CONSUMENTENPRIJSLIJST

OPEL
VIVARO
.
IRMSCHER GT
Per 19 april 2019

OPEL
MODEL
OPEL VIVARO
VIVARO -- SPECIAL
IRMSCHER:
DUBBELE CABINE
OPEL VIVARO - IRMSCHER: DUBBELE CABINE (prijs excl. accessoirepakket)

1.6 CDTI BiTurbo Start / Stop 6 Versnellingen (0VEC5 - ITJC)
L2H1 GVW 2.900 KG - Diesel (XIAE)

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)

Consumentenprijs
excl. BTW/BPM

BTW

107 (145)

164

€ 30,349

€ 6,373

BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM
en afleverkosten

€ 11,715

€ 48,437

€ 49,395

STANDAARDRUITRUSTING
INTERIEUR
Bestuurdersstoel 6 voudig verstelbaar met arm- en lendensteun
Electronic Climate Control
Houten ombouw wielkasten (vervalt i.c.m. optiepakket XFA5)
Houten vloer laadruimte
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel 6 voudig verstelbaar met arm- en lendensteun
Verwarmbare voorstoelen
Zijwanden bekleding ABS kunststof (vervalt i.c.m. optiepakket XFA5)
DUBBELE CABINE INTERIEUR "Elegance"
Bankring met opbergvak, 12V aansluiting en instapverlichting
Drie verstelbare zitplaatsen met twee armsteunen en ISOFIX
Geïntegreerde zonwering in zijpanelen
Hemelbekleding met LED-spotjes en luidsprekers
Paneel volledige hoogte linkerschuifdeur
Paneel volledige hoogte rechterschuifdeur
TECHNIEK EN VEILIGHEID
12 Volt-aansluiting in laadruimte
ABS met schijfremmen voor en achter
Airbag bestuurder- en passagierszijde; hoofd- en zijairbags
Cruise Control
Diesel Partikel Filter (DPF)
Dodehoekspiegel in zonneklep passagierszijde
Elektronische Stabiliteits Programma (ESP)
LED dagrijverlichting 'Wing'
Mistlampen vóór
Regensensor incl. Automatic Lighting Control (ALC)
INFOTAINMENT
7" Kleuren Touchscreen, Radio, Bluetooth, USB, AUX-in
Achteruitrijcamera incl. parkeersensoren achter
Navi 80 Intellink inclusief Digital Audio Broadcast+
Navigatiekaarten Europa
Smartphonehouder op het dashboard
Stuurwielbediening

EXTERIEUR
Achterbumper in carrosseriekleur (hoekpanelen)
Achterbumper in carrosseriekleur (middengedeelte)
Achterlichtomlijsting in carrosseriekleur
Afdekplaat geleiderails schuifdeur in carrosseriekleur
Beschermstrips zijkant in carrosseriekleur
Bovenste achterpaneel in carrosseriekleur
Elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
Meegespoten buitenspiegels
Voorbumper in carrosseriekleur
BANDEN EN VELGEN
Banden 215/60 R17C - 109/107T BW HW1 VAR1
Lichtmetalen velgen 6J x 17" - Zwart
Volwaardig reservewiel 6Jx16"
RAMEN EN DEUREN
Achterdeuren met ramen tot 180º te openen
Achterruitverwarming
Elektrische bedienbare ramen met one touch functie aan bestuurderszijde
Geen belettering achterdeuren
Getinte ramen
Keyless entry
Privacy glass na B-stijl
Ruitenwisser achter
Schuifdeur met vast raam links
Schuifdeur met vast raam rechts
Sluitpreventie achterdeuren
ACCESSOIREPAKKET
(€ 3.150 excl. btw)
Speciale bestickering
Dakspoiler - Irmscher
Eco-lederen bekleding met met rode stiksels en GT logo - Alba
Genummerde Irmscher GT instapbadge
Glasslook panelen tussen C- en D-stijl
Instapverlichting
Sideskirts - Irmscher
Voorspoiler - Irmscher

€ 33,499

OPEL VIVARO IRMSCHER (XIAE) - OP BASIS VAN BOVENSTAANDE STANDAARDUITRUSTING (INCL. ACCESSOIREPAKKET)

OPTIEMOGELIJKHEDEN

Kleuren
Iron Grey
Midnight Black, Metallic
Magma Red, Brilliant
Platinum Silver, Metallic

Vivaro Irmscher - Snoeks accessoirepakket

Code

Consumentenprijs
excl. BTW/BPM

BTW

BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

10D
92U
79U
10H

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

Code

Consumentenprijs
excl. BTW/BPM

BTW

BPM

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

XFA5

€ 2,135

€ 448

€0

€ 2,583

Zwarte hemelbekleding
Met eco-leder beklede armsteunen
Met eco-leder beklede u-beugel (boven navigatiesysteem) op dashboard
Multifunctional workspace (opklapbaar tafeltje achterzijde rugleuning voorstoelen) links & rechts
Luxe kunststof laadruimte inrichting met LED verlichting

OPEL VIVARO - IRMSCHER - SERVICE & MOBILITEIT
ONZE SERVICEBELOFTEN
Wij inspecteren uw auto grondig en nemen contact met u op voor het afgeven van een betrouwbare
prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt vervolgens zelf wanneer u uw auto brengt
voor het onderhoud, zodat dit op een moment plaatsvindt dat het ú uitkomt. Ook spreken wij met u af
wanneer u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning niet halen, krijgt u van ons een
vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden doorberekend. Wanneer wij meer moeten
repareren dan vooraf is afgesproken, voeren we dat alleen uit nadat u toestemming hebt gegeven. Wij
specificeren al het uitgevoerde werk gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u
door, op het moment dat u uw auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde blijkt te zijn,
verhelpen wij het probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op opel.nl.
SERVICE DOOR HEEL EUROPA
Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Opel
Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van dienst
te zijn.
OPEL4BUSINESS BEDRIJFSWAGENS
Het Opel4Business Bedrijfswagens programma omvat unieke services voor u, als Opel
bedrijfswagenrijder. U kunt onder andere rekenen op:

Vervangend vervoerregeling gedurende 3 jaar
Uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur staat altijd direct voor u klaar om wanneer
nodig een diagnose te stellen. Voor zover mogelijk worden kleine reparaties uitgevoerd
wanneer u wacht. Standaard slijtage onderdelen worden binnen één werkdag vervangen.
Wanneer een reparatie meer dan 3 uur duurt, dan wordt u in de eerste 3 jaar na aankoop
van uw Opel Bedrijfswagen gratis vervangend vervoer aangeboden.
OPEL BEDRIJFSVERZEKERINGEN
U wilt uw Opel Bedrijfswagen zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter van
dienst zijn dan uw Opel dealer? Uw Opel dealer biedt u de aantrekkelijke Opel
Bedrijfswagenverzekering. Deze verzekering biedt u een uitgebreide dekking waaronder
het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage en belettering.*
Daarnaast heeft u natuurlijk géén eigen risico bij reparatie van schade binnen het Opel
schadeherstelnetwerk. Uw voertuig wordt hersteld met behoud van fabrieksgarantie en
uiteraard met originele Opel onderdelen. Hier bovenop profiteert u ook nog van een
nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer informatie op www.opel.nl of vraag
ernaar bij uw Opel dealer.
*Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis meeverzekeren van belettering is tot
€ 2.500.

Voorrang voor bedrijfswagens
Haal- en brengservice
Opel Pechhulp
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt daarom
standaard geleverd met 2 jaar (met een maximaal aantal kilometers tot het eerste onderhoud)
mobiliteitsgarantie door middel van Opel Pechhulp. Hiermee bent u in meer dan 40 landen, 24 uur per
dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het alarmnummer verzekerd van hulp bij
pech onderweg. De dienstverlening van Opel Pechhulp houdt o.a. hulp bij pech onderweg,
wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis per trein of vliegtuig
(afhankelijk van de voorwaarden) in.
Levenslang mobiel met Opel Pechhulp
Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Opel Pechhulp 24 uur per dag mobiel blijft, verlengt
Opel uw Opel Pechhulp tot de eerstvolgende voorgeschreven onderhoudsbeurt (voorschrift op basis
van kilometers en/of tijd). Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren door de Opel Erkend
Reparateur, voorziet Opel hierdoor in een levenslange mobiliteit. Informeer ernaar bij uw Opel Erkend
Reparateur.

Wettelijke kosten
 Inschrijving in het kentekenregister
 Kosten tenaamstelling
 Recyclingsbijdrage
Kosten rijklaar maken*
Totaal

incl. BTW

excl. BTW

€ 39.00
€ 5.98
€ 37.50
€ 874.87

€ 39.00
€ 5.98
€ 30.99
€ 723.03

€ 957.35

€ 799.00

UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Uw nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie,
zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze garantie? Dat kan! Tegen zeer
aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar,
afhankelijk van het moment waarop u beslist om te verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5
jaar genieten van zekerheid. Daarnaast geeft Opel u een betrouwbare, lange garantie op
doorroesten van binnenuit. Met als enige voorwaarde dat u uw auto volgens de
aanwijzingen tegen vocht beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat
uitvoeren bij de Opel Distributeur. Informeer ernaar bij de Opel Erkend Reparateur.
RECYCLING
Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde auto’s en
onderdelen vindt u op www.opel.nl

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:
 Transport
 Veiligheidshesje
 Afleverbeurt
 Vloermatten (set)
 Kentekenplaten
 Verbanddoos
 Reinigen
 Ruitensproeiervloeistof
 Veiligheidsdriehoek
 Lifehammer
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Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/bedrijfswagens
Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde
producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.opel.nl, of vraag uw Opel
distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier altijd over informeren. 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, vindt u op www.opel.nl.
Druk/zetfouten voor behouden. Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54-62, 4817 HW BREDA, www.opel.nl.

