Movano

Personenvervoer

De Opel Movano Combi en Bus.
De beste omgeving voor u en uw passagiers.
Mensen – jong of oud, sportteams, hotelgasten, studenten, werkploegen … Wie ze ook zijn en waar ze ook naartoe moeten,
de modellen van de Opel Movano voor personenvervoer brengen iedereen comfortabel en efficiënt van A naar B.

Hoe u zit is net zo belangrijk als waar u zit. Of u nu zelf rijdt of
chauffeurs in dienst heeft, het is van vitaal belang dat de hele
week achter het stuur niet tot rugklachten leidt. Daarom is de
cabine van de Opel Movano in alle facetten ontworpen om het
de bestuurder dag in dag uit zo gemakkelijk mogelijk te maken:
van de comfortabele stoelen tot de ergonomisch geplaatste
schakelpook en het kantelbare stuurwiel.

Instrumentenpaneel. De heldere, goed
afleesbare instrumenten zijn ergonomisch
geplaatst, voor minder vermoeidheid
en meer veiligheid.

Opbergvak bovenop het dashboard.
Eén van de vele handige opbergvakken,
binnen handbereik van de bestuurder
geplaatst (optie).

Cabine

Met plezier achter het stuur.

Wie mensen vervoert, wil uiteraard ook maximale aandacht schenken aan hun veiligheid.
Daarom biedt de Opel Movano niet alleen standaard ABS, ESP®, een airbag aan bestuurderskant
en driepuntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen, maar zijn optioneel ook een airbag aan
passagierskant en zijairbags leverbaar. De optionele regensensor en Automatic Lighting Control
vergroten de veiligheid nog meer, door ervoor te zorgen dat de koplampen en ruitenwissers van
de Movano automatisch reageren op de licht- en weersomstandigheden. Iedere Movano biedt
daarnaast uitstekende zijwindstabiliteit en optimaal zicht op de weg.

Lane Departure Warning en Grootlichtassistent. Twee slimme systemen die
het rijden in de Movano veiliger maken.
Lane Departure Warning waarschuwt
u als u onbedoeld uw weghelft verlaat.
Grootlicht-assistent schakelt automatisch
van dimlicht naar grootlicht als de
verkeerssituatie dat toelaat. Standaard
op Bus, optie op Combi.

Statische bochtverlichting. Wordt bij
lage snelheden geactiveerd door de
richtingaanwijzer en werpt extra licht
op zones links en rechts van de auto,
precies waar het nodig is (optie).

Elektronisch Stabiliteitspogramma
(ESP®). Een combinatie van geavanceerde
systemen die de veiligheid aanzienlijk
vergroten, standaard op iedere Movano.
Dankzij onder meer Hill Start Assist,
Trailer Stability Program en Enhanced
Traction Mode zorgt ESP® ervoor dat
de Opel Movano in elke situatie stabiel
blijft.

Veiligheid

Maximale veiligheid.

Soms staat het vervoer van passagiers voorop, een andere keer
het transport van goederen. Maar meestal is het een combinatie
van die twee. Met zijn eenvoudig aan te passen verdeling tussen
passagiersruimte en laadruimte is de Opel Movano Combi hiervoor
de ideale oplossing. Leverbaar met 6 of 9 zitplaatsen in zowel
L1H1- als L2H2-uitvoering, biedt hij comfortabel de ruimte voor
passagiers en alles wat ze willen meenemen.

Combi

Van alle markten thuis: de Combi.

De Opel Movano Bus biedt royaal de ruimte aan 16 of 17 mensen.
De comfortabele Bus heeft aan één kant van het gangpad
twee afzonderlijke stoelen en aan de andere kant enkele stoelen,
zodat iedereen gemakkelijk een plaats vindt. Het volledig
beklede interieur, met bagagerekken boven de stoelen, dakverlichting en als optie regelbare ventilatiekanalen, is ontworpen
om zelfs op de langste rit optimaal comfort te bieden. De brede
opening van de zijdeur en de standaard elektrisch uitklappende
treeplank zorgen dat alle passagiers gemakkelijk kunnen
instappen. Als optie is ook elektrische bediening voor de brede
schuifdeur leverbaar.

Bus

Plaats voor iedereen: de Bus.

Combi: maten en uitvoeringen

Aanduiding
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Combi
L1H1
5.048
2.070
2.470
2.307
842
3.182
1.024
564
1.750
1.730
1.650
1.577
1.627
948
1.757
1.380

Totale lengte
Totale breedte excl. spiegels
Totale breedte incl. spiegels
Totale hoogte
Overhang vóór
Wielbasis
Overhang achter
Hoogte laaddorpel
Spoorbreedte vóór
Spoorbreedte achter
Binnenwaartse hoogte
Breedte achterdeur
Hoogte achterdeur
Lengte laadruimte vanaf 3e zitrij
Lengte laadruimte vanaf 2e zitrij
Breedte tussen de wielkasten

L2H2
5.548
2.070
2.470
2.499
842
3.682
1.024
562
1.750
1.730
1.850
1.577
1.820
1.448
2.257
1.380
Alle afmetingen in mm.

Combi: gewichten
Opel Movano Combi
carrosserie-uitvoeringen

L1H1 FWD
L1H1 FWD
L2H2 FWD
L2H2 FWD

Aantal plaatsen

6
9
6
9

Maximaal
toelaatbaar
gewicht (GVW)

Leeggewicht1

Max. laadvermogen

Max. voorasbelasting

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in m)

3.000
3.000
3.500
3.500

1.974
1.974
2.084
2.084

1.026
1.026
1.416
1.416

1.550
1.550
1.850
1.850

1.650
1.650
2.100
2.100

750
750
750
750

2.500
2.500
2.500
2.500

5.500
5.500
6.000
6.000

12,0/12,5
12,0/12,5
13,6/14,1
13,6/14,1

Max. achteras- Aanhangwagen- Aanhangwagenbelasting
gewicht,
gewicht,
ongeremd
geremd

Max. treingewicht

Draaicirkel
(tussen stoepranden/muren)

Aanduiding
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Totale lengte
Totale breedte excl. spiegels
Totale breedte incl. spiegels
Totale hoogte
Overhang vóór
Wielbasis
Overhang achter
Hoogte laaddorpel
Spoorbreedte vóór
Spoorbreedte achter
Breedte achterdeur
Hoogte achterdeur

Bus
L3H2
6.198
2.070
2.470
2.488
842
4.332
1.024
557
1.750
1.730
1.577
1.820
Alle afmetingen in mm.

Bus: gewichten
Opel Movano Bus
carrosserie-uitvoeringen

L3H2 FWD
L3H2 FWD

Aantal plaatsen

16
17

Maximaal
toelaatbaar
gewicht (GVW)

Leeggewicht1

Max. laadvermogen

Max. voorasbelasting

Max. achterasbelasting

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in m)

3.960
3.960

2.560
2.560

1.400
1.400

1.850
1.850

2.150
2.150

15,7/16,2
15,7/16,2

Draaicirkel
(tussen stoepranden/muren)

L: lengte, keuze uit 3:
1 = standaard
2 = lang
3 = extra lang
H: dakhoogte, keuze uit 2:
1 = standaard
2 = middel
FWD = voorwielaandrijving

Minimaal voertuiggewicht volgens typegoedkeuring, inclusief alle vloeistoffen en gereedschappen, met 90 % gevulde tank. Exclusief gewicht bestuurder
en verwijderbare opties. Het definitieve gewicht kan afwijken, al naar gelang van de specificaties van het voertuig, de gekozen opties en accessoires.
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Technische gegevens Combi en Bus

Bus: maten en uitvoeringen

Uitrusting en opties.
Audio en navigatie. Contact houden, precies weten waar u heen moet, hoe u er het beste kunt komen en
hoe het met het verkeer gesteld is – dat maakt uw werk een stuk makkelijker en efficiënter. Mensen werken
daarnaast het beste als ze zich ontspannen voelen. Daarom biedt Opel een reeks audio- en navigatiesystemen
die perfect afgestemd zijn op de Opel Movano voor personenvervoer.

Navi 80 IntelliLink.1 Een geavanceerd infotainmentsysteem met een groot 7-inch
kleuren-touchscreen dat naast betrouwbare navigatie een indrukwekkende reeks
functies biedt, met bediening via het stuurwiel of voice control. Met kaarten van
heel Europa, een externe stereo-aansluiting (aux-in) en USB-poort, Bluetooth® voor
handsfree bellen en audio-streaming, een CD-speler met ondersteuning van MP3 en
WMA, en voorlezen van sms-berichten. Naast een hoogwaardige AM/FM-radio is ook
digitale radio (DAB+) standaard. Op het grote kleurenscherm worden ook de beelden
van de optionele achteruitrijcamera weergegeven. Inbegrepen is bovendien een
gratis abonnement op TomTom LIVE services tot 2020.
TomTom LIVE. Een uitgebreide bundel met waardevolle services, om u elke rit alle
actuele informatie te bieden die u nodig heeft. TomTom HD Traffic helpt u met
gedetailleerde verkeersinformatie de snelste route te plannen. Search & Go met
TomTom Places vindt bestemmingen als winkels en bedrijven en navigeert u er
rechtstreeks naartoe. LIVE Quick GPS zorgt voor de meest exacte GPS-positionering.
Tot slot biedt het pakket betrouwbare weersvoorspellingen, zodat u uw route daarop
kunt afstemmen.

1

Optie.

Navi 50 IntelliLink biedt verder onder meer: actuele TMC-verkeersberichten,
spraakgestuurde bediening van een aangesloten smartphone, stuurwielbediening,
USB- en externe stereo-aansluiting en Bluetooth® voor handsfree bellen en audiostreaming. Zowel AM/FM-radio als digitale radio (DAB+) zijn standaard. Het touchscreen
geeft ook de beelden van de optionele achteruitrijcamera weer.

CD 16 BT USB. Radio/CD-speler met
geïntegreerd display en stuurwiel
bediening, voorzien van diverse
aansluitmogelijkheden, via de externe
stereo-aansluiting (aux-in), Bluetooth®
en twee USB-poorten. Standaard op
Combi en Bus.

Stuurwielbediening. Standaard op alle
infotainment-systemen voor de Movano:
de belangrijkste functies van het infotainmentsysteem kunnen vanaf het
stuurwiel worden bediend, zodat u nog
minder wordt afgeleid van de weg.

Bluetooth®-aansluiting. Gemakkelijk te bedienen en vrijwel universeel. Met Bluetooth®
belt u veilig handsfree. Standaard op alle uitvoeringen van de Movano.
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Optie.

Infotainment

Navi 50 IntelliLink.1 Dit gebruiksvriendelijke systeem met een groot 7-inch kleurentouchscreen biedt dynamische navigatie via 2D- of 3D-weergave. De kaarten voor
West-Europa kunnen eenvoudig via USB worden vernieuwd.

Bestuurdersplaats

Comfort
Boordcomputer. Toont nuttige informatie
over onder meer brandstofverbruik,
actieradius, gereden tijd en afgelegde
afstand. Standaard op Bus, optie op
Combi.

Comfort-bestuurdersstoel. De 6-voudig
verstelbare comfort-bestuurdersstoel
(optie) biedt u de mogelijkheid om de
stoel exact aan uw postuur en favoriete
rijhouding aan te passen. Hij is voorzien
van een verstelbare lendensteun en
armsteun. Eveneens leverbaar voor de
bijrijder.

Digitale tachograaf. Eenvoudig door
de bestuurder te bedienen. Voldoet aan
alle wettelijke eisen en houdt bijzonder
accuraat de rij- en rusttijden bij
Standaard op Bus, optie op Combi.

Vaste snelheidsbegrenzer. De Bus is standaard voorzien van een snelheidsbegrenzer
die, zoals wettelijk is voorgeschreven, is ingesteld op 100 km/u en niet door de
bestuurder kan worden uitgeschakeld. De snelheidsbegrenzer die als optie leverbaar
is op de Combi, biedt de keuze uit vier voorgeprogrammeerde snelheden.
Start/Stop-systeem. Door de motor automatisch uit te schakelen zodra u stilstaat
en direct weer op te starten zodra u de koppeling intrapt, kan het Start/Stop-systeem
veel brandstof besparen, vooral in het drukke stadsverkeer.
Bandenspanning-controlesysteem. Dit standaard systeem in de Combi meet continu
de spanning van elke afzonderlijke band en geeft een melding op het display
wanneer één van de banden te weinig spanning heeft (niet beschikbaar op Bus).

Comfortabele stoelen. Een zithoek van
19,5 graden, 660 mm verticale tussenruimte en afzonderlijke stoelen met royale
schouderruimte zorgen er samen voor
dat alle passagiers zeer comfortabel
zitten. Iedere zitplaats is voorzien
van een driepuntsveiligheidsgordel
en hoofdsteun. Standaard op Bus.
Interieurverlichting. Afzonderlijk
instelbare verlichting voor iedere
zitplaats, voor optimaal persoonlijk
gemak. De verlichting bij de voeten
zorgt dat passagiers ook in het donker
gemakkelijk hun plaats kunnen vinden.
Standaard op Bus.

Uitrusting

Airconditioning. Een comfortabele
temperatuur draagt veel bij tot
een aangename reis. Daarom is
handbediende airconditioning
met een pollenfilter in de Movano
Combi standaard.

Airconditioning achterin voor Combi.
De afzonderlijke airconditioning achterin,
met luchtopeningen boven de hoofden
van de passagiers, zorgt voor optimaal
comfort op de tweede en de derde rij.
Optie.

Airconditioning voorin en achterin voor de Bus. Voor de Movano bus zijn twee
afzonderlijke airconditioning-systemen beschikbaar. Naast het systeem voor het
voorcompartiment is ook airconditioning voor het achtercompartiment leverbaar,
waarmee de passagiers net als in het vliegtuig de mogelijkheid hebben om de
ventilatie (richting en hoeveelheid lucht) naar eigen wens te regelen via blowers
aan de onderzijde van het bagagerek. Optie.

Treeplank bij achterdeur. Als optie is een
treeplank bij de achterdeur leverbaar,
die geïntegreerd is in de achterbumper.
Deze vergemakkelijkt de toegang tot
de laadruimte van de Combi.

Openschuivende zijruiten. Als optie zijn zijruiten leverbaar die kunnen worden
opengeschoven, voor extra frisse lucht in de Opel Movano.
Verwarming achtercompartiment. De verwarming achterin werkt door middel van twee
krachtige verwarmingselementen van 4 kW, die warme lucht in de passagiersruimte
blazen via de ventilatieopeningen onder de stoelen. Dit systeem is programmeerbaar,
zodat het interieur voorverwarmd kan worden. Optie op Bus.
Getint glas. Standaard getint glas achterin verhoogt het comfort en de privacy
van de passagiers en beschermt het interieur tegen fel zonlicht.

Automatisch uitklappende treeplank.
De treeplank bij de zijdeur en de handgreep aan de binnenzijde maken het
passagiers gemakkelijker om in- en uit
te stappen. Zodra de zijdeur geopend
wordt, klapt de treeplank automatisch
uit, wanneer de deur gesloten wordt,
klapt hij weer in. Standaard op Bus.

Veelzijdigheid
Bagagerekken. De bagagerekken boven
de stoelen bieden plaats aan jassen en
kleinere voorwerpen. Standaard op Bus.

Elektrische schuifdeur. Op afstand bediend door de bestuurder en in noodgevallen
vanaf de buitenzijde te openen. De optionele elektrische schuifdeur maakt in- en
uitstappen nóg gemakkelijker. Optie op Bus.
Verwijderbare stoelen. Om extra plaats te creëren voor lading of bagage kunnen
de twee achterbanken van de Combi zonder gereedschap verwijderd worden.
Ook van de Bus kunnen de twee achterste rijen stoelen verwijderd worden. Optie.
Volledig reservewiel. De Combi en de Bus met 16 zitplaatsen zijn uitgerust met een
volledig reservewiel, dat onder de bodem bevestigd is. De bus met 17 zitplaatsen
is uitgerust met een ruimtebesparende bandenreparatieset.

Bevestigingsogen (Combi). Praktische
bevestigingsogen in de laadruimte
houden de lading veilig op zijn plaats.

Exterieur
Park Pilot. Waarschuwt de bestuurder
met een geluidssignaal om schade bij het
achteruit rijden te voorkomen.

Mistlampen vóór. De mistlampen
liggen verzonken om ze te beschermen
tegen beschadiging en zijn optimaal
gepositioneerd. Standaard op Bus,
optie op Combi.

Uitstekende beveiliging. Het op afstand
bedienbare anti-diefstal alarmsysteem
is voorzien van bewegingssensoren.
Dit systeem beveiligt de hele wagen
(motorcompartiment, cabine en
passagiersruimte) tegen indringers.

Spatlappen. Gemaakt van duurzaam
kunststof, speciaal ontworpen om de
carrosserie te beschermen tegen modder,
water, wegzout en grind, zodat uw Opel
Movano jarenlang mooi blijft. Optie voor
Combi en Bus.

Dodehoekspiegels en breedbeeldspiegel. Buitenspiegels met een dubbele
lens verminderen het gevaar van dode hoeken aan beide zijden aanzienlijk.
Daarnaast is de Movano voorzien van een grote, bolle spiegel in de zonneklep
aan de rechterzijde, die nóg meer overzicht biedt, wat vooral op onoverzichtelijke
kruispunten een voordeel is.

Uitrusting

Veiligheid en beveiliging

Pulse, Antraciet
1

Alleen leverbaar op Combi.

Vinyl, Antraciet1

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin Orange

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver1

Ambient Blue1

Pearl Black1

1

Metallic.

Kleuren en bekledingen

Arctic White

De BiTurbo-motoren voor de Movano Combi en Bus combineren hoge,
betrouwbare prestaties met ongekende efficiency, die tot uiting komt in
een laag verbruik en lage uitstoot. De sequentiële turbolader zorgt voor
een hoge trekkracht, terwijl elke druppel diesel maximaal benut wordt.
Het Start/Stop-systeem, standaard op alle motoren, zorgt in de stad en in
druk verkeer voor een aanzienlijke brandstofbesparing door de motor
automatisch uit te schakelen als u stilstaat, bijvoorbeeld voor een stoplicht,
en even snel weer op te starten zodra u de koppeling intrapt. De ECOmodus, die u zelf kunt in- en uitschakelen, bespaart nog meer brandstof,
door de motorprestaties en het energieverbruik van de airconditioning
te optimaliseren.
Om aan de strenge Euro 6-emissienorm te voldoen, maken de motoren
gebruik van de BlueInjection-technologie. Door de toevoeging van
AdBlue® aan de uitlaatgassen zorgt deze technologie ervoor dat de stikstofoxide (NOx) in de katalysator wordt omgezet in onschadelijke stikstof
en waterdamp.

AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), de Duitse branche organisatie voor de autoindustrie.
Voor een goede werking van de BlueInjection-technologie dient deze vloeistof van tijd tot tijd te worden bijgevuld.

Motorprestaties

Efficiënte prestaties.

Cilinderinhoud (cm3)
Max. vermogen in kW (pk)
bij tpm
Max. koppel (Nm)
bij tpm

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
125 kW (170 pk)

2.299

2.299

107 (145)
3.500
360
1.500

125 (170)
3.500
380
1.500

Transmissie

6-versnellingsbak

Emissienorm

Euro 6

Motoren

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
107 kW (145 pk)

Combi (M1) motoren

6-versnellingsbak

6-traps Tecshift®
Euro 6

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

Diesel

Brandstofverbruik (l/100 km)1
In de stad
Buiten de stad
Gemiddeld

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

7,3–7,1
6,0–5,8
6,4–6,3

Gemiddelde CO2-uitstoot (g/km)1

173–165

173–165

167–163

Bus (M2) motoren
Cilinderinhoud (cm3)

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
107 kW (145 pk)

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
120 kW (163 pk)

2.299

2.299

107 (145)
3.500
360
1.500

120 (163)
3.500
380
1.500

Transmissie

6-versnellingsbak

6-versnellingsbak

Emissienorm

Euro VIc

Euro VIc

Max. vermogen in kW (pk)
bij tpm
Max. koppel (Nm)
bij tpm

Diesel

EU-bandenlabels
Bandenmaat

215/65 R 16

225/65 R 16

Brandstof-efficiëntieklasse

B

E–B

Klasse grip op nat wegdek

B

C–B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

73–70

Geluidsklasse

M1 = EU-voertuigclassificatie voor wagens die uitsluitend bestemd zijn voor personenvervoer (max. 9 zitplaatsen).
M2 = EU-voertuigclassificatie voor wagens die uitsluitend bestemd zijn voor personenvervoer (max. 17 zitplaatsen),
met een maximaal gewicht van 5 ton.
1
Volgens de richtlijnen R (EC) No. 715/2007 en (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

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 om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen
wijzigen. Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).
De cijfers voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van een aanbod. Ze zijn uitsluitend gegeven om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen,
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 bijdragen tot verhoging van het leeggewicht van het voertuig en kunnen van
invloed zijn op het maximale laadvermogen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De aangegeven cijfers zijn berekend exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. De cijfers op op deze pagina zijn gegeven
op basis van de typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

Service en garantie.
Eén principe staat bij de Opel Movano centraal: uw bedrijfswagen
moet dag in dag uit klaarstaan voor uw bedrijf en uw klanten –
en dus zo weinig mogelijk tijd in de garage doorbrengen. Daarom
is de Opel Movano erop ingesteld jarenlang betrouwbaar te
functioneren, met een minimaal aantal servicebeurten. Daarnaast
wordt hij gedekt door 6 jaar garantie op doorroesten.
De service-intervals zijn ingesteld op 40.000 km1 voor de Combi
en 30.000 km1 voor de Bus. Is tussentijds onverhoopt toch
onderhoud nodig, dan kunt u terecht bij ruim 3.200 bedrijfs
wagenspecialisten in heel Europa. Zij zorgen dat uw Opel
Movano zo snel mogelijk weer op de weg is en stellen wanneer
het toch langer duurt, vervangend vervoer ter beschikking.
Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag uitvoerige
informatie over service, onderhoud, leasing en financierings
mogelijkheden.

1

Of 2 jaar.

SUPERIEURE SERVICE.
Geniet van de beste service voor u en uw Movano
via het exclusieve klantenprogramma van Opel.
Dit veelzijdige programma is toegankelijk via de
website of de myOpel app.
myOpel is gratis voor alle Opel-rijders en biedt u veel
gemak en voordeel:
// Unieke aanbiedingen voor u en uw Movano
// Een herinnering als het tijd is voor onderhoud
// Handig online een werkplaatsafspraak maken
// Overal de dichtstbijzijnde Opel bedrijfswagendealer
vinden
// Online toegang tot al uw voertuiggegevens en de
onderhoudsgeschiedenis
Schrijf u in op myOpel.nl en ontdek wat dit unieke
programma u te bieden heeft. Voor nog meer gemak
kunt u nu ook gratis de myOpel app downloaden.
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Opel Service.
Service door heel Europa.
Meer dan 6.000 Opel werkplaatsen door heel
Europa, waaronder ruim 2.000 bedrijfswagen
specialisten, staan voor u klaar om u persoonlijke,
professionele en punctuele service te bieden.
Opel4Business Bedrijfswagens.
Uw garantie dat u op ieder moment, waar u ook
bent, verzekerd bent van de allerbeste en meest
complete service voor uw Opel Bedrijfswagen.
Deze uitgebreide service omvat onder meer:
Altijd bereikbaar.
Via 0800-0991222 zijn wij 24/7 bereikbaar voor
assistentie bij pech onderweg. Daarnaast kunt
u tijdens kantooruren via 020-6545751 bij ons
terecht met al uw vragen over uw Opel Bedrijfs
wagen of onze service.

Directe service.
De Opel bedrijfswagendealer heeft alle courante
onderdelen op voorraad, zodat u bij een onderhoudsbeurt of een kleine reparatie doorgaans
binnen 3 uur geholpen kunt worden. Bij onderhoud
en reparatie profiteert u van de gratis haal- en
breng service voor de bestuurder (tot 15 min. rijtijd).
De Opel bedrijfswagendealer heeft bovendien
flexibele openingstijden, zodat u geholpen kunt
worden wanneer het u het beste uitkomt.
Opel Assistance Plus met Europadekking.
Zolang uw Opel Bedrijfswagen volgens het
serviceboekje wordt onderhouden door de Opel
bedrijfswagenreparateur bent u in heel Europa
verzekerd van hulp bij pech. Deze mobiliteits
garantie geldt voor de volledige levensduur van
de wagen, zonder kilometerbeperking.
Vraag uw Opel bedrijfswagendealer naar de
volledige inhoud en de voorwaarden van het
Opel4Business Bedrijfswagens serviceprogramma.

Financieringsmogelijkheden.
Opel Financial Services biedt u diverse financial
lease oplossingen voor de aanschaf van uw Opel
Bedrijfswagen. Uw Opel bedrijfswagendealer informeert u graag over de mogelijkheden.

2 jaar garantie op nieuwe bedrijfswagens.
Opel geeft op iedere nieuwe wagen 2 jaar garantie,
gerekend vanaf de registratiedatum of de datum
waarop hij werd afgeleverd. Uiteraard zonder
kilometerlimiet.

Leasing.
Het kan interessant zijn om uw Opel Bedrijfswagen
te leasen, met voorwaarden die aan uw situatie
kunnen worden aangepast. Opel Leasing biedt u
een compleet aanbod voor uw bedrijfswagenpark,
op maat voor uw bedrijf.

6 jaar garantie op doorroesten.
Opel geeft u een betrouwbare, lange garantie
op doorroesten van binnenuit, overeenkomstig
de voorwaarden in uw serviceboekje.

Verzekeringen.
Op www.opelverzekeringen.nl vindt u informatie
over onze speciale bedrijfswagenverzekering.
Tevens biedt deze site u de mogelijkheid om een
berekening te maken of meteen een verzekering
af te sluiten. Uiteraard kan uw Opel bedrijfswagendealer u ook van alle informatie voorzien.

Recycling.
Informatie over het recyclingprogramma en de
verwerking van ingeleverde auto’s en onderdelen
vindt u op www.opel.nl
Heeft u vragen? Uw Opel bedrijfswagendealer
geeft u graag volledige informatie.
Of ga naar: www.opel.nl/bedrijfswagens.

Opel Rent huurautoservice.
Opel Rent zorgt dat u mobiel blijft, bijvoorbeeld
wanneer u uw wagen even moet missen voor
onderhoud of reparatie.

Vanaf begin 2018 zal de Movano uitgerust zijn met een donkergrijs dashboard, zoals afgebeeld op de foto's in deze brochure. Movano's die eerder besteld worden, zijn mogelijk uitgerust met een tweekleurig dashboard. Vraag uw Opel bedrijfswagendealer
om meer informatie.
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige in deze uitgave geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail
verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel bedrijfswagendealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. De gedrukte kleuren
kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. 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. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opel houdt bij het ontwerp van haar producten ook rekening met het feit dat deze eens buiten gebruik gesteld zullen worden. Informatie hierover, alsmede over de uitvoering van recycling
van buiten gebruik gestelde voertuigen, kunt u vinden op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel bedrijfswagendealer naar de voorwaarden en het
standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54–62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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