
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Opel Vivaro Surf Concept: lifestyle combi voor sport en vrije tijd 
 

De Opel Vivaro gaat op de lifestyle-toer. Een jaar na de introductie van de nieuwe 

generatie bedrijfswagen – waarvan tot op heden al zo’n 90.000 exemplaren zijn verkocht 

– presenteert Opel de Vivaro Surf Concept. Deze bijzondere personenversie van de Opel 

Vivaro is ideaal voor sporters. Afhankelijk van de interieurconfiguratie biedt hij plaats 

aan maximaal zes personen inclusief sportuitrusting. 

 

De ruime Opel Vivaro Surf Concept met zogenoemde dubbele cabine is het bewijs dat 

een riant laadvermogen, veel comfort en een stijlvol design perfect samengaan. 

Bovendien biedt hij een afzonderlijke laadruimte van maar liefst 3,2 m3 – of zelfs 4,0 m3 

voor de versie met lange wielbasis. Dit maakt de Opel Vivaro Surf Concept ideaal voor 

het vervoeren van natte, vuile spullen na een uitstapje naar het strand of de bossen, 

zonder dat de passagiers er iets van merken. Deze trendy conceptversie van de Opel 

Vivaro debuteert op de internationale autoshow (IAA) van Frankfurt, van 17 tot en met 

27 september. Hij is daar te zien op de Opel-stand D09 in hal 8.0. 

 

“De Vivaro Surf Concept is de ideale auto voor grote gezinnen en vriendengroepen. Met 

zijn dubbele cabine biedt dit concept voldoende ruimte voor zes personen. Achter de 

tweede zitrij is een grote laadruimte met praktische details. De sportieve styling en de 

talloze op comfort gerichte voorzieningen in het interieur – waaronder het Navigatie-

infotainmentsysteem – maken van de Opel Vivaro Surf Concept een elegante, ruime 

reisauto. Het bijna productierijpe model is het perfecte alternatief voor mensen die meer 

dan een personenauto nodig hebben, maar die het gebruikelijke comfort niet willen 

missen”, aldus Steffen Raschig, Director Commercial Vehicles bij Opel. 

 

Stijlvolle combi voor maximaal plezier  

De Opel Vivaro Surf Concept, is een echte concept-blikvanger met zijn glanzende 

koperbruine en witte lak. De speciale lichtmetalen Irmscher velgen benadrukken de 

sportieve looks. Maar de lifestyle-bedrijfswagen toont zijn ware aard pas als de portieren 

en de achterklep worden geopend. De Vivaro Surf Concept kan grote ladingen aan. Of 

het nu gaat om een volledige ski- of snowboarduitrusting, surfplanken en fietsen – de 
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laadruimte van de vijf meter lange Vivaro met een toegelaten totaalgewicht van 2,9 ton 

maakt alle verwachtingen waar. 

 

Tevens is de laadvloer voorzien van een nieuw railsysteem. De ruimte onder de tweede 

zitrij wordt over de volledige breedte benut als bergruimte voor klein gereedschap. In het 

interieur, dat is afgewerkt door de specialisten van Snoeks Automotive, heerst een 

aangename sfeer door de blauwe verlichting in de zijpanelen en de hemelbekleding. 

Speciaal voor surfliefhebbers is de Vivaro Surf Concept voorzien van een speciale beugel 

op het dak, waarop een surfplank kan worden bevestigd. 

 

Comfort van een personenauto 

Het interieur wordt gekenmerkt door een stijlvolle uitstraling en veel handige 

voorzieningen. Zo is de Vivaro Surf Concept voorzien van het “Irmscher Tourer Pack” 

(ook beschikbaar voor de standaard Vivaro). De zijpanelen, het dashboard en de 

versnellingspook zijn afgewerkt in zwart leder met zilverkleurige stiksels. Samen met de 

luxe vloermatten zorgen ze voor de verfijnde uitstraling van een personenauto. Verder is 

de Vivaro Surf Concept voorzien van een nieuwe automatische airco en schuifdeuren aan 

weerzijden. Een standkachel is optioneel. 

 

De bestuurder van de Opel Vivaro Surf Concept beschikt over heel wat veiligheids-, 

assistentie- en infotainmentopties. De licht- en regensensoren staan samen met de 

mistlampen garant voor uitstekend zicht. De dagrijverlichting maakt gebruik van LED-

techniek. De elektrisch bedienbare buitenspiegels zijn verwarmbaar, net als de voorste 

twee stoelen. Park Assist, het parkeerhulpsysteem met achteruitrijcamera, voorkomt 

schade bij het manoeuvreren en de snelheidsbegrenzer voorkomt dat de bestuurder de 

ingestelde snelheid overschrijdt. 

 

De nieuwste versie van het Navi 50 Navigatie-systeem biedt toegang tot 

verkeersinformatie, vio TMC (Traffic Message Channel). Verder is het 

infotainmentsysteem uitgerust met een handsfree module, audiostreaming via Bluetooth 

en Europese kaarten. Bediening is mogelijk via het 7-inch touchscreen en stembediening 

met Siri Eyes Free. Internetradio, audioboeken, Facebook, Twitter en zo veel meer zijn 
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toegankelijk via de aha®-app. De Opel Vivaro Surf Concept is bovendien uitgerust met 

een wifi-hotspot die garant staat voor een stabiele en snelle internetverbinding. 

 

Krachtige motor en luchtvering 

Ook onder de motorkap huist hypermoderne techniek, zoals de BiTurbo CDTI-motor met 

een vermogen van 103 kW (140 pk). Het koppel bedraagt 340 Nm. De Vivaro Surf 

Concept sprint daarmee naar een topsnelheid van 180 km/u. Deze ecoFLEX-motor met 

Start/Stop verbruikt 6,1 l/100 km, wat overeenkomt met 160 gram CO2 per kilometer 

(voorlopige waarden). De Opel Vivaro Surf Concept is dus niet alleen een leuke, 

praktische en lifestyle bedrijfswagen, maar ook een efficiënte. 

 

Het idee van extra comfort komt ook tot uitdrukking in de vering. De luchtvering op de 

achteras absorbeert alle oneffenheden in de weg en zorgt voor een uiterst comfortabele 

rit. Bovendien betekent de toepassing van luchtvering, met een verlaging van het 

onderstel, dat de Vivaro Surf Concept met zijn hoogte van 1,90 meter zo’n zeven 

centimeter lager is dan de reguliere Opel Vivaro. Hij past dus in de meeste ondergrondse 

parkeergarages. 

 

 


