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WelKOM IN veelzIjDIg
COMFOrT.
In de Opel Meriva voel je je meteen thuis. Geen enkele andere auto in de compacte 
klasse biedt zoveel comfort, gemak en interieurruimte. De wijd openslaande FlexDoors® 
heten je hartelijk welkom in een royaal ingericht interieur. De bestuur der heeft dankzij 
de hoge zitpositie uitstekend overzicht en alle vijf de inzitten den genieten van bijzonder 
veel bewegingsvrijheid. 

De Meriva combineert zijn opvallende, stijlvolle design met een zeer praktische inrichting. 
Baanbrekende Opel-systemen zoals FlexSpace® en FlexRail® bieden de mogelijkheid 
om het interieur in een handomdraai aan je wensen aan te passen. Je profiteert bovendien 
van toonaangevende techniek. Dit alles maakt de Meriva tot de personenauto met  
de beste kwaliteit.1 Elke dag op en neer naar je werk, zorgeloos met vakantie of de 
boodschappen doen – de Meriva biedt alles om je actieve leven op rolletjes te laten lopen.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (07/2016). Opel behoudt zich het recht 
voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld of uitrustingsdetails die in Nederland niet leverbaar zijn.

1  In december 2013 werd de Meriva door het gerenommeerde Duitse testinstituut TÜV bekroond met het TÜV Gold 
Certificate, omdat hij bij een inspectie van bijna 8 miljoen tweedehandsauto’s van alle klassen en merken als de 
personen auto met de “beste kwaliteit” en de minste gebreken naar voren kwam.





GEBRUIKSGEMAK 
MEt EEN ONGEKEND 
StIJLVOL DESIGN.
Het eerste dat opvalt aan de Opel Meriva is zijn baanbrekende 
design, dat zijn veelzijdige karakter benadrukt. De robuuste 
grille en arendsoog-koplampen accentueren zijn betrouwbare, 
functionele eigenschappen. De chromen sierstrip onder de zij-
ramen voegt een vleugje stadse chic toe. Maar de unieke, wijd 
openslaande FlexDoors® oogsten de meeste bewondering – en 
terecht! Ze maken de Meriva tot één van de meest praktische 
auto’s die we ooit gemaakt hebben. Tot slot vestigen de hoog-
geplaatste achterlichten de aandacht op de royale achterklep, 
die je leven ook weer een stuk gemakkelijker maakt.



RUIMTE OM JEZELF 
TE ZIJN.
De Opel Meriva heeft een hoge “feel-good” factor. Voorin  
bieden de optionele ergonomische comfortstoelen met  
AGR-certificaat1 optimale ondersteuning voor je rug. De hoge  
zit positie en overzichtelijke indeling van het dashboard maken 
het rijden minder vermoeiend. En zowel voorin als achterin  
heeft iedereen royaal de ruimte. Hoogwaardige materialen, 
sfeervolle kleuren en een unieke, informele inrichting maken  
dat iedereen graag tijd doorbrengt in de Opel Meriva.

1 Het AGR-certificaat is een kwaliteitszegel dat wordt toegekend door de onafhankelijke 
Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.”







varieer zoveel als 
je maar wilt.
De Meriva zit boordevol geweldige ideeën die je de flexibiliteit 
bieden om méér van je dag te maken. De slimme FlexDoors® 
maken in- en uitstappen eenvoudiger en bieden meer gemak 
wanneer je kinderen achterin wilt vastzetten in hun kinderzitjes 
of grote boodschappentassen op de achterbank wilt zetten. 
FlexRail® is een modulair, verschuifbaar opbergsysteem tussen 
de voorstoelen, dat eenvoudig naar wens is in te richten. Dankzij 
het baanbrekende FlexSpace® is het kinderspel om de stoelindeling 
achterin aan te passen, zodat er meer ruimte voor personen  
of bagage ontstaat, zonder ook maar één stoel te verwijderen.  
En met de optionele geïntegreerde FlexFix®-fietsen drager neem 
je moeiteloos één of twee fietsen mee achterop je Meriva.1

1  De maximale belading van de FlexFix®-fietsendrager bedraagt 40 kg (maximaal 20 kg 
per fiets); er gelden beperkingen voor de maximale framemaat. Je Opel dealer geeft 
je graag volledige informatie.



ALTIJD DE JUISTE 
AANSLUITING.
De Meriva loopt ook wat infotainment betreft voorop. Met het 
grootste gemak sluit je een smartphone of andere appara tuur 
aan, zodat je via het infotainmentsysteem toegang hebt tot al 
je informatie en multimedia-bestanden. De Meriva BlitZ is  
standaard uitgerust met het geïntegreerde infotainment systeem 
Radio CD300, inclusief MP3-functionaliteit, externe stereo- 
ingang, 4 luidsprekers en stuurwielbediening.

Navi 650 IntelliLink, dat deel uitmaakt van het optionele 
Navigatie pakket, biedt via een royaal 7-inch kleurenscherm 
toegang tot al je digitale media. Handsfree bellen, audio  
streamen via Bluetooth®, je digitale apparatuur aansluiten via 
de USB-poort of de externe stereo-aansluiting in de FlexRail®-
console: het gaat allemaal even gemakkelijk!





PITTIGE MOTOREN,  
LAGE KOSTEN.
Wie zegt dat je moet kiezen tussen brandstofbesparing  
en krachtige prestaties? De motoren voor de Meriva weten die 
twee uitstekend te combineren, dankzij de efficiënte ecoFLEX®-
technologie. Voor de benzinemotoren biedt de Meriva bovendien 
de keuze tussen een nauwkeurig en soepel schakelende 5- of 
6-versnellingsbak en een geavanceerde 6-traps automaat. 

De 1.6 CDTI dieselmotor voor de Meriva levert een vermogen 
van 110 pk en is met een CO2-uitstoot van slechts 99 g/km en 
een verbruik van amper 3,8 liter per 100 km overtuigend  
zuinig en milieubewust. Bovendien loopt hij bijzonder soepel 
en is hij de meest geruisloze en efficiënte motor in zijn klasse.







VEILIGHEID HEEFT 
DE HOOGSTE  
PRIORITEIT.
Als het om veiligheid gaat, doet Opel er graag een schepje 
bovenop. Daarom biedt de Meriva diverse geavanceerde 
veiligheids systemen om het risico op letsel of schade zo klein 
mogelijk te houden – voor jezelf, je passagiers én andere weg
gebruikers. Zoals de optionele achteruitrijcamera1 en Park Pilot2, 
die je helpen om moeiteloos in te parkeren, zelfs als de ruimte 
beperkt is. Of Adaptive Forward Lighting (AFL), dat rijden in  
het donker veiliger en minder vermoeiend maakt, doordat de 
koplampen in de bocht automatisch meedraaien. 

Opel werkt continu aan de ontwikkeling van geavanceerde 
techno logie om autorijden veiliger te maken. Daarom voel je  
je in de Meriva niet alleen veiliger, hij is ook echt veiliger.

1 De achteruitrijcamera is onderdeel van het Blitz+ pakket. 
2 Park Pilot voor en achter is onderdeel van het optionele Blitz+ en het Navigatiepakket.





ELKE DAG
MEER GEMAK.
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geniet van royaal comfort.
De Meriva heeft heel wat sterke kanten. Niet alleen de zitpositie is hoger dan gebruikelijk,  
hetzelfde geldt voor het comfort, de functionaliteit en de kwaliteit van de materialen. Al die punten 
samen maken de Meriva ongekend aantrekkelijk. Want compacte afmetingen en uitstekende 
wendbaarheid in de stad zijn natuurlijk geweldig, maar een veelzijdig en ruim interieur geeft je 
pas echt het gevoel dat de Meriva helemaal voor jou gemaakt is.

In het interieur genieten alle inzittenden van royale ruimte. En dankzij de geavanceerde  
Flex-systemen kun je de extra ruimte van het hoge dak optimaal benutten. De ingenieuze  
FlexDoors® maken in- en uitstappen achterin gemakkelijker en minder belastend voor je rug. 
FlexSpace® biedt de mogelijkheid het aantal zitplaatsen aan te passen en de bagageruimte  
te vergroten zonder ook maar één stoel te verwijderen. Met de optionele Flex Floor® kun je de 
vloer van de bagageruimte in twee standen zetten, afhankelijk van wat je wilt meenemen. In de 
hoge stand ontstaat een vlakke laadvloer met daaronder een verborgen opbergvak. In de lage 
stand is er meer ruimte voor hoge bagage. Tot slot is er de optionele FlexFix®-fietsendrager, die 
verborgen zit in de achterbumper. Als je hem nodig hebt, trek je hem eenvoudig tevoorschijn en  
is hij in een handomdraai klaar om één of twee fietsen te vervoeren.

Hoogstaand comfort
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BLITZ.
De Meriva BlitZ is gemaakt voor wie op elk gebied het beste 
van het beste wil. Deze Meriva is zeer luxe uitgerust met onder 
meer een lederen stuurwiel, Electronic Climate Control met twee 
zones, elektrisch bedienbare ramen vóór en achter en het Zicht & 
Licht-pakket met een automatisch dimmende binnenspiegel, 
Auto matic Light Control en een regensensor. LED-achterlichten, 
LED-dagrijverlichting en elegante 16-inch lichtmetalen velgen  
laten zien dat de Meriva BlitZ in elk opzicht méér biedt. De FlexRail® 
met middenarmsteun, ambient-sfeerverlichting en chromen  
details scheppen ook in het interieur een sfeer van luxe.

Wil je nóg meer luxe, kies dan het optionele BlitZ+ pakket, met 
onder meer Adaptive Forward Lighting (AFL), ergonomische  
AGR-comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier, een 
achteruitrij camera en Park Pilot voor en achter.

Meriva BlitZ



1.

2. 3.
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1. Chromen sierstrip onder de zijramen. Om de luxe van de Meriva BlitZ te benadrukken, is hij voorzien van een slanke chromen 
sierstrip langs de onderkant van de zijramen.

2. 16-inch lichtmetalen velgen. De BlitZ is standaard uitgerust met stijlvolle 7-spaaks lichtmetalen velgen, die perfect passen bij 
zijn bijzondere identiteit.

3. Grillestrip. Een opvallend accent: de expressieve grillestrip met Opel-logo, die de BlitZ een unieke uitstraling geeft.
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ERGONOMIE VOOR 
ONOVERTROFFEN 
COMFORT.
De Opel Meriva heeft een wereldprimeur: het is de eerste auto 
die ontworpen is volgens een ergonomisch concept met speciale 
rugvriendelijke eigenschappen, waardoor hij in zijn geheel  
gecertificeerd is door de vooraanstaande Duitse vereniging van 
rugdeskundigen AGR.1 Dat heeft de Meriva onder meer te danken 
aan de unieke FlexDoors®, de FlexFix®-fietsendrager en het 
FlexSpace®-zitysteem. Allemaal innovatieve systemen waarmee 
de Meriva ervoor zorgt dat de rug van alle inzittenden zoveel 
mogelijk wordt ontzien.

Ergonomische comfortstoelen met AGR-certificaat bieden  
uitstekende steun aan de meest gevoelige delen van de rug en 
de bovenbenen. Dankzij de uitgebreide verstelmogelijkheden, 
waaronder een verstelbare lendensteun en in lengte verstelbaar 
zitgedeelte, kun je altijd de optimale zitpositie bereiken. Deze  
uiterst comfortabele stoelen zijn optioneel leverbaar voor de 
bestuurder en voorpassagier.2

Ergonomische systemen

1  Het AGR-certificaat is een kwaliteitszegel dat wordt toegekend door de onafhankelijke 
Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.”

2  Optioneel leverbaar als onderdeel van het BlitZ+ pakket.
3  De maximale belading van de FlexFix®-fietsendrager bedraagt 40 kg (maximaal 20 kg 
per fiets); er gelden beperkingen voor de maximale framemaat. Je Opel dealer geeft 
je graag volledige informatie.



1. 3.

2. 4.
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1. Tegengesteld scharnierende FlexDoors®. De wijd openslaande deuren maken 
het veel gemakkelijker om achterin in of uit te stappen, kinderen in een kinderzitje 
te zetten of een zware boodschappentas op de achterbank te tillen. 

2. Geïntegreerde FlexFix®-fietsendrager. Je schuift hem eenvoudig als een  
lade uit de achterbumper, waarna het kinderspel is om één of twee fietsen vast 
te zetten. Zonder gereedschap! Heb je hem niet meer nodig, dan verdwijnt hij 
net zo eenvoudig weer in de achterbumper.3

3 & 4. Veelzijdig FlexSpace®-zitsysteem. Het ingenieuze FlexSpace®-systeem  
van Opel maakt het gemakkelijk om het aantal stoelen achterin te variëren,  
zonder ook maar één stoel te verwijderen. Als alle drie de stoelen zijn neer geklapt,  
ontstaat een vlakke laadvloer. Bij twee zitplaatsen (foto 3) kan in het midden, 
op de neergeklapte middelste stoel, een comfortabele armsteun met extra opberg-
vakken worden geplaatst (leverbaar als accessoire).



1.

2.
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COMFORT ZONDER  
COMPROMISSEN.
De wijd openslaande FlexDoors® van de Opel Meriva verwelkomen je met open  
armen. Maar er zijn meer redenen waarom je je hier direct op je gemak zult voelen. 
Het interieur en de technologie zijn er tot in de details op gericht het jou en je  
passagiers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Talloze doordachte ideeën geven je in  
de Meriva een gevoel van persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit.

Allesomvattend comfort



3. 4.

5.
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1. Panoramisch zonnedak. Het optionele zonnedak boven beide zitrijen, 
versterkt het gevoel van licht en ruimte. Een elektrisch bedienbaar 
zonne scherm (standaard meegeleverd) beschermt tegen al teveel zon.

2. FlexRail®-opbergsysteem. Dit flexibel in te delen systeem tussen  
de voorstoelen biedt plaats aan alles wat je onderweg bij de hand wilt 
hebben. Standaard in de Meriva BlitZ.

3. Electronic Climate Control (ECC). Dit systeem met twee zones biedt 
bestuurder en voorpassagier de mogelijkheid elk hun eigen ideale  
temperatuur in te stellen. Standaard in de Meriva BlitZ.

4. Verwarmbaar stuurwiel. Warme handen bij een koude start dankzij 
het prettig in de hand liggende verwarmbare stuurwiel met elegante  
lederen stiksels. Optioneel leverbaar als onderdeel van het BlitZ+ pakket, 
waarin ook verwarmbare voorstoelen zijn inbegrepen.

5. Elektrische handrem. Stoppen en weer wegrijden met één druk op de 
knop: gemakkelijker en veiliger. De elektrische handrem neemt bovendien 
minder plaats in, zodat er ruimte ontstaat voor het FlexRail®-systeem.
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VEILIGHEID  
VOOR ALLES.
De Meriva is voorzien van geavanceerde veiligheidssystemen 
en innovatieve Duitse techniek waarop je kunt vertrouwen.  
Ze zijn erop gericht alle inzittenden optimaal te beschermen en 
de bestuur der te ondersteunen, zodat elke rit niet alleen veiliger, 
maar ook minder inspannend is. Goede voorbeelden zijn onder 
andere het optionele Adaptive Forward Lighting (AFL), Pedal 
Release System (PRS), voor-, zij- en gordijnairbags en actieve 
hoofdsteunen vóór. Alle veiligheidssystemen hebben als doel 
schade en letsel bij een aanrijding te vermijden of zoveel  
mogelijk te beperken.

Het optionele AFL-systeem verbetert het zicht en de zicht-
baarheid bij rijden in het donker. Op basis van de rijsnelheid  
en de stuurhoek past dit geavanceerde verlichtingssysteem  
de lichtsterkte en richting van de koplampen aan. Dynamische 
bochtverlichting zorgt dat de koplampen automatisch met de 
bocht meedraaien, terwijl statische hoekverlichting tot een hoek 
van 90 graden naar links of rechts om de hoek schijnt, zodat je 
beter zicht hebt op eventuele obstakels.

Geavanceerde veiligheidssystemen



1.

2.

1. Achteruitrijcamera. Helder zicht op het  
gebied achter je auto bij het achteruitrijden. 
Op het display met een extra brede weergave 
kun je de afstand tot eventuele obstakels  
achter en opzij van je Meriva goed inschatten.

2. Park Pilot. Met behulp van sensoren in de 
voor- en achterbumper bewaakt dit optionele 
systeem de afstand tot obstakels en waar-
schuwt met een geluidssignaal zodra je Meriva 
te dicht bij een obstakel komt. De Park Pilot 
wordt automatisch geactiveerd zodra je in de 
achteruit schakelt.

Rondom beschermd. De basis voor de passieve veiligheid in de 
Meriva is de zeer stijve passagierskooi van extra gehard staal. 
Exact op elkaar afgestemde voor-, hoofd- en zijairbags zorgen dat 
de inzittenden aan alle kanten beschermd zijn.
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AANSLUITING BIJ JE 
DIGITALE LEVEN.
Een veelzijdig infotainmentsysteem is niet meer weg te denken 
uit je leven. Daarom is de Meriva BlitZ standaard uitgerust met 
het hoogwaardige Radio CD300-systeem, met onder meer een 
externe stereo-aansluiting (aux-in) en stuurwielbediening.

Het optionele Navi 650 IntelliLink1 gaat een flinke stap verder 
en biedt indrukwekkende mogelijkheden. Via een ultrascherp 
7-inch kleurenscherm heb je eenvoudig toegang tot al je digitale 
media. Daarnaast kun je met het grootste gemak handsfree bellen 
en via Bluetooth® audio streamen vanaf je smartphone, tablet of 
andere mobiele apparatuur. Wanneer je mobiele apparaat via 
USB is aangesloten, herkent Gracenote® het nummer, de artiest 
en het album van je muziek, zodat je je muziekcollectie beter kunt 
beheren. Je kunt het startscherm persoonlijk indelen, zodat je 
des te sneller toegang hebt tot jouw favoriete functies.

Infotainment



1.

2.
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1. USB- en externe stereo-aansluiting voor mobiele 
apparatuur. Navi 650 IntelliLink1 biedt twee aansluit-
punten voor je audio- en multimedia-apparaten in de 
FlexRail®-console.

2. Navi 650 IntelliLink1 bevat wegenkaarten van West-
Europa, met een keuze tussen vogelvluchtperspectief 
of overzichtsweergave (hier afgebeeld).

1  Onderdeel van het optionele Navigatiepakket. De aansluitmogelijkheden en functies zijn afhankelijk van het type mobiele apparatuur.



OPEL
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Uw persoonlijke online  
& service-assistent.

Opel OnStar geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een uniek gevoel van  
veiligheid. Deze geavanceerde dienstverlening is vrijwel overal in Europa met  
één druk op de knop beschikbaar.1

En het allermooiste: het is de eerste 12 maanden gratis! Zelfs de Wi-Fi Hotspot  
kun je 3 maanden lang gratis uitproberen.2

autorijden is revolutionair veranderd.



|   31

WAT KAN OPEL ONSTAR   
VOOR JE DOEN?

JOUW PRIVACY.         
JOUW BESLISSING. 

Opel OnStar

Jij bepaalt zelf wat Opel OnStar wel en niet kan doen!

• Zodra je je bij Opel OnStar hebt aangemeld en je account 
hebt geactiveerd, heb je toegang tot alle Opel OnStar  
diensten. Voor je veiligheid wordt je bij sommige diensten  
gevraagd om je PIN-code te geven.

• Je kunt op elk moment besluiten om de locatie van je auto af 
te schermen, door de Privacy-knop ca. 5 seconden ingedrukt 
te houden. Verander je van gedachten, druk dan nogmaals 
ca. 5 seconden op de Privacy-knop om je locatie weer met 
Opel OnStar te delen. Alleen in een noodsituatie4 zal Opel 
OnStar deze voorkeur negeren.

 •  Opel OnStar zal je gegevens nooit verkopen. Jouw informatie 
wordt uitsluitend verstrekt aan Opel OnStar, aan bedrijven 
die aan General Motors verbonden zijn, door jou geselecteerde 
Opel dealers, retailers en bedrijven die namens Opel OnStar 
werken en eventueel door jou gekozen andere dienstverleners.

1De Opel OnStar diensten zijn alleen beschikbaar na activering van je account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en de dekking van het mobiele netwerk. Na afloop van de gratis proefperiode dient een abonnement 
te worden afgesloten om gebruik te blijven maken van Opel OnStar. Kijk op www.opel-onstar.nl voor meer informatie over beschikbaarheid, dekking en kosten, of vraag ernaar bij je Opel dealer. Het gebruik van Opel OnStar 
is onderworpen aan algemene voorwaarden. 2 De gratis proefperiode voor de Wi-Fi Hotspot eindigt na 3 maanden, of eerder wanneer de maximale dataruimte van 3 GB gebruikt is. 3 Voor deze dienst is een geïntegreerd 
Opel navigatiesysteem vereist. 4 Bij gebeurtenissen als een aanrijding of als je auto gestolen is.

Automatic Crash Response. Als je bij een ongeval betrokken raakt, maken de sensoren 
in de auto automatisch contact met de Opel OnStar adviseur, die direct toegang 
heeft tot de gegevens van je auto. De adviseur beoordeelt de situatie en schakelt 
indien nodig de noodhulpdiensten in, waaraan direct de juiste GPS-coördinaten 
worden doorgegeven.1

24-uurs Noodoproep Dienst en Pechhulp. Bij een medisch noodgeval of pech 
onder weg maak je met één druk op de knop contact met de Opel OnStar adviseur. 
Afhankelijk van de benodigde hulp stuurt de adviseur direct de juiste hulpteams 
naar de locatie waar je je bevindt.1

Wi-Fi Hotspot. Via de extra krachtige Opel OnStar dakantenne beschik je over een 
stabiele en snelle internetverbinding, die tot 7 apparaten kan ondersteunen.1

Smartphone-app. Met één druk op de knop de resterende levensduur van de olie 
controleren, de claxon bedienen en je lichten laten knipperen, zodat je je auto des 
te sneller kunt terugvinden.1

Hulp bij gestolen voertuig. Bel bij diefstal van je auto de Opel OnStar adviseur  
en geef het dossiernummer dat je van de politie hebt gekregen door. De adviseur 
geeft de locatie van je auto dan door aan de politie.1

Voertuigdiagnose. Je kunt Opel OnStar op elk moment vragen om de belangrijkste 
systemen van je auto te controleren, zoals de motor, versnellingsbak, uitstoot of airbags. 
Daarnaast kan Opel OnStar je elke maand een e-mail sturen met deze diagnose.1

Bestemming downloaden. Op zoek naar de beste route, een restaurant, tankstation 
of andere bestemming? Je hoeft alleen op de Service-knop te drukken! De adviseur 
kan je de gewenste informatie geven en stuurt de locatie automatisch naar je  
Opel navigatiesysteem.1,3



HOE KRIJG IK OPEL ONSTAR?
Opel OnStar maakt deel uit van de royale standaarduitrusting van de Meriva BlitZ.

Zo profiteer je van alle voordelen van Opel OnStar:

1. Vraag bij het bestellen van je nieuwe Opel Meriva direct Opel OnStar aan.

2. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je Opel OnStar account te activeren.

3. Rond je registratie online af en stel je persoonlijke voorkeuren in.

4. Opel OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden kun je je abonnement op Opel OnStar  
verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Voor de Wi-Fi Hotspot dien je na afloop van de gratis proefperiode1 databundels te 
kopen bij de netwerkaanbieder. Kijk voor meer informatie op www.opel-onstar.nl

1De gratis proefperiode voor de Wi-Fi Hotspot eindigt na 3 maanden, of eerder wanneer de maximale 3 GB gebruikt is.
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PROFITEER VAN ALLE EXTRA’S 
VAN MYOPEL.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, waar je alles vindt dat met je Opel te maken 
heeft – van je Opel OnStar account tot het maken van een afspraak voor onderhoud, de gegevens 
van je auto en persoonlijke aanbiedingen.

• Alles over je Opel online – werkplaatsafspraak, voertuiggegevens en digitaal onderhoudsboekje

• Toegang tot je Opel OnStar diensten – voertuigdiagnose, je account beheren en meer

• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal gericht op jou en je Opel

• Dealer zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde Opel dealer vinden

Heb je je bij Opel OnStar aangemeld, dan heb je automatisch toegang tot myOpel. Maak je geen 
gebruik van Opel OnStar, dan kan je je eenvoudig voor myOpel aanmelden via www.myOpel.nl.  
Je Opel dealer kan je hierbij helpen.

Om ook op je smartphone eenvoudig toegang te hebben tot myOpel kun je de myOpel app  
downloaden uit de Google Play Store of via iTunes.

Volg je nieuwe auto op de voet!
Als lid van myOpel heb je bovendien exclusief de mogelijkheid om je nieuwe Meriva tijdens het 
productieproces stap voor stap te volgen. Vanaf het moment dat je auto besteld is bij de fabriek 
tot aan de aflevering bij je Opel dealer word je regelmatig via berichten op de hoogte gehouden. 
Zo kun je met nog meer plezier uitkijken naar je nieuwe Opel.
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AANTREKKELIJKE  
ACCESSOIRES.
De Meriva is één van de meest praktische auto’s  
die Opel ooit gemaakt heeft. Het is daarom van-
zelfsprekend dat we ook een groot aantal accessoires 
bieden om deze veelzijdige auto helemaal aan jouw  
persoonlijke leven aan te passen. Zoals op maat  
gemaakte zonneschermen, of voor liefhebbers van 
een sportieve rijstijl een complete Tuning Kit voor  
de carrosserie, met een dakspoiler, spoiler voor de  
achterbumper en side skirts. Heb je behoefte aan  
extra bagageruimte, dan biedt de Thule dakkoffer 
precies wat je zoekt.

Accessoires

Ontdek meer online! Bekijk het complete aanbod 
van Opel accessoires op www.opel.nl/accessoires



1. 3.

2. 4.
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1 en 2. FlexConnect. Dé manier om je Meriva opgeruimd te houden, kleding 
netjes mee te nemen én het de passagiers achterin naar de zin te maken.  
Het modulaire FlexConnect-systeem bestaat uit een stevige basishouder die 
aan de rugleuning van één van de voorstoelen wordt gemonteerd, waarna je 
er eenvoudig diverse elementen aan kunt bevestigen. Zoals een opklapbaar 
tafeltje met geïntegreerde bekerhouder (1) of een stevige iPad-houder (2). 
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een kledinghanger of een haak voor 
kleine bagage of een boodschappentas.

3. Fietsendrager. Eenvoudig op de (optionele) trekhaak te installeren, voor 
veilig transport van twee fietsen, met als optie een uitbreidingsset voor een 
derde fiets.

4. Beschermschaal voor de bagageruimte. De flexibele, afwasbare bescherm-
schaal is op maat gemaakt voor de Meriva. Hij beschermt de bagage ruimte 
tegen vuil en vocht. Het antislip-oppervlak voorkomt dat de lading gaat schuiven 
en de opstaande rand beschermt tegen gemorste vloeistoffen.
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EFFICIËNTE MOTOREN. De motoren voor de Meriva passen helemaal bij zijn levenslustige karakter. Ze combineren een  
laag brandstofverbruik en geringe uitstoot met energieke prestaties. Alle motoren voldoen aan  
de strikte Euro 6-uitstootnormen. Bovendien is een groot deel van het aanbod uitgerust met het 
Start/Stop-systeem, dat brandstof bespaart door de motor automatisch uit te schakelen zodra je 
stilstaat en direct weer op te starten zodra je wilt wegrijden. 

MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN
Motoren 1.4

Start/Stop
74 kW (100 pk)

1.4 Turbo
Start/Stop

88 kW (120 pk) 

1.4 Turbo
Start/Stop

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo BiFuel 

88 kW (120 pk)

1.6 CDTI
Start/Stop

81 kW (110 pk)

Versnellingsbak MT-5 MT-5 MT-6 AT-6 MT-5 MT-6

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine LPG/Benzine Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 6,9 6,8–6,7 7,9 9,5–9,3 9,8–9,7/7,8 4,1

Buiten de stad 4,9 4,6–4,4 5,1 5,7–5,5 6,1–5,9/4,8–4,7 3,6

Gemiddeld 5,6 5,4–5,3 6,1 7,1–6,9 7,4–7,3/5,9–5,8 3,8

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 132 127–124 144 166–163 121–119/139–137 99

MT-5 = handgeschakelde 5-versnellingsbak, MT-6 = handgeschakelde 6-versnellingsbak, AT-6 = 6-traps automaat

Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.  
Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn), waarbij is uitgegaan 
van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verwijzen 
niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen de verschillende varianten mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, 
dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het toelaatbare totaalgewicht van de auto toenemen en dat de toelaatbare 
aanhangerlast afneemt. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

1 Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies zoals die respectievelijk van toepassing zijn).

Motoren en versnellingsbakken
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EU-bandEnlabEl
bandenmaat 205/55 R 16 225/45 R 17

brandstof-efficiëntieklasse E–B E–C

Klasse grip op nat wegdek E–B B

Rolgeluid-emissiewaarde (db) 72–68 72–68

Geluidsklasse – –



VELGEN EN BANDEN. De Meriva heeft een onnavolgbaar eigen karakter. De standaard 16- of optionele 17-inch  
lichtmetalen velgen zorgen dat je altijd stijlvol voor de dag komt.

Niet leverbaar in Nederland.
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Lichtmetalen velg, 16-inch, 7 spaken, banden maat 205/55 R 16 (PWB).1 Lichtmetalen velg,17-inch, 5 dubbele spaken,banden maat 225/45 R 17 (RCQ).2

1Standaard op Meriva BlitZ 2 Optioneel op Meriva BlitZ. 



BEKLEDING EN INTERIEUR. Omdat je heel wat tijd in je Meriva zult doorbrengen, moet je je helemaal 
thuisvoelen in het interieur. De hoogwaardige, elegante bekleding van de  
Meriva schept de juiste sfeer.
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1Standaard in Meriva BlitZ.

Maak je eigen keuzes. Stel je favoriete Meriva samen met behulp van de 
online configurator op www.opel.nl/meriva

Middengedeelte stoelen Astor, Dark Galvanized  
Zijkanten Morrocana (leder-look), Jet Black

ASTOR/MORROCANA, JET BLACK 1
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CARROSSERIEKLEUREN.

Summit White

BASIS-LAK

Carrosseriekleuren 

Bij een eigenzinnig design horen kleuren die hun eigen verhaal vertellen. Energiek of rustig,  
opvallend of ingetogen – kies wat het beste bij je past.

TWEELAAGS PAREL-EFFECTLAK

Royal Blue

Darksea BlueAsteroid Grey
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TWEELAAGS METALLIC-LAK

Sovereign Silver Carbon BlackShiny Rock
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Service door heel Europa. Bij de ruim 6.000 Opel 
servicecentra in heel Europa staan gekwalifi-
ceerde vakmensen klaar om je direct persoonlijk 
van dienst te zijn. Onze betrouwbare service 
houdt ook in dat wij exact specificeren wat er aan 
je auto moet gebeuren en waarom, en dat alle 
kosten op de rekening duidelijk gespecificeerd 
zijn.

Opel Assistance. Deze mobiliteitsgarantie is 
geldig voor iedere nieuwe Opel, gedurende het 
eerste jaar na regis tratie of aflevering (afhan-
kelijk van welke datum eerder is geweest). Waar 
je ook bent, Opel Assis tance helpt je in meer dan 
40 landen in Europa, dag en nacht. Met services 
als hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, 
huur auto service, hotel overnachting of vervolgen 
van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk 
van de voorwaarden). 

Opel Assistance Plus. Verzekerd blijven van 
mobiliteit? Dan hebben wij een unieke service: 
Opel Assistance Plus. Altijd en overal gegaran-
deerd van mobiliteit, ook wanneer er onverhoopt 
iets misgaat. Het enige dat je dient te doen, is  
je Opel volgens het serviceboekje laten onder-
houden door je Opel dealer. Informeer ernaar 
bij je Opel dealer.

Opel Ruiten Service. Niet alleen bij steenslag, 
maar ook bij inbraak in je auto is de Opel dealer 
de beste keuze. Om je weer zo snel en veilig 
moge lijk op weg te helpen is Opel Ruiten Service 
dag en nacht bereikbaar op 0800-099 1222.  
Dit gratis nummer kun je overal in Nederland  
24 uur per dag, 7 dagen per week bellen.

Financieringsmogelijkheden. Opel Financial 
Services biedt diverse financieringsproducten 
voor de aanschaf van een Opel aan. Je Opel 
dealer informeert je graag over de voorwaarden 
en mogelijkheden.

Leasing. Het kan interessant zijn om je Opel te 
leasen, bijvoorbeeld via Opel Leasing. De 
leasing voorwaarden kunnen aan je persoonlijke 
wensen en mogelijkheden worden aan gepast. 
Opel Leasing biedt daarnaast een compleet 
aanbod voor het beheer van bedrijfswagen-
parken.

Verzekering. Voor een verzekering die aansluit 
bij je behoeften, voor het gunstigste tarief, kun 
je terecht bij onze partner Opel Verzekeringen. 
Vraag ernaar bij je Opel dealer of kijk op  
www.opel.nl

Opel Rent huurautoservice. Opel Rent zorgt 
dat je mobiel blijft, bijvoor beeld wanneer je  
je auto even moet missen voor onderhoud of 
repa ratie.

2 jaar garantie op iedere nieuwe Opel. Deze 
garantie geldt twee volle jaren na aan koop  
van iedere nieuwe Opel, vanaf de dag van  
aflevering, zonder kilometerlimiet. 

Opel Verlengde Garantie1. Gedurende de  
eerste 2 jaar na je aankoop geniet je van een 
volledige fabrieksgarantie. Met Opel Verlengde 
Garantie kun je ook na deze periode van 2 jaar  
in heel Europa 1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot 
100.000 km) zonder je zorgen te maken over 
onvoorziene reparatie kosten.

12 jaar garantie op doorroesten. Opel geeft 
je een betrouwbare, lange garantie op door-
roesten van binnenuit. Met als enige voorwaarde 
dat je je auto volgens de aanwij zingen tegen 
vocht beschermt en alle voorgeschreven  
onderhoudsbeurten laat uitvoeren.

3 jaar garantie op originele Opel-accu. Deze 
garantie geldt voor iedere originele Opel-accu 
die tijdens onderhoud of reparatie is ge plaatst. 
Daarmee zijn alle startproblemen uitgesloten, 
zelfs in de strengste winters.

Opel op internet. Direct informatie nodig?  
Je kunt Opel ook vinden op www.opel.nl. Surf er 
snel eens naartoe voor het laatste nieuws over 
Opel en onze producten.

Recycling. Informatie over het recycling-
programma en de verwerking van ingeleverde 
auto’s en onderdelen vind je op www.opel.nl

Heb je vragen? Je Opel dealer geeft je graag 
volledige informatie.

Of ga naar: www.opel.nl 

 

1 Dit programma is alleen beschikbaar voor particuliere klanten.

OPEL SERVICE. Elke Opel is ontworpen en gemaakt om dag in dag uit perfect te presteren. Het spreekt daarom 
voor zich dat zijn geavanceerde techniek het beste blijft presteren als hij onderhouden wordt  
door specialisten die alle ins en outs van je Opel kennen. Kijk voor de dichtstbijzijnde Opel dealer 
op www.opel.nl

5 x 5
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INDRUKWEKKENDE 
INNOVATIES.

Opel streeft er continu naar zijn auto’s veiliger, veelzijdiger en comfortabeler te maken, zodat 
je er met nog meer plezier in kunt rijden. En we werken hard aan innovaties die erop gericht zijn 
het brandstofverbruik en de uitstoot van onze auto’s te verminderen. Hieronder enkele voorbeelden 
van de geweldige ideeën die de Opel Meriva tot zo’n begerenswaardige auto maken.

Adaptive Forward Lighting (AFL). Het veelgeroemde koplampsysteem 
van Opel dat rijden in het donker veiliger en minder vermoeiend maakt, 
door te zorgen dat de koplampen in de bocht automatisch meedraaien en 
wanneer nodig zelfs om de hoek schijnen.

Verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare voorstoelen. Optioneel lever-
baar als onderdeel van het BlitZ+ pakket, voor extra warmte die in ons  
grillige klimaat vaak welkom is. Het stijlvolle verwarmbare stuurwiel met 
lederen stiksels is heel wat comfortabeler en veiliger dan met verkleumde 
handen of handschoenen aan achter het stuur te zitten!

FlexFix®. Deze geïntegreerde fietsendrager schuif je eenvoudig als een  
lade uit de achterbumper tevoorschijn. Hij biedt veilig plaats aan twee 
fietsen en als je hem niet meer nodig hebt, schuif je hem even gemakkelijk 
weer terug in de achterbumper.1

FlexDoors®. De ingenieuze deuren van de Meriva draaien tot 84 graden 
open. Doordat de achterdeuren aan de achterkant scharnieren hoeft  
niemand zich in bochten te wringen bij het in- en uitstappen. Ze maken 
het ook een stuk gemakkelijker om kinderen in een kinderzitje te zetten  
of zware tassen op de achterbank te tillen.

Ergonomische comfortstoelen. Verstelbare stoelen die vanwege hun bijzonder 
ergonomische ontwerp en rugvriendelijke eigenschappen als eerste het keurmerk 
ontvingen van de Duitse vereniging van rugdeskundigen AGR.

FlexSpace®. Dit veelzijdige systeem biedt je de mogelijkheid het aantal  
zitplaatsen achterin naar behoefte te variëren of alle drie de stoelen neer te  
klappen, zodat een vlakke laadvloer ontstaat. En dat alles zonder ook maar 
één stoel te verwijderen. Zo ben je altijd overal op voorbereid.

FlexRail®. Een modulair opbergsysteem tussen de voorstoelen, dat volledig  
naar wens in te delen is en met gesloten deksel dienst doet als middenarmsteun. 
De FlexRail-console kan worden ingericht met diverse elementen, zoals een  
bekerhouder of een opbergvak voor CD’s. Je kunt het systeem ook in zijn geheel 
langs de rails naar voren of naar achteren schuiven.

Slimme opbergvakken. Opgeruimd staat netjes. Daarom biedt de Meriva tot 
30 verschillende opbergvakken, die plaats bieden aan alles wat je maar wilt 
meenemen – van een laptop tot een 1,5-literfles frisdrank. Voor grotere stukken 
bagage kun je de stoelen achterin plat neerklappen, zodat de bagageruimte 
van de Meriva groeit tot maar liefst 1.496 liter.

¹ De maximale belading van de FlexFix®-fietsendrager bedraagt 40 kg (maximaal 20 kg per fiets); er gelden beperkingen voor de maximale framemaat. Je Opel dealer geeft je graag volledige informatie.





www.opel.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. Sommige illustraties in deze brochure  
bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde  
constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid.  
Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC 
Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Meer informatie over de initiatieven 
die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vind je op www.opel.nl. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 
4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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