VIVARO
PERSONENVERVOER

Hier zit u

goed!

De Opel Vivaro biedt voor elk bedrijf perfecte mogelijkheden om tot 9 personen comfortabel van
A naar B te vervoeren. Als shuttlebus tussen vliegveld en hotel. Om uw zakenrelaties van het
hoofdkantoor naar een productielocatie te rijden, terwijl u onderweg kunt vergaderen. Om een
werkploeg naar de volgende klus te brengen en in een handomdraai meer plaats te maken voor
extra materieel. Met de Vivaro Combi, Combi Innovation en Tourer kunt u alle kanten op!
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Altijd
genoeg

plaats.

Omdat elke dag anders is, bieden de Vivaro
Combi, Combi Innovation en Tourer u flexibele
mogelijkheden om comfortabel personenvervoer
te combineren met een royale laadruimte voor
bagage of materieel. Dankzij hun zeer verzorgde
design komt uw bedrijf altijd uitstekend voor
de dag.
De praktische Combi en de stijlvolle Combi
Innovation bieden tot 9 zitplaatsen. Dankzij
uitneembare banken is de indeling bovendien
in een handomdraai aan uw behoeften aan te
passen. Dat maakt ze buitengewoon geschikt
voor bijvoorbeeld werkploegen of sportteams.
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De Vivaro Tourer is zeer luxe uitgerust, met 7 ruime
zitplaatsen en lederen bekleding. Twee draaibare
stoelen op de 2e rij en een optionele uitklaptafel1,
maken een “lounge”-opstelling mogelijk, zodat
uw passagiers onderweg kunnen vergaderen
of werken. De achterste bank is bovendien
eenvoudig te verwijderen, om meer plaats te
maken voor bagage. Of u hem nu inzet als taxiof shuttle-bus of om uw klanten of medewerkers
in stijl te vervoeren: iedereen voelt zich verwend
in de Vivaro Tourer.

Leverbaar als accessoire via de Opel bedrijfswagendealer.
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Optie, leverbaar met vast raam of schuifraam. 2 Optie. 3 Standaard in Combi Innovation, optie voor Combi. 4 Optie. Dit pakket wordt geproduceerd en ondersteund door Irmscher
Automobilbau GmbH & Co. KG (“Irmscher”). Het voldoet aan de garantievoorwaarden van Irmscher en Opel Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de componenten.
Specifieke onderdelen kunnen worden besteld bij Irmscher. Het pakket vermindert het beschikbare laadvermogen van het basisvoertuig.

1
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1

Van alle
markten

thuis.

Vivaro Combi en Combi Innovation

3

De Vivaro Combi en Combi Innovation zijn standaard royaal uitgerust, met onder meer Radio R 16,
elektrisch bedienbare ramen vóór, een schuifdeur aan de rechterkant en twee deuren met ramen
aan de achterkant. De Combi Innovation biedt aantrekkelijke extra’s, zoals bumpers in carrosseriekleur,
privacy-glas achterin, airconditioning vóór en achter, mistlampen en cruise control.
1
1 Tweede schuifdeur . Een extra schuifdeur aan de linkerkant

maakt het voor de passagiers op de tweede en derde rij
nog comfortabeler om in en uit te stappen.

2
4

2
2 Standkachel met timer . Direct bij het instappen een

aangename temperatuur in de wagen. De standkachel
ontdooit ook de ruiten. En met de timer kunt u de kachel
precies op de gewenste tijd inschakelen. De optionele
afstandsbediening maakt het nog gemakkelijker om de
temperatuur van buitenaf te regelen.

3
3 Airconditioning . Altijd een comfortabele temperatuur

en minder condens in de wagen.

4
4 Irmscher Style Pack . Een indrukwekkend stijlvol pakket,

dat een gevoel van hoogstaande luxe schept. Met lederen
bekleding voor de armsteunen, het dashboard en de
schakelpook, verfraaid met elegante sierstiksels in een
contrasterende kleur, plus zachte velours automatten.

Combi en Combi Innovation
Xxxxxxxx
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1

oneindig
veel

luxe.

2

Vivaro Tourer

In de Vivaro Tourer voelt iedereen zich een VIP. Met standaard onder meer
zeven ruime zitplaatsen, premium lederen bekleding en Navi 80 IntelliLink1.
Ook aan de veiligheid en het gemak van de bestuurder is ruimschoots aandacht
geschonken, met standaard onder meer parkeersensoren in de achterbumper,
mistlampen voor en LED-dagrijverlichting in stijlvol “Wing” design.

3

2
1 Draaibare stoelen . Onderweg werken of vergaderen? De stoelen op de

tweede rij kunnen eenvoudig 180 graden gedraaid worden, zodat de
passagiers achterin tegenover elkaar komen te zitten. Via de rails in de vloer
kunnen de stoelen in de meest comfortabele positie worden geschoven.

3
2 Uitklaptafel . Onderweg samenwerken wordt nog gemakkelijker met het

de optionele uitklaptafel, die eenvoudig in de rails tussen de stoelen kan
worden geschoven.

2
3 LED-hemelverlichting . De energiezuinige LED-lampjes geven voldoende

licht om achterin te lezen, zonder dat ze de bestuurder hinderen.

2
4 USB-poorten . Voorin en achterin bevindt zich een USB-poort voor mobiele

apparatuur. Voor grotere apparaten, zoals een laptop, is bovendien een
220-voltaansluiting aanwezig.
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1

Zie voor meer informatie blz. 10/11.

2

Onderdeel van de standaarduitrusting van de Vivaro Tourer.

3

Als accessoire leverbaar via de Opel bedrijfswagendealer.
Xxxxxxxx
Tourer
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1

Standaard in de Vivaro Tourer, optie voor de Combi Innovation. 2 Optie voor de Vivaro Combi en Combi Innovation. 3 Optie voor de Vivaro Combi Innovation en Tourer. 4 Optie. Masternaut voertuig-telematica
is ontwikkeld en wordt ondersteund door Masternaut GmbH. Dit systeem valt onder de garantievoorwaarden van Masternaut. Opel Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Specifieke onderdelen
kunnen worden besteld bij Masternaut.

1
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2

3

alles in het

oog
en in de
hand.

1
1 Navi 80 IntelliLink met 7-inch touchscreen . Dit veelzijdige systeem

biedt gedetailleerde kaarten van heel Europa, integratie van uw
mobiele telefoon, spraakgestuurde functies, twee USB-poorten en
gratis gebruik van TomTom LIVE Services tot 2020, met onder meer
actuele verkeersinformatie. Dankzij digitale radio DAB+ geniet
u onderweg van een groot aantal zenders.

2
2 Navi 50 IntelliLink met 7-inch touchscreen . Een gebruiksvriendelijk

4

systeem met kaarten voor West-Europa en TMC-verkeersinformatie.
Via Bluetooth® sluit u eenvoudig uw mobiele telefoon aan, zodat
u onderweg bijvoorbeeld informatie kunt opzoeken of van uw eigen
muziek kunt genieten. Ook digitale radio DAB+ is standaard.

3
3 “Open en Start”: keyless entry . Heel handig als u geen handen vrij

heeft. U kunt de deuren openen, terwijl uw sleutels gewoon in uw zak
of tas blijven, en de wagen starten met een druk op de knop.

4
4 Masternaut voertuig-telematica . Met dit geavanceerde systeem

heeft u 24/7 controle over uw wagens. Het geeft u op het scherm
van uw computer op elk moment actuele informatie over de locatie
en rijprestaties.

Infotainment en innovaties
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De Vivaro
maakt

meer
mogelijk.
De Vivaro Combi, Combi Innovation en Tourer hebben elk hun eigen karakter,
maar één ding hebben ze gemeen: ze bieden flexibele mogelijkheden om de
indeling af te stemmen op uw behoeften.
Combi en Combi Innovation:
· leverbaar met korte en lange wielbasis
· standaard 3 tot 9 zitplaatsen
· 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel en 2-zitsbank op de 1e rij
· Combi Innovation optioneel met 6-voudig verstelbare passagiersstoel
op de 1e rij
· verwijderbare 3-zitsbank op de 2e rij
· verwijderbare, neerklapbare 3-zitsbank op de 3e rij
· laadruimte 1,0 m3 (8 of 9 zitplaatsen) tot 5,2 of 6,0 m3
(afhankelijk van de wielbasis)
Tourer:
· standaard 4 tot 7 zitplaatsen
· 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel en passagiersstoel op de 1e rij
· 2 verstelbare, draaibare stoelen op de 2e rij
· verwijderbare, neerklapbare 3-zitsbank op de 3e rij
· uitklaptafel voor bevestiging in vloerrails als accessoire leverbaar
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Tourer in “lounge”-opstelling
met uitklaptafel1

Combi Innovation
met 8 zitplaatsen2
1

Leverbaar als accessoire via de Opel bedrijfswagendealer.

Combi/Combi Innovation
met 9 zitplaatsen
2

Tourer met 7 zitplaatsen

De passagiersstoel in plaats van de 2-zitsbank op de 1e rij is optioneel leverbaar, alleen voor Combi Innovation.
Veelzijdige indeling
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Kies uw
eigen

Stijl.
Carrosseriekleuren
Geef uw Vivaro de uitstraling die het beste
bij uw bedrijf past. Maak uw keuze uit
11 schitterende uni- en metallic-kleuren.
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4
5
6
7
8
9
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Casablanca White
Ink Blue1
Magma Red
Iron Grey
Panorama Blue
Midnight Black
Cassiopeia Grey
Copper Brown
Jasper Brown
Platinum Silver
Comete Grey2

1

1

5

Velgen
Fraai afgewerkte 16-inch stalen velgen of
elegante 17-inch lichtmetalen velgen geven
uw Vivaro de finishing touch.

2

6

3

1
2
3
4

16-inch stalen velg met wieldeksel 3
17-inch lichtmetalen velg, Silver 4
17-inch lichtmetalen velg, Black 4
17-inch lichtmetalen velg, diamant
gesneden5

Bekleding
Aantrekkelijke bekledingen scheppen een
gastvrije sfeer in de Vivaro.

5
6
7

Leder, Titanium Black5
“Connect Black”, stof 6
“Tricess Blue”, stof 7

7
4
Alleen beschikbaar voor Combi.
Alleen beschikbaar voor Tourer.
3
Standaard op Combi (wieldeksel klein)
en Combi Innovation (wieldeksel groot,
zoals afgebeeld op de foto).
4
Optie; alleen voor Combi Innovation.
5
Standaard voor Tourer, niet beschikbaar
voor de andere uitvoeringen.
6
Standaard in Combi Innovation, optie voor Combi.
7
Standaard in Combi.
1

2

Kleuren, velgen en bekleding
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Veiligheid
staat

centraal.

1

1
1 Parkeersensoren achter . Geen stress als u moet

parkeren terwijl er weinig ruimte is! De parkeer
sensoren in de achterbumper waarschuwen u voor
mogelijke obstakels.

2
2 Alarmsysteem . Het alarmsysteem schrikt dieven

effectief af, zodat u uw wagen met een gerust hart
kunt achterlaten.

3
3 Achteruitrijcamera . Alles wat zich achter uw wagen

afspeelt, wordt helder weergegeven op het infotain
ment-scherm.

Veiligheid rondom. De Vivaro is voorzien van uitste
kend op elkaar afgestemde veiligheidssystemen:
· Airbags aan bestuurders- en passagierszijde4, zij-,
hoofd- en gordijnairbags5,
· ESP® met elektronische remkrachtverdeling en ABS
· Hill Start Assist en Traction Control
· Emergency Brake Assist
· Adaptive Load Control
· Active Rollover Protection
· Trailer Stability Program bij optionele trekhaak

Opel4Business: uw garantie op veelomvattende
service. Opel zorgt dat u mobiel blijft, met service
waarop u 24 uur per dag, 7 dagen per week, jaar in
jaar uit kunt rekenen.

2

Onze betrouwbare service omvat onder meer:
· Dag en nacht bereikbaar via 0800-099 12 22 voor
assistentie en antwoord op vragen
· Opel Assistance plus met Europadekking, voor
hulp bij pech gedurende de hele levensduur
· Met voorrang geholpen bij onderhoud en kleine
reparaties
· Gratis haal- en brengservice (tot 15 min. rijtijd)
· Totaalservice, van onderhoud en reparatie tot
banden- en ruitenservice
· Onderhoud en reparatie door getrainde vakmensen
die uw wagen door en door kennen
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3

1

Standaard op Tourer, optie voor Combi en Combi Innovation.

2

Optie.

3

Optie voor Combi Innovation en Tourer.

4

Standaard.

5

Standaard in Combi Innovation en Tourer.

Veiligheid en service
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Verbruik en uitstoot
MOTOREN

1.6 CDTI Start/Stop
70 kW (95 pk)2

Beschikbaar voor

Combi

Versnellingsbak

MT-6

1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop
92 kW (125 pk)2

Combi Innovation

Combi

Combi Innovation

Tourer

MT-6

1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop
107 kW (145 pk)2
Combi

Combi Innovation

Tourer

MT-6

Emissienorm
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 uw opel bedrijfswagendealer.
Brandstof

Diesel

Diesel

Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1
In de stad

6,8

6,9

6,4

6,4

6,8–6,6

6,6

6,8

6,9–6,6

Buiten de stad

5,4

5,5

5,1

5,1

5,4–5,3

5,4

5,4

5,5–5,4

Gemiddeld

6,0

6,0

5,6

5,7

5,9–5,8

5,9

5,9

6,0–5,9

Gemiddelde CO2 -uitstoot in g/km1

155

157

145

145

152

152

154

156

MT-6 = handgeschakelde 6-versnellingsbak

EU-bandenlabels
BANDENMAAT

215/65 R 16

215/60 R 17

Brandstof-efficiëntieklasse

C

C

Klasse grip op nat wegdek

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

70

70

Geluidsklasse
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1
Volgens de richtlijnen R (EU ) 715/2007 en R (EU ) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). 2 De dieselmotoren voor de Vivaro maken gebruik van de BlueInjection/technologie.
Voor een correcte werking is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd
is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue

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 richtlijnen R (EU ) 715/2007 en R (EU ) 692/2008 (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.

Kracht
en
souplesse.

BiTurbo, Start/Stop en 6 versnellingen. Alle
motoren voor de Vivaro combineren dynamische
prestaties met voorbeeldige souplesse. Het Start/
Stop-systeem en de efficiënt afgestelde 6-versnellingsbak dragen bij tot een laag brandstofverbruik.
Voor nog meer mogelijkheden om zijn kracht te
benutten, is optioneel een krachtafnemer op de
motor beschikbaar.

Motoren en versnellingsbak
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De toekomst is voor iedereen

© 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.

www.opel.nl/vivaro
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