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Opel VIVARO

Opel VIVARO 9-OsObOwy 
hOmOlOgAcjA euROpejskA nA sAmOchód  
specjalny do przewozu osób niepełnosprawnych

Po zabudowie, pojazd posiada następującą konfigurację miejsc 

siedzących: w kabinie kierowcy fabryczna ławka 2-osobowa (lub 

pojedynczy fotel, zależnie od wybranej opcji), w drugim rzędzie, 

stała ławka fabryczna 3-osobowa, w trzecim rzędzie trzy niezależne 

i komfortowe fotele naszej produkcji ze zintegrowanymi zagłówkami 

i 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa.

Samochód zaliczany jest do kategorii „specjalne”, dzięki czemu 

oprócz typowych funkcji samochodu typu minibus, ten może służyć 

do przewozu osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności 

(z lub bez użycia wózków inwalidzkich), posiada on bowiem odpo-

wiednie do tego przystosowanie.

Specjalny charakter tego pojazdu pozwala firmom świadczącym usługi przewozu osób 

na ubieganie się o dofinansowanie jego zakupu z funduszy Unii Europejskiej lub PFRON



BIURO HANDLOWE I ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY 

ul. Logistyczna 9, Natolin

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: +48 22 723 31 57

e-mail: carpol@carpol.pl

Spółka Carpol rozpoczęła swoją działalność w październiku 1996 roku. Początki firmy były skromne: pięć osób pracowało w niewielkim warsztacie w Ursusie. Przełom 

nastąpił w 2000 roku, kiedy przenieśliśmy się do większego zakładu w Regułach i znacznie powiększyliśmy dział produkcji. Wraz z rosnącą ilością zamówień, zwiększyliśmy 

liczbę osób zatrudnionych. Tworząc zgrany zespół, wypracowaliśmy sobie czołową pozycję na polskim rynku pojazdów do przewozu wartości.

Rok 2000 był również o tyle ważny, że po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze produkty na Międzynarodowych Targach Budma w Poznaniu. Ich ocena była bardzo 

pozytywna, co umożliwiło nam rozpoczęcie współpracy z polskimi dystrybutorami samochodów, takimi jak Citroen, Opel, Ford i Toyota.

W kolejnych latach, podpisaliśmy umowy o współpracy z importerami większości marek samochodów dostawczych sprzedawanych w Polsce. Od ponad osiemnastu lat 

rozwijamy się i wciąż szukamy nowych technologii. 

Nieustająco poszerzamy zakres naszych produktów, mając w świadomości jak prężnie rozwija się nasz rynek.

Nie musisz nam wierzyć na słowo. 
Umów się na jazdę testową u najbliższego 

dealera Opel

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne zawarte w katalogu są własnością firmy Carpol Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim.
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