vivaro

een goede zaak.

Stap
IN!
De Vivaro Combi en
Combi Innovation

De stijlvolle Vivaro Combi en de luxe
uitgeruste Combi Innovation
combineren het comfort van een
personenauto met een veelzijdige
inrichting en een interieur dat van
alle gemakken voorzien is.
Opvallendste kenmerken:
·	Tot 9 comfortabele zitplaatsen
·	Indeling in een handomdraai aan te passen aan
de behoeften
·	Hoog comfort en schitterende afwerking
·	Driepunts-veiligheidsgordels op alle plaatsen
·	Tweede schuifdeur1 en schuiframen achterin2
·	Airconditioning voor- en achterin (handmatig bediend)2
·	Keuze uit diverse verwarmingssystemen1
·	Cruise control2

1
Optie voor alle varianten 2 Standaard op Combi Innovation, optie voor Combi.
NB: de Vivaro Combi links op de foto is in deze uitvoering niet leverbaar in Nederland.

Ruim plaats voor meer! Ideaal voor
werkploegen én sportteams: de Vivaro
Combi en Combi Innovation bieden tot
negen comfortabele zitplaatsen én een
flinke laadruimte.
Flexibele indeling:
·	
9 zitplaatsen: de 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel
en ruime 2-zitsbank1 voorin en twee verwijderbare 3-zitsbanken achterin bieden comfortabel plaats aan negen
personen, terwijl de Combi in deze indeling nog altijd een
laadruimte tot 1,8 m3 biedt (bij lange wielbasis). Om in een
handomdraai meer laadruimte te creëren, is de rugleuning
van de achterste bank bovendien neerklapbaar.
·	
6 zitplaatsen: de achterste bank kan eenvoudig
verwijderd worden, om plaats te bieden aan zes personen,
gecombineerd met 3,2 of 4,0 m3 laadruimte (afhankelijk
van de wielbasis).
3 zitplaatsen: door ook de bank op de tweede rij te
·	
verwijderen, blijven drie plaatsen over, terwijl de laadruimte
toeneemt tot 5,2 of 6,0 m3 (afhankelijk van de wielbasis).

1

Voor de Combi Innovation is optioneel ook een 6-voudig verstelbare passagiersstoel leverbaar.

Welkom
aan
boord.
De nieuwe Vivaro Tourer
De nieuwe Vivaro Tourer biedt luxe en
comfort in overvloed, met zeven ruime
zitplaatsen en lederen bekleding.
Of u hem nu inzet als taxi- of shuttle-bus
of om uw klanten of medewerkers in stijl
te vervoeren: iedereen voelt zich een vip
in de Vivaro Tourer.
STANDAARD ONDER MEER:
· Zeven comfortabele zitplaatsen met lederen bekleding
·	
Twee draaibare stoelen op de 2e rij voor extra comfort en een
luxe “lounge”-gevoel
· Volledig beklede zijwanden en LED-sfeerverlichting
· Navi 80 navigatiesysteem met 7-inch touchscreen en DAB+
· 220-voltaansluiting en twee USB-aansluitingen op de 2e rij
· Parkeersensoren in de achterbumper
· LED-dagrijverlichting
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