   De nieuwe
Vivaro

De bus die
méér biedt.
Maak kennis met de nieuwe Vivaro, die van A tot Z gemaakt is om uw bedrijf vooruit te helpen.
Met vier varianten (Gesloten Bestel, Dubbele Cabine, Combi en Platform Cabine) en drie lengtes
vindt u altijd de Vivaro die precies biedt wat u nodig heeft.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (mei 2019). De foto’s en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen als optie
verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel
bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie.
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DE NIEUWE STANDAARD.
De Vivaro is ontworpen om op alle gebieden de beste bedrijfswagen in zijn gewichtsklasse te zijn. Dat betekent: een uitermate veelzijdige
laadruimte, een enorm laadvermogen, uitrusting om hem te gebruiken als mobiel kantoor en toonaangevende assistentiesystemen.
Allemaal om u en uw bedrijf te helpen zo goed en efficiënt mogelijk te werken.

1

De nieuwe Vivaro combineert een zeer verzorgd design met de betrouwbare Duitse techniek van Opel.

2

Dankzij zijn superieure rij-eigenschappen rijdt de Vivaro net zo gemakkelijk als een personenauto.

3

Zeer efficiënte motoren en geavanceerde technologie staan borg voor toonaangevend lage gebruikskosten.

4

Keuze uit vier carrosserievarianten, aangevuld met een groot aantal conversiemogelijkheden, zodat u uw
Vivaro helemaal kunt afstemmen op de behoeften van uw bedrijf.
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Ruimte op maat, doordat de Vivaro beschikbaar is in drie lengtes. Dankzij een totale hoogte van minder dan
1,90 m1 vindt hij ook probleemloos zijn weg in parkeergarages.

6

Een multifunctionele passagiersbank biedt de functionaliteit van een mobiel kantoor, met een verstelbaar
tafeltje en een smartphone/tablet-houder.2

7

Een indrukwekkend grote laadruimte met een inhoud tot 6,6 m3 en een maximaal laadvermogen tot 1.400 kg.3

8

Innovatieve assistentiesystemen, zoals Adaptive Cruise Control, verkeersbordherkenning en automatische
noodrem-assistent met voetgangersherkenning maken uw dagelijkse ritten veiliger en minder vermoeiend.4

Niet van toepassing voor de Vivaro
Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
met lange wielbasis (L3), met verhoogd laadvermogen of in combinatie met bepaalde opties.
2 
Optie, alleen voor Gesloten Bestel.
3 
De vermelde maximale inhoud
van de laadruimte geldt voor de
L3-versie met gebruik van het doorlaadluik van de multifunctionele
passagiersbank. Het maximale
laadvermogen van 1.400 kg geldt
voor de versies met verhoogd
laadvermogen.
4 
Zie de achterpagina voor belangrijke
informatie over de automatische
noodrem-assistent.
1 
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DOELGERICHT DESIGN.
De Vivaro valt op door zijn duidelijke Opel-signatuur, waarin een schitterend design samengaat met praktische details. Een goed
voorbeeld zijn de elektrisch bedienbare schuifdeuren van de Gesloten Bestel, die via sensoren handsfree toegang tot de laadruimte
bieden. Dat is vooral een groot voordeel als u met uw handen vol staat.

< 1,89–1,94 m >

De brede schuifdeuren bieden gemakkelijke toegang voor lading en passagiers. En dankzij zijn hoogte van minder dan 1,90 m1 rijdt
de Vivaro moeiteloos een ondergrondse parkeergarage in.

< 4 ,6
Niet van toepassing voor de Vivaro Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
met lange wielbasis (L3), met verhoogd laadvermogen of in combinatie met
bepaalde opties.

m>

1 

06

< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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COMPACT EN WENDBAAR.
L1

L2

L3

Max. lengte over de vloer zonder doorlaadluik1

2.162

2.512

2.862

Max. lengte over de vloer met doorlaadluik1

3.324

3.674

4.024

1.835

2.185

2.535

1.258

1.258

1.258

Max. breedte laadvloer

1.636

1.636

1.636

Max. hoogte laadruimte

1.397

1.397

1.397

Nuttige inhoud zonder doorlaadluik1

4,6

5,3

6,1

Nuttige inhoud met doorlaadluik

5,1

5,8

6,6

2

3

3

Inhoud laadruimte (m3)
1

Aantal europallets

Afmetingen achterzijde (mm)
Min. dorpelhoogte

545

544

600

Max. dorpelhoogte

626

613

633

Max. breedte van de opening

1.282

1.282

1.282

Hoogte opening achterdeuren

1.220

1.220

1.220

745

935

935

Hoogte opening schuifdeuren

1.238

1.241

1.241

Tussen stoepranden

11,3

12,4

12,4

Tussen muren

11,8

12,9

12,9

L1
L2
L3

De nieuwe Vivaro is er in drie lengtes, zodat u de wagen
kunt kiezen die het beste bij uw bedrijf past. De L1-versie
vindt met een totale lengte van slechts 4,60 m gemakkelijk
zijn weg in de stad en biedt toch genoeg laadruimte voor
2 europallets, terwijl er in de L2- en L3-versie zelfs 3 passen.

Afmetingen schuifdeuren (mm)
Max. breedte van de opening

< 3.324/3.674/4.024 mm >

Max. nuttige lengte op halve hoogte
Breedte laadvloer tussen de wielkasten

< 2.162/2.512/2.862 mm >

Afmetingen laadruimte (mm)

DRAAICIRKEL (m)
1

Het doorlaadluik maakt deel uit van de optionele multifunctionele passagiersbank.
09

Slim
ingericht.
Terwijl de Vivaro vanbuiten relatief compact is, biedt hij vanbinnen ongelooflijk veel ruimte.
De praktische multifunctionele passagiersbank is voorzien van een doorlaadluik, waarmee
hij een enorm laadvolume van maximaal 6,6 m3 en een maximale laadlengte van 4 m bereikt.1
Krachtpatser: met een laadvermogen tot 1.400 kg kan de Vivaro heel veel verstouwen.2

Multifunctionele bank met doorlaadluik.
De bank biedt comfortabel plaats aan twee
passagiers. Wanneer de buitenste zitting
omhoog wordt geklapt, kan het luik worden
geopend om lange ladingen te vervoeren.

Extra handig. Wanneer de buitenste zitting
van de multifunctionele bank omhoog wordt
geklapt zonder het luik te openen, ontstaat
extra ruimte in de cabine, bijvoorbeeld voor
kostbare of kwetsbare lading.

Geldt voor de L3-versie bij gebruik van het doorlaadluik.
Betreft de versies met verhoogd laadvermogen; het standaard laadvermogen is 1.000 kg.

1 
2 
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RUIMTE VOOR
HET HELE TEAM.
Heeft u meer zitplaatsen nodig? De Dubbele Cabine biedt plaats aan maximaal
6 personen, met daarachter een flinke laadruimte.

< max. 2.365 mm >

3-zitsbank en scheidingswand. De Dubbele
Cabine biedt op de tweede rij plaats aan
3 personen, die dankzij de brede schuifdeur
gemakkelijk kunnen instappen. De laadruimte
achter de stevige scheidingswand met raam
heeft een inhoud tot 4,0 m3.

L3

Royaal bemeten. Met lengte over de vloer
tot 2,36 m en een hoogte tot 1,39 m kan de
laadruimte van de Dubbele Cabine heel
wat lading of materieel meenemen.
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PERFECTE COMBINATIE.
De Vivaro Combi biedt het toppunt van veelzijdigheid voor het vervoer van personen en al hun bagage. Tot 9 comfortabele zitplaatsen,
getint glas, één of twee schuifdeuren, twee carrosserielengtes en de mogelijkheid om het interieur flexibel aan te passen: daarmee
kunt u alle kanten uit!

9 zitplaatsen: bestuurdersstoel en 2-zits
passagiersbank met bergruimte voorin,
twee in delen neerklapbare (60/40) 3-zitsbanken op de tweede en derde rij.

6 zitplaatsen: de bank op
de derde rij kan eenvoudig
verwijderd worden, voor extra
laadruimte.
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8 zitplaatsen: bestuurders- en
passagiersstoel voorin, twee
in delen neerklapbare (60/40)
3-zitsbanken op de tweede en
derde rij.

5 zitplaatsen: ook in de versie
met 8 zitplaatsen kan de bank
op de derde rij eenvoudig
verwijderd worden om de laadruimte te vergroten.

De banken op de tweede en
derde rij kunnen in een handomdraai geheel of gedeeltelijk
worden neergeklapt, om meer
ruimte te maken voor bagage.
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INNOVATIEVE SYSTEMEN.
De nieuwe Vivaro biedt toonaangevende technologie en assistentiesystemen die u in deze klasse zelden zult tegenkomen. Zoals een veelzijdig,
gebruiksvriendelijk navigatiesysteem of Opel Connect, dat u ondersteunt met geavanceerde diensten.1

Gebruiksvriendelijke navigatie via 7-inch touchscreen.
Multimedia Navi Pro brengt u met duidelijke navigatieaanwijzingen en 3D-kaartweergave zonder omwegen op
elke bestemming. De veelzijdige infotainment-functies
zorgen voor informatie en ontspanning onderweg.

Opel Connect. Dit innovatieve systeem biedt u onlineassistentie en vergroot uw veiligheid, dankzij diensten
als de eCall Noodoproep en bCall Pechhulpoproep,
voertuiginformatie en Live Navigation.1

Head-up Display. Uniek in het segment van de
Vivaro: het heldere display toont belangrijke
informatie, zoals de snelheid en gegevens van
de Cruise Control, recht voor de ogen van de
bestuurder.

De eCall Noodoproep en bCall Pechhulp-oproep zullen naar verwachting vanaf juli 2019 optioneel beschikbaar zijn; de andere diensten
zullen vanaf oktober 2019 geïntroduceerd worden. Deze diensten zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid en het bereik van het mobiele
netwerk; een abonnement kan vereist zijn.

1 

17

KANTOOR OP WIELEN.
Wat uw bedrijf ook doet, het is altijd handig om uw bestelwagen onderweg te kunnen gebruiken als kantoor. Daarom biedt de
Vivaro een verstelbaar tafeltje1, een smartphone/tablet-houder1 en een groot aantal praktische opbergvakken in het dashboard
en op verschillende plaatsen in de cabine. Zo kunt u alles wat u nodig heeft, overzichtelijk bij de hand houden.

Passagiersbank met opbergruimte. Onder
de zitting van de bank bevindt zich een groot
opbergvak met een inhoud van 60 liter. Ideaal
voor gereedschap of waardevolle spullen die
u uit het zicht wilt houden.

Opbergruimte in het dashboard. Diverse open
opbergvakken in het dashboard en een dashboardkastje met koelfunctie bieden plaats aan
al die kleine dingen die onderweg goed van
pas kunnen komen.

Deurvakken. De diepe opbergvakken aan de
beide voordeuren zijn groot genoeg voor een
notitieblok en 1,5-literflessen.

In combinatie met de multifunctionele passagiersbank.

1 
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HIER ZIT U GOED.
De ruime cabine van de Vivaro biedt voor alle inzittenden veel bewegingsruimte. Alle zitplaatsen zijn ergonomisch gevormd, zodat u en uw passagiers
zelfs na een lange rit uitgerust uitstappen. Voor optimaal comfort op koude
en gure dagen zijn verwarmbare voorstoelen beschikbaar. En omdat smaken
verschillen, kunt u kiezen uit diverse bekledingen.1

Beschikbaarheid en afwerking afhankelijkheid van de carrosserieversie en het uitrustingsniveau.

1 

2

1

Curitiba Triton, grijze stoffen bekleding / Carla, zwarte vinyl-bekleding

2

Carla, zwarte vinyl-bekleding

3

Curitiba Triton, grijze stoffen bekleding

3
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U BENT IN IN VEILIGE HANDEN.
Automatisch grootlicht. De koplampen schakelen wanneer het nodig is automatisch over
van grootlicht op dimlicht, om verblinding van
andere bestuurders te voorkomen.

Verkeersbordherkenning. Een nieuwe snelheidslimiet wordt direct opgemerkt. Met een druk op
de knop past u vervolgens de snelheid van de
Adaptive Cruise Control aan. Dat verkleint het
risico op boetes voor te snel rijden aanzienlijk!

22

Vermoeidheidsassistent. Via de camera aan de
voorzijde en de bewegingen van het stuurwiel
analyseert dit systeem continu uw rijgedrag.
U krijgt direct een seintje als het tijd is om even
rust te nemen.

Lane Departure Warning. Dit veiligheids
systeem merkt het direct op wanneer de Vivaro
zijn rijstrook dreigt te verlaten en waarschuwt
u met een geluidssignaal en een symbool in de
snelheidsmeter.

23

Automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning.1 Maakt het rijden in de
stad en druk verkeer veiliger, door continu te
letten op gevaarlijke situaties en voetgangers.
Wanneer nodig wordt de Vivaro automatisch
afgeremd.

Waarschuwing bij dreigende aanrijding. Een sensor scant continu de
weg vóór u en waarschuwt u voor een mogelijke aanrijding met een ander
voertuig of een voetganger. Adaptive Cruise Control vormt hierop een
goede aanvulling, door uw snelheid automatisch aan te passen, zodat
u steeds een vaste afstand tot uw voorganger houdt.
1

Zie de achterpagina voor belangrijke informatie over de automatische noodremassistent.
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WAARDEVOLLE HULP.

Dodehoek-waarschuwing. Maakt het inhalen
veiliger door u met een symbool in de buitenspiegel attent te maken op verkeer dat in uw
dode hoek nadert.

Hill Climb Assist. Steile hellingen zijn geen
probleem voor de Vivaro. Hill Climb Assist
voorkomt dat de wagen achteruit rolt, door
de rem nog even vast te houden wanneer
u van het rempedaal overgaat naar het
gaspedaal.

25

KRACHTIG
EN efficiënt.

26

Voor de Vivaro is een breed aanbod van 1.5en 2.0 dieselmotoren beschikbaar, met een
vermogen van 75 kW (100 pk) tot 130 kW (180 pk).
Daarnaast heeft u de keuze tussen een soepel
schakelende 6-versnellingsbak of een geavanceerde 8-traps automaat. Een efficiënt verbruik,
lange onderhoudsintervals en lage gebruikskosten zorgen dat de Vivaro maximaal rendement
oplevert.

Verbruik en uitstoot. Gemiddeld brandstof
verbruik: 4,7–5,8 l/100 km; 17,2–21,3 km/l.
Gemiddelde CO2-uitstoot: 125–152 g/km.2 Kijk
voor de meest actuele motorgegevens en
technische specificaties op www.opel.nl/vivaro

Alle motoren zijn uitgerust met het brandstof
besparende Start/Stop-systeem en voldoen
aan de Euro 6d-emissienorm. Ze zijn bovendien
voorzien van de BlueInjection-technologie voor
de nabehandeling van uitlaatgassen, om de
uitstoot van NOx zoveel mogelijk te beperken.1
IntelliGrip. Het innovatieve IntelliGrip-systeem geeft de Vivaro
in combinatie met speciale banden extra veel grip op moeilijk
terrein, zoals modder, zand of sneeuw.
Voor een correcte werking van de BlueInjection-techologie 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
2
De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties
te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EUbasismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp
van de WLTP -meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen
mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU)
2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de wagen,
de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt
wordt.
1 
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KIES UW
FINISHING
TOUCH.
1

3

6
28

4

7

5

8

2
1

Jade White – basislak

2

Flaming Red – basislak

3

Diamond Black – metallic

4

Quartz Grey – metallic

5

Moonstone Grey – metallic

6

Cool Grey – metallic

7

Rich Oak Brown – metallic

8

Tourmaline Orange – metallic

16- of 17-inch stalen velg met zilverkleurig
wieldeksel en zwarte naafdop (RS2 / RS9)

17-inch stalen velg met designwieldeksel (RVE)

17-inch lichtmetalen velg,
diamantgeslepen (WQX)

16-inch stalen velg met groot wieldeksel (RBK)

EU-bandenlabels
Banden

17-inch lichtmetalen velg, zilverkleurig (RVF)
215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(zomer)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(zomer)

215/60 R 17
Michelin
Agilis+
(zomer,
IntelliGrip)

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(winter)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(zomer)

Brandstof-efficiëntieklasse

C

C

C

E

C

Klasse grip op nat wegdek

B

A

A

B

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

72

72

72

71

69

Geluidsklasse
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OPTIES EN
ACCESSOIRES.
1

2

5
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3

6

4

7

1

Dakdragers

2

Windschermen

3

Beschermingspanelen voor
wanden en vloer

4

Imperiaalrekken

5

Automatten

6

Trekhaak met vaste kogel

7

Zwaar belastbare trekhaak
met klauwkoppeling

Als het om onderhoud en service gaat, kunt u bij Opel vertrouwen op een groot netwerk
van specialisten, die uw wagen tot in de kleinste details kennen. Zij beschikken over het juiste
gereedschap en gespecialiseerde diagnose-apparatuur. Doordat ze altijd gebruik maken
van originele Opel-onderdelen kunt u er zeker van zijn dat uw Opel in topconditie blijft. Van
onderhoud en herstel na schade tot deskundig advies over financiering en verzekeringen:
bij Opel kunt u rekenen op de allerbeste kwaliteit en zorg.

FINANCIERING EN VERZEKERING

Opel service.

OPEL PROFESSIONEEL ONDERHOUD

GOED GEREGELD BIJ DE OPEL BEDRIJFSWAGENDEALER

IN VERTROUWDE HANDEN

Ook voor uw verzekering en financiering van uw wagen bent
u bij de Opel bedrijfswagendealer aan het juiste adres:
• Verzekeringen op maat voor elke wagen
• Keuze uit verschillende dekkingen en looptijden
• Gunstige financiering met duidelijke voorwaarden
• Lease-contracten met flexibele voorwaarden,
afgestemd op uw situatie

Wie kennen uw wagen beter dan de experts van de Opel
bedrijfswagendealer? Tijdens een onderhoudsbeurt wordt
uw wagen onder meer op de volgende punten gecontroleerd:
• Remmen
• Schokdempers
• Accu
• Banden
• Koelsysteem
• Verlichting

OPEL4BUSINESS BEDRIJFSWAGENS

OPEL RUILONDERDELEN

CONTROLES EN INSPECTIES

WEES ZEKER VAN UW ZAAK: LAAT UW WAGEN
REGELMATIG INSPECTEREN
Regelmatige inspecties helpen om vervelende verrassingen
te voorkomen. Daarom raden wij u aan vitale onderdelen en
systemen van tijd tot tijd door de Opel bedrijfswagendealer
te laten controleren.
• Profiteer van voordelig geprijsde aanbiedingen
• Controle van alle vitale systemen, zoals ruitenwissers,
accu en airconditioning
• Directe diagnose
• Eventuele defecten worden snel en vakkundig verholpen

TOTAALSERVICE VOOR UW OPEL
BEDRIJFSWAGEN

COMPLEET SERVICEPROGRAMMA

ZO GOED ALS NIEUW, VOOR MINDER GELD

ALTIJD AAN HET JUISTE ADRES

Opel4Business geeft u de garantie dat u altijd, waar u ook
bent, kunt rekenen op de allerbeste service voor uw Opel
Bedrijfswagen. Dit uitgebreide programma omvat onder meer:
• 24/7 assistentie bij pech onderweg via 0800-0991222
• Opel Assistance Plus met Europadekking
• Snelle service, met voorrang voor uw bedrijfswagen,
halen en brengen van het voertuig en vervangend vervoer

Opel ruilonderdelen zijn onderdelen die door Opel volledig
gereviseerd zijn. Ze voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen
als nieuwe onderdelen, maar zijn aanzienlijk goedkoper. Meer
dan 2.500 onderdelen zijn als Opel ruilonderdeel beschikbaar.
• Passen en werken gegarandeerd perfect
• Twee jaar garantie (zonder kilometerlimiet)
• Een milieubewuste keuze, omdat waardevolle grondstoffen
en energie worden gespaard

De Opel bedrijfswagendealer staat voor u klaar om alles
rondom uw bedrijfswagen perfect voor u te regelen. Hij helpt
u om al uw wensen en behoeften om te zetten in praktische
oplossingen voor uw bedrijf.

Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag meer informatie
over het Opel4Business Bedrijfswagens serviceprogramma.

Vragen? Wensen?
U bent van harte welkom bij de Opel bedrijfswagendealer!
Of kijk voor meer informatie op www.opel.nl
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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 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 alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. De Opel bedrijfswagendealer zal u graag nader
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. 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.
De automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning is actief bij een snelheid tussen 5 en 85 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van een aanrijding wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 85 km/u wordt de snelheid met maximaal 22 km/u verminderd. Bij een hogere
snelheid dient de bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen de automatische noodrem-assistent in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte object: bij een bewegend object van 5 tot 85 km/u; bij een stilstaand object van 5 tot 80 km/u;
bij een voetganger van 5 tot 60 km/u. De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden.

www.opel.nl/vivaro

Mei 2019

