pokładowy. Komputer  
pokładowy zapewnia dostęp do przydat-
nych informacji, takich jak przebyta  
trasa, zużycie paliwa i zasięg na paliwie 
aktualnie znajdującym się w zbiorniku.

System sterowania z koła kierownicy. 
Opcjonalna funkcja dla systemów CD 70 
Navi i CD 30 MP3 CD, zapewniająca  
bezpieczne i wygodne sterowanie funk-
cjami audio.

Tachograf cyfrowy. Tachograf do-
stępny w Oplu Vivaro jest łatwy w użyciu, 
spełnia wymagania prawne i zapewnia 
najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. 
Tachograf dokładnie oblicza czas podróży 
i odpoczynku.

System
 inform

acyjno – m
ultim

edialny
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Opel Vivaro. Akcesoria.
Zwiększ i chroń swoje możliwości. Wybierz specjalnie zaprojektowane i skonstruowane akcesoria firmy Opel.



Reling dachowy. Relingi dachowe 
przyspieszają i ułatwiają ładowanie oraz 
umożliwiają umiejscowienie ładunku  
dokładnie tam, gdzie powinien się znaleźć. 
(67 32 505-508)

Okno ze stalową siatką. Stalowa 
siatka chroni szyby tylnych drzwi  
i skutecznie zniechęca potencjalnych 
włamywaczy. (17 92 153)

Stelaż dachowy. Wytrzymały i bez-
pieczny stelaż dachowy, przedstawiony  
z mocowaniem dachowym, zaciskiem 
drabiny, belkami załadunkowymi i ładun-
kiem, ułatwia transport długich i nietypo-
wych towarów. Podobnie jak w przypadku 
innych akcesoriów firmy Opel, jego zada-
niem jest ułatwianie pracy. (17 32 306)

Zaczepy holownicze. Dostępna  
gama zaczepów holowniczych obejmuje 
zdejmowane haki oraz ramiona  
holownicze. (67 36 108, 67 36 120)

Drabina relingu dachowego.  
Wykonana z wytrzymałych rur stalowych 
drabina relingu dachowego ułatwia  
załadunek i rozładunek towarów przewo-
żonych na dachu. Dostępna dla modeli  
z unoszoną klapą i drzwiami tylnymi. 
(67 32 454/455)

A
kcesoria

37



Obręcze z lekkiego stopu, 6 J x 16, 
5-ramienna (PG0)Opel Vivaro. 

Wersje wykończenia, koła i kolory lakieru.
Decyzje, decyzje! Wybieraj i dopasuj według upodobania dostępne wzory kół i kolory lakieru.

Vinyl (opcjonalnie )  
(nie dotyczy wersji Tour)

Szary Line (tylko wersja Tour)

Obręcze z lekkiego stopu 6 J x 16, 
5-ramienna (QE0)

Obręcze stalowe z pełnymi kołpakami, 
6 J x 16, 5-ramienna (QP9)

Czarny Punch (nie dotyczy wersji Tour)



Kolory lakieru, w
ersje w

ykończenia i koła

Biały Casablanca1Niebieski Ink1

Żółty Corn1

Niebieski Panorama3

Sage3

Czerwony Massai4 Czarny Midnight4

Adria4

Srebrny Star3

Zielony Ocean3

Czerwony Magma2

Winterwind4

39

1 Lakier bazowy.

2 Lakier błyszczący (opcja).

3 Dwuwarstwowy lakier metalizowany (opcja).

4 Dwuwarstwowy lakier niemetalizowany (opcja).

Pokaż swe prawdziwe kolory. Nowy Opel Vivaro jest dostępny w różnych kolorach, metalizowanych i niemetalizowanych.
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Wszystkie dane są aktualne w dniu publikacji niniejszego wydawnictwa. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli są dostępne u najbliższego autoryzowanego 
dealera marki Opel. Wszelkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podawanych danych. Kolory 
prezentowane w niniejszej publikacji mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia 
należy sprawdzić dostępność modeli u partnera marki Opel.
General Motors Poland Sp z o. o.

Opel – Serwis.
Obsługa klienta w całej Europie.
Ponad 6000 punktów serwisowych i warsztatów 
(w tym ponad 2000 warsztatów wyspecjalizo
wanych w naprawach samochodów dostaw
czych) w całej Europie zapewnia indywidualną, 
profesjonalną i sprawną obsługę. W ramach  
obsługi klient uzyskuje szczegółowe informacje 
o wykonanej naprawie i poszczególnych pozy
cjach faktury.

Usługa Opel Roadside Assistance.
Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i obejmuje 
wszystkie nowe pojazdy marki Opel przez rok 
od daty ich pierwszej rejestracji lub dostarczenia 
klientowi przez autoryzowanego dealera,  
w zależności od tego, która z tych dat przypada 
wcześniej. Opel Roadside Assistance służy po
mocą, bez względu na to, gdzie jesteś. W ponad 
40 krajach europejskich – 24 godziny na dobę. 
Oferujemy takie usługi, jak pomoc w razie awarii, 
usługi holowania, wynajęcie samochodu, zakwa
terowanie w hotelu lub zorganizowanie trans
portu zastępczego, np. koleją lub samolotem 
(zgodnie z warunkami programu). Przedłużenie 
dostępu do usługi można uzyskać u dystrybutora 
lub w autoryzowanej stacji obsługi przy okazji 
przeglądu rocznego

Oferty finansowania.1

Autoryzowani dystrybutorzy marki Opel oferują 
atrakcyyjne programy finansowania zakupu, 
dostosowane do indywidualnych wymagań 
klienta. Klient sam decyduje, jak chce zapłacić 
za pojazd, odpowiednio do swoich potrzeb  
i możliwości. 

Oferty leasingowe.1

Istnieje również możliwość leasingu samochodu 
Opel, np. przez GMAC Leasing. Warunki leasingu 
mogą być dostosowane do wymagań i możliwości 
klienta. Ponadto firma Master lease oferuje 
kompleksową obsługę floty pojaz dów z jednego 
źródła.

Usługi ubezpieczeniowe.1

Usługi ubezpieczeniowe GMAC zawarte są  
w pakiecie serwisowym Opla. Naszym  
klientom oferujemy wszelkie typy ubezpieczenia 
samochodu. 

Wypożyczanie samochodów Opla.
Wypożyczanie samochodów Opla pozwala  
kontynuować podróż w razie awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja dotyczy każdego nowego samochodu 
dostawczego marki Opel i obowiązuje przez  
24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów, 
począwszy od dnia pierwszej rejestracji lub  
dostarczenia pojazdu klientowi przez partnera 
marki Opel, w zależności od tego, która z tych dat 
przypada wcześniej.

Rozszerzona gwarancja na samochód.1

Ubezpieczenie od kosztów naprawy uzupełnia 
gwarancję na nowy samochód. Informacje na  
temat dostępności i szczegółów oferty można 
uzyskać od partnera marki Opel. 

Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 
na okres do 12 lat.
Opel udziela wiarygodnej, długoterminowej 
gwarancji na perforację korozyjną nadwozia 
zgodnie z warunkami gwarancji, podanymi  
w książce serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszystkie elementy potrzebne do utrzymania 
samochodu w doskonałym stanie i jego indywi
dualizacji do celów prywatnych i biznesowych 
można znaleźć u partnera marki Opel.

Recykling.
Informacje dotyczące programu recyklingu, 
punktów złomowaniapojazdów oraz pozyskiwania 
surowców wtórnych są dostępne w Internecie, 
pod adresem www.opel.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań informacji udzielają 
partnerzy firmy Opel. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie internetowej 
www.opel.com.pl

1 Dostępność uzależniona od lokalnych warunków rynkowych. 




