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NINCS 
LEHETETLEN.
Erős, megbízható és páratlan kényelmet kínál a vezetőnek: az Opel Movano 
különböző felszereltségű változatokban kapható és könnyen testre szabható, 
hogy tökéletesen megfeleljen az Ön üzleti igényeinek.
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MINDEN KIHÍVÁSSAL 
MEGBIRKÓZIK.
Nincs két egyforma munka, és nincs két egyforma út sem. Ezért ha a vállalkozásában 
kiemelt szerepet kap a nehéz utánfutók vontatása vagy az egyenetlen útfelület, akkor 
bizonyára a hátsókerék-meghajtás lehet Önnek a megfelelő választás. Az Opel Movano 
hátsókerék-meghajtással, kétféle hosszváltozatban és 2800 kg, illetve 4500 kg megengedett 
össztömeg-besorolással kapható. Ez a furgon az Ön minden igényét kielégíti.
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1 1050 mm az L1 változatok esetében.

MINDENKIT 
LENYŰGÖZ.
A formatervezés jóval több a jó megjelenésnél (amely persze vitán felül igaz az 
Opel Movanóra). Lényegi eleme a jól használható raktér, könnyű hozzáféréssel. 
Az Opel Movano hátsó ajtói 270 fokos szögben nyithatók (opcióként rendelhető), 
az 1270 mm széles1 oldalajtóval pedig nem probléma többé a teljes méretű euro 
raklapok be- és kirakodása.
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Tároló az oldalajtóban.
Tároljon akár 1,5 literes palackokat a tágas 
ajtózsebekben.

FlexTray.
Tartsa a felszerelést könnyen elérhető 
helyen a nagy kesztyűtartóban, amely 
sima, sík felületet kínál.

Vezeték nélküli töltés.
Csak helyezze okostelefonját a beépített 
induktív töltővel rendelkező telefontartóba 
az akkumulátor vezeték nélküli újratölté-
séhez. (Csak Qi-kompatibilis készülékekkel 
működik.)

MINDENRE KÉSZEN ÁLL.
Az Opel Movano vezetője mindig magával viszi az irodáját, amelynek kiváló használhatóságát két 
darab USB-csatlakozó és 12 V-os elektromos csatlakozóaljat, valamint számos kényelmes tárolási 
lehetőség – például standard vagy csúsztatható kesztyűtartó és 1,5 literes palack elhelyezésére 
alkalmas tárolók – is növeli, karnyújtásnyira a vezetőtől.
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Műszerfali tároló.
Tartson mindent egy helyen menet 
közben. Tárolja a fontos dolgait 
a felső zárt tárolókban.

Kihúzható asztal.
Lehajtható tálca és pohártartó tálca 
szerelhető fel az utasülés elé.

Állítható irodai asztal.
Használja Opel Movanóját mobil irodaként 
a lehajtható középső ülés opcióval, amely-
nek része az elforgatható laptoptálca.
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OPEL MOVANO 
FURGONOK.
A hasznosan kihasználható tér és a könnyű hozzáférhetőség jellemez 
minden Opel Movano zárt furgont. Széles, 1270 mm méretű oldalsó 
tolóajtói a legrövidebb változat kivételével minden változatnál 
lehetővé teszik egy euro-raklap oldalról történő berakodását. 
A H1 és H2 változatok esetében a hátsó ajtók teljes magasságúak, 
ezáltal a H2 modellek könnyen megbirkóznak akár 1820 mm 
magasságú rakománnyal is. A raktér hossza akár 4383 mm is 
lehet, praktikusan elhelyezett rögzítőszemekkel és rögzítési 
pontokkal, ezáltal bőséges hely áll rendelkezésre a rakomány 
biztonságos és kiegyensúlyozott elhelyezésére. Mindemellett 
alapfelszereltség az utasok védelmét szolgáló erős acél válaszfal.

A választási lehetőségek között szerepel négyféle járműössztömeg, 
négyféle hosszváltozat, szimpla vagy dupla hátsó kerekek, első- 
vagy hátsókerék-meghajtás, háromféle tetőmagasság, három 
teljesítményszint, 6 fokozatú manuális vagy Easytronic® sebesség-
váltó és számos kényelmi, üzleti vagy praktikus jellemzőkkel 
rendelkező kiegészítő, melyekkel az Opel Movano kisteherautó 
tökéletesen az üzleti tervéhez alakítható.
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Zárt furgon: méretek

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)L3H2/H3 FWD

H2/H3 (SRW)

L: hosszúság 1 = rövid 2 = közepes 3 = hosszú 4 = extra hosszú

H: tetőmagasság 1 = normál 2 = közepes 3 = magas

FWD = elsőkerékhajtás RWD = hátsókerékhajtás

SRW = szimpla hátsó kerekekkel DRW = dupla hátsó kerekekkel

A méretek mm-ben vannak megadva.
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Zárt furgon: változatok

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Zárt furgon: súly-1 és térfogatadatok

Opel Movano zárt furgon
karosszéria-változatok

Súlybesorolás

(kg)

Max. 
terhelhetőség

(kg)

Tető max. 
terhelhetősége

(kg)

Raktér  
térfogata

(m3)

Raktérpadló  
max. hossza

(mm)

Raktérpadló 
szélessége

max./kerék-
járatívek között

(mm)

Raktér max. 
magassága

(mm)

Fordulókör

(járdaszegélytől 
járdaszegélyig/ 

faltól falig)
(m)

FWD
L1H1 2800 873 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3300 1368 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1563 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 2800 845 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3300 1340 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1535 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1296 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1491 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H3 3300 1260 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L2H3 3500 1450 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L3H2 3500 1410 200 12,5 3733 1765/1380 1894 15,7/16,2

L3H3 3500 1370 –  14,1 3733 1765/1380 2144 15,7/16,2

RWD
L3H2 szimpla hátsó kerékkel 3500 1144 200 11,9 3733 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H3 szimpla hátsó kerékkel 3500 1106 – 13,5 3733 1765/1380 2048 13,6/14,1

L3H2 dupla hátsó kerékkel 3500 1125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 dupla hátsó kerékkel 3500 1092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L3H2 dupla hátsó kerékkel 4500 2125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 dupla hátsó kerékkel 4500 2092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L4H2 szimpla hátsó kerékkel 3500 1102 200 14,9 4383 1765/1380 1798 15,7/16,2

L4H3 szimpla hátsó kerékkel 3500 1071 – 17,0 4383 1765/1380 2048 15,7/16,2

L4H2 dupla hátsó kerékkel 3500 1047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 dupla hátsó kerékkel 3500 1005 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

L4H2 dupla hátsó kerékkel 4500 2047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 dupla hátsó kerékkel 4500 2005 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2
1 A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.
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Négyüléses hátsó üléssor.
A teljes egészében kárpitozott, biztonsági 
övvel felszerelt ülésekkel biztonságos és 
egyszerű a csapat szállítása.

MINDENKI 
ELFÉR BENNE.
A dolgozó csapat és felszerelésük szállítása kifejezetten testhez álló 
feladat az Opel Movano személyszállító furgon számára. Ketten 
ülhetnek a vezető mellett (egy személy, amennyiben a jármű 
opcióként egyszemélyes utasüléssel van felszerelve), míg a hátsó 
üléssorban négy csapattag foglalhat helyet egymás mellett. 
A biztonsági öv és a fejtámla természetesen alapfelszereltség. 
A beszállás nagyméretű tolóajtón keresztül történik, az utasoknak 
az elmozduló rakomány elleni védelmét pedig egy nagy szilárdságú, 
üvegezett műanyag válaszfal biztosítja.
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Személyszállító: méretek

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)

L2H2 FWD L3H2 FWD L3H2 RWD (SRW/DRW)

L: hosszúság 1 = rövid 2 = közepes 3 = hosszú
H: tetőmagasság 1 = normál 2 = közepes

FWD = elsőkerékhajtás RWD = hátsókerékhajtás
SRW = szimpla hátsó kerekekkel DRW = dupla hátsó kerekekkel

A méretek mm-ben vannak megadva.
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Személyszállító: súly-1 és térfogatadatok

Opel Movano személyszállító
karosszéria-változatok

Súlybesorolás

(kg)

Max. 
terhelhetőség

(kg)

Tető max. 
terhelhetősége

(kg)

Raktér  
térfogata

(m3)

Raktérpadló  
max. hossza

(mm)

Raktérpadló 
szélessége

max./kerék-
járatívek között

(mm)

Raktér max. 
magassága

(mm)

Fordulókör

(járdaszegélytől 
járdaszegélyig/ 

faltól falig)
(m)

FWD
L1H1 3300 1173 200 5,0 1716 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1368 200 5,0 1716 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3300 1173 200 5,3 1716 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1368 200 5,3 1716 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1100 200 6,9 2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1295 200 6,9  2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L3H2 3500 1214 200 9,0 2825 1765/1380 1894 15,7/16,2

RWD
L3H2 szimpla hátsó kerékkel 3500 947 200 8,3 2825 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H2 dupla hátsó kerékkel 3500 928 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,6/14,1
1 A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.

Személyszállító: változatok

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)
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Navi 50 IntelliLink Pro.
E 2 x 20 W teljesítményű hangszóróval felszerelt rádiónak, infotainment és navigációs 
rendszernek kiváló az ár-érték aránya. A hétcolos színes érintőképernyő optimálisan 
látható a középkonzol felső részén. Dinamikus navigáció nyugat- vagy kelet-európai 
térképlefedettséggel.

Egyéb szolgáltatások többek között: Android AutoTM1, Apple CarPlayTM2, hangvezérlés 
a csatlakoztatott okostelefonok számára, kormányoszlopra telepített kezelőszervek, 
USB, aux-in bemenet, valamint Bluetooth®-csatlakozás a telefonkihangosításhoz 
és audióadatfolyam-lejátszáshoz. DAB+ digitális rádió külön rendelhető.3

1 Az Android Auto a Google Inc. védjegye.
2 Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.
3 A kompatibilitás és bizonyos funkciók a készülék típusától és az operációs rendszer  

verziójától függően eltérők lehetnek.

ALAPFELSZERELTSÉG 
ÉS OPCIÓK.
Információs és szórakoztató rendszer.
A folyamatos kapcsolattartás, az úti cél és az útvonal, valamint a közlekedési helyzet  
ismerete valós előnyt jelent egy vállalkozásnak. Mindemellett egy ember nyugodt  
körülmények között nyújtja a legjobb teljesítményt. A fentiek miatt az Opel Movano  
megbízható infotainment rendszert kínál.
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Rádió 15 USB.
Beépített kijelzővel ellátott rádió, amely az időt is mutatja, és univerzális csatlakozási 
lehetőséget kínál USB és Bluetooth® útján. 2 x 15 W-os kimenet. A digitális DAB+ rádió 
külön rendelhető.3

Aux-bemenet (aux-in) és USB-csatlakozás.
Minden Opel Movano információs és szórakoztató rendszeréhez tartozik jack-csatlakozású 
aux-bemenet és USB-csatlakozás.

Digitális rádió (DAB).
Az összes európai digitális rádióformátum vételére alkalmas a DAB/DAB+/DMB audio 
technológia. Külön rendelhető Navi 50 IntelliLink Pro, Rádió 15 USB és Navi 80 IntelliLink 
rendszerekhez.

Navi 80 IntelliLink.
Rádió, infotainment plusz navigációs rendszer, amely a funkciók lenyűgözően 
széles választékát kínálja: könnyű, ösztönös kezelést kormánykerékgombokkal 
vagy hangvezérléssel, aux-in bemenetet, SD-kártya olvasót és USB csatlakozót, 
Bluetooth®-os telefonkihangosítást és audióadatfolyam-lejátszást, SMS-
felolvasást, Európa-térképet, 7 colos színes érintőképernyőt, amely a tolató-
kamera kijelzője is egyben, valamint TomTom LIVE szolgáltatásokat 2020-ig 
díjmentesen. A digitális DAB+ rádió külön rendelhető.3

Ezen felül az Android AutoTM1 rendszer lehetővé teszi a kéz nélküli üzenetírást3, 
a zenelejátszást és a térképhasználatot a kiválasztott médiával és okostelefonja 
alkalmazásaival a nagy felbontású kijelzőn keresztül.

Bluetooth®-csatlakozás.
A könnyen használható és univerzális 
Bluetooth® segítségével egyszerű 
és biztonságos a mobiltelefonos 
kommunikáció.

Kormánykerékre telepített rádió-
kezelőszervek.
Segítségükkel elkerülhető a vezető 
figyelmének megosztása.
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Automata légkondicionáló.
Automatikusan szabályozza a hőmér-
sékletet, fenntartva a választott belső 
hőmérsékletet.

Manuális légkondicionáló.
Jobb munkakörnyezetet teremt bármilyen 
időjárási körülmények között: hűvös utas-
teret nyáron, páramentes ablakokat télen.

Dohányzó csomag.
Kivehető hamutartó, amely a pohár-
tartókba illik, és szivargyújtó, amely 
bármelyik 12 V-os aljzatban használható.

Fedélzeti számítógép.
A műszercsoportban található 3,5 colos 
TFT terület kiválóan megjeleníti a jól 
olvasható információkat, többek között 
az üzemanyag-fogyasztást, a hatótávot, 
a vezetési időt, a megtett távolságot és 
a fejlett vezetéstámogató rendszerek 
riasztásait.

Okos tachográf.
Megbízhatóan rögzíti a menetidőt és 
a pihenőidőt, betartatva a hivatásos 
járművezetőkre vonatkozó uniós jogsza-
bályokat. A vezető által könnyen kezelhető.

Sebességtartó sebességkorlátozóval.
A kormánykerékről vezérelhető tempomat 
lehetővé teszi, hogy a vezető ideiglenes 
maximális sebességet állítson be.

Az N1, N2 vagy M2 típusbizonyítványú járművek lég-
kondicionálása fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
(R 134a) működik. Az első rendszer összesen 580 g 
R 134a gázt tartalmaz, ami 0,83 tonna CO2-ekvivalensnek 
felel meg. A maximum 9 üléses változatokban az első 
és a hátsó rendszer összesen 1100 g R 134a gázt 
tartalmaz, ami 1,57 tonna CO2-ekvivalensnek felel meg. 
A több mint 16 üléses változatokban az első és a hátsó 
rendszer összesen 1700 g R 134a gázt tartalmaz, ami 
2,43 tonna CO2-ekvivalensnek felel meg. A globális 
felmelegedési potenciál értéke 1430. Az információk 
az 517/2014/EU rendeletnek megfelelőek.

Vezetőfülke
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Hátsó fellépő.
A hátsókerék-hajtású modelleken az alap-
felszereltséghez tartozó csúszásmentes 
hátsó fellépő megkönnyíti a bejutást 
a raktérbe. Fronthajtású modellekre 
opcióként rendelhető.

Leszerelhető vonóhorog.
Az Euro kialakítású gömbcsuklós vonó-
horog tovább bővíti az Opel Movano 
praktikumát.

Komfort vezetőülés.
Opcióként rendelhető mélyített kialakítású 
ülés, állítható deréktámasz és kartámasz, 
állítható magassággal.

Légrugós vezetőülés.
Opcióként rendelhető, rossz terepviszo-
nyokra vagy hosszú távra ideális. Négy 
irányban állítható, rögzített kartámasszal. 
A légrugózás érzékenysége állítható.

Állófűtés.
Azonnali klímakomfort és jégmentes 
ablakok már az indulástól kezdve. 
Programozható időzítővel kapható, 
amely folyamatosan figyeli az utastér 
hőmérsékletét és a fűtési ciklust is. 
Távirányító külön rendelhető.

Kényelem 

Külső  
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Sávelhagyás-jelző és automatikus 
távolsági fényszórók.
Az egyik intelligens rendszer figyelmezteti, 
ha a jármű véletlenül elhagyja a saját 
sávját, a másik tompítottról távolsági 
fényszóróra kapcsol, ha a forgalmi helyzet 
lehetővé teszi.

Holttérfigyelő.
Érzékeli az autója mellett haladó jármű-
veket, és figyelmezteti, ha holtterébe 
kerülnek.

Oldalszél asszisztens.
Automatikusan érzékeli az oldalszél zavaró 
hatásait, és ellensúlyozza azokat, plusz 
stabilitást nyújtva.

KOMOLYAN VESZI 
A BIZTONSÁGOT.
Légzsákok, ABS, ESP® – mindezek már nem ismeretlen fogalmak a nagy haszongépjárművek üzemeltetőinek. 
A holttérfigyelőnek, az oldalszél asszisztensnek, a többféle rakományrögzítési módszernek és az automatikus 
fényszóróknak és ablaktörlőknek köszönhetően az Opel Movano vezetője megnövekedett biztonsággal 
utazhat bármilyen időjárási körülmények között. A tolatókamera ezen túl kiváló rálátást biztosít a jármű 
mögötti területre és figyelemmel kíséri a forgalmat a jármű mögött – mindezt egy furgonban, amelyben 
általában nincs visszapillantó tükör.
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Digitális visszapillantó.
Előrehaladáskor a digitális visszapillantó 
segítségével a vezető folyamatosan kiváló 
képet kaphat a jármű mögötti forgalomról 
– annak dacára, hogy egy hátsó ablak 
nélküli furgont vezet.

Első és hátsó parkolóradar.
Tolatáskor grafikusan megjeleníti a távol-
ságot és hangjelzéssel figyelmeztet 
a véletlen sérülések elkerülésére, valamint 
figyelmeztet rá, ha kicsi a távolság a jármű 
előtt, például az út szélével párhuzamos 
parkoláskor.

Járműbiztonsági rendszer.
A távirányítású riasztó mozgásérzékelőkkel védi a teljes járművet 
(motortér, utastér és raktér) behatolás ellen.

Reteszzárak.
Extra védelem, amely minden modellhez rendelhető.

Tolatókamera.
Tiszta képet jelenít meg a jármű mögötti 
területről a hétcolos navigációs képernyőn1 
a pontos parkolás érdekében.

Első ködlámpák.
A véletlen sérülések elleni védelem 
érdekében süllyesztve és optimálisan 
elhelyezve.

Nagylátószögű tükör.
A kétlencsés külső visszapillantó tükör 
minimalizálja a holttér veszélyeit vezetés 
közben. Az első utas napellenzőjére szerelt 
nagy domború tükör lefedi a holtteret, 
ami kiemelten hasznos, ha szűk helyeken 
kell tolatni.

Alváz

Hátsó önzáró differenciál.
Nehéz terepen vagy csúszós útviszonyok 
között segítheti a vezetést az opcióként 
rendelhető önzáró differenciálmű, bármely 
hátsókerék-hajtású modellen.

Légrugózás.
A nagyobb menetkényelem és a rako-
mányvédelem érdekében az állítható 
magasságú hátsó légrugózás opcióként 
rendelhető elsőkerék-hajtású modellekhez.

Biztonság és védelem

1 A standard Rádió 15 USB esetében a hátsó nézeti kép a visszapillantó tükörbe beépített 3,5˝ LCD képernyőn 
jelenik meg.

LED nappali menetfény.
Még jobb látási viszonyokat biztosít menet 
közben – a fényviszonyoktól függetlenül.

Kiegészítő rendszerek

Segédhajtás (PTO).
A motorból kivezetett segédhajtás (PTO) 
kapható. Nagyobb erőt igénylő alkalma-
zásokhoz sebességváltóról leágaztatott 
segédhajtás rendelhető bármelyik hátsó-
kerék-hajtású (RWD) modellhez.

Második akkumulátor.
Kiegészítő fűtéssel és légkondicionálóval, 
valamint elektromos fogyasztókkal ellátott 
járművekhez ajánlott.
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Raktérbiztonság.
Műgyanta bevonatos fa padló és teljes vagy félmagasságú fa panelek védik a belső teret a sérüléstől, amelyek speciális kialakításuknak 
köszönhetően nem gátolják a rögzítőszemek használatát.

Válaszfal ablakának védelme.
Az ISO szabványoknak megfelelő tömöracél rács a kilátás 
akadályozása nélkül védi az ablakot.

LED csomagtér-világítás.
Egy fényes LED lámpával tisztán megvilágítja furgonja rakterét.

Rakományvédelem 



26

Rakományrögzítő háló.
A háromdimenziós, rendkívül rugalmas 
és variálható háló ideális a különböző 
méretű és formájú rakományokhoz.

Teleszkópos zárórudak.
A rögzítősínekre vízszintesen vagy függő-
legesen felszerelt rudak biztonságosan 
rögzítik a nehéz rakományokat.

Mozgatható válaszháló.
A tető- és padlósínekhez 25 mm-es közönként kifeszíthető háló különösen hasznos a csomagok és egyéb rakományok rögzítésére. 
Átjáráshoz kinyitható.

Rakományvédelem
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Rögzítés az oldalpanelen.
Rugalmas hevederek az oldalsó rögzítősíneken a rakomány helytakarékos 
befogására.

Oldalsó rögzítősínek.
Univerzális rakományrögzítők 25 mm- 
enként elhelyezkedő rögzí tőpontokkal és 
hat mozgatható rögzítőszemmel.

Mozgatható rögzítőszemek.
Speciálisan az Opel Movano sínrendsze-
réhez tervezve. Acél, nyomógombos 
reteszeléssel.

Fix rakomány-rögzítőszemek.
Az ideálisan elhelyezett rakomány-rögzítő-
szemek (6, 8, 10 vagy 12, a jármű hosszától 
függően) biztonságosan a helyükön tartják 
a rakományt. Opcióként rendelhető oldalt 
elhelyezett négy rögzítőszem is.
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Tetősín.
A könnyű, ugyanakkor erős alumínium 
kereszttartó rudak hosszabb rakomány, 
például csövek, állványzat stb. szállítására 
alkalmasak, a tető legfeljebb 200 kg-os 
terhelhetőségéig.

Nagy teherbírású vonóhorog.
Az erős, minőségi vonóhoroggal az Opel 
Movano még használhatóbb és sokolda-
lúbb. Gömbfejes vagy golyóscsapos 
kivitel, 7 vagy 13 érintkezős elektromos 
csatlakozással. A vontatáshoz szükséges 
elektromos berendezések külön rendel-
hetők meg.

Sárfogók.
A masszív műanyag sárfogó kifejezetten 
azzal a céllal készült, hogy megvédje 
a karosszériát a kőfelverődés, fröccsenés, 
por stb. okozta sérülésektől.

Alumínium tetőcsomagtartó.
Az erős, praktikus és akár 200 kg teher 
szállítására is alkalmas rakodási lehetőség 
az Opel Movano minden hosszváltozatához 
elérhető.

Fellépő a tetőcsomagtartóhoz.
Az erős, perforált alumíniumból készült 
fellépő könnyen elérhetővé teszi a tetőt. 
Tetőcsomagtartóval együtt használható, 
amely az Opel Movano minden hosszvál-
tozatához elérhető.

Hátsó létra.
Erős acél szerkezet, melyről a tető bármely 
járműmagasság esetén könnyen hozzá-
férhető.

Kiegészítők: külső



29

Hátsó ablakrácsok.
Erős, fehér bevonatú, belülre szerelt fém-
rács, amely védi a hátsó ablakot, miközben 
a vezetőnek is kilátást biztosít hátrafelé.

Minden időjárásnak megfelelő 
szőnyegek.
Az Opel Movanóra szabott világosszürke 
gumiszőnyegek védenek a szennyező-
déstől, és tisztításhoz könnyen eltávo-
líthatók.

Padlószőnyegek.
Praktikus, kopásálló és elegáns – a sötét-
szürke „Movano” emblémával ellátott 
szőnyeg tökéletesen illik az utastér padló-
jához. A szőnyeg a vezető- és az utasoldalt 
is fedi.

Normál üléshuzatok.
Védelmet biztosítanak és tetszetősek – 
a sötétszürke üléshuzatok kopásálló 
poliészterből készülnek, kifejezetten 
az Opel Movano üléseire szabva.

Prémium üléshuzatok.
A sötétszürke, műbőr üléshuzatok stílust 
és luxust sugároznak, miközben megvédik 
az eredeti üléskárpitot.

Polcrendszerek és tárolás profiknak.
Minden munkának vannak tárolási igényei, melyek közül egyeseknek könnyebb eleget 
tenni, mint másoknak. Rakodást és tárolást megkönnyítő termékeink közé tartoznak 
a modulárisan kompatibilis és célra tervezett csomagtartók, tárolók és dobozok, 
amelyek szinte minden célra alkalmasak. A tanúsított beszállítóink hálózata által 
gyártott robusztus termékek a precíz munkavégzést is megkönnyítik a raktér 
rugalmassága mellett, így maximalizálják a csapat hatékonyságát.

Kiegészítők: belső
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Poppy vörös

Halo ezüst1

1 Metálfényezés.

North Sea kék

Mandarin sárga

Ambient kék1 Pearl fekete1

Saffron sárga

Signal kék

Cement szürke

Arctic fehér

Válasszon 10 stílusos szín és 2 prémium kategóriájú kárpit közül, és alakítsa ki járműve jellegzetes megjelenését.

Színek
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OPEL SZERVIZ.Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű szervizhálózata gyors, kényelmes 
és remek ár-érték arányú szolgáltatást kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan újra 
menetkész lehet. Az Opel szervizek speciális felszereléssel, szerszámokkal és gyári képzéssel 
rendelkeznek az Ön összes igénye kielégítésére, kizárólag eredeti alkatrészeket felhasználva, 
melyeket az Opel által kiképzett szerelők szerelnek be. Nálunk mindent egy helyen intézhet.

TESTRE SZABOTT VÉDELEM
Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált, testre szabott 
csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.
• Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobilitási 

garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) 
akár 250 000 km futásig meghosszabbítható

• A Karbantartás csomag tartalmazza a szokásos szervizelés 
minden költségét, a szükséges valamennyi alkatrészt és 
folyadékot, a szerviztervben meghatározott munkát, 
korrózióvédelmi ellenőrzést stb.

• Az Opel Kopóalkatrész csomag a Karbantartás csomag 
tartalmán felül ingyen biztosítja az idővel cserére szoruló 
kopóalkatrészeket is.

• A szerződési feltételek érvényesek.

1 Csak bizonyos országokban elérhető.
További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a www.opel.com oldalra

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE
• Átfogó szervizprogramok
• Hatékony és országos szervizhálózat
• Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont 

és 2000 haszongépjárművekre szakosodott márkaszerviz 
• myOpelService-szolgáltatások
• 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan futás)
• 5 év országúti segélyszolgálat
• Opel márkás autóbiztosítás1

BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT VIZUÁLIS 
ELLENŐRZÉSÜNKKEL
Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és megbízható-
sági tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, mit javíttat meg 
és mikor. A kis javítások proaktív kezelésével elkerülheti 
a drága javításokat a későbbiekben.
• Minden fő biztonsági szempontot lefed
• Azonnali visszajelzés
• Írásbeli jelentés

VEZESSEN OKOSAN
A jó navigációhoz naprakész térképek kellenek. Az Opel 
navigációs frissítések a legújabb térképeket és információkat 
biztosítják több ezer frissített útvonallal – hogy Ön mindig 
eljusson úti céljához.
• Takarítson meg időt hatékony vezetéssel 
• Takarítson meg pénzt – az üzemanyagon és a jármű 

karbantartásán
• Tisztelje a környezetet – csökkentse fogyasztását és 

CO2-kibocsátását

Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!

OPEL SZAKTUDÁS
Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik az Ön 
autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgáltatást 
kínálnak kevesebbért, mint gondolná.
• Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző ellenőrzések
• Átvizsgálások
• Olajellenőrzés
• Nyári/téli ellenőrzés
• Kerékcsere
• Karosszériajavítás

MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS
Az eredeti Opel alkatrészeket teljes körűen teszteljük 
működés és biztonság szempontjából, tökéletesen 
illeszkednek, a legmegbízhatóbb alkatrészek.
• Az eredeti Opel akkumulátorok nem igényelnek 

karbantartást – nem szükséges a víz utántöltése
• Az eredeti Opel ablaktörlő lapátok minimalizálják a szélzajt 

és növelik a komfortérzetet magas sebességnél
• Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesítményre 

és a legrövidebb féktávolságra terveztük
• Az eredeti Opel lökhárítók törésteszten estek át, 

megfelelően illeszkednek, és segítenek megőrizni 
járművének eredeti megjelenését

OPEL PROFESSZIONÁLIS 
KARBANTARTÁS ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISSÍTÉSEKEREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

SZOLGÁLTATÁS

FLEXCARE1

http://www.opel.com
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A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. 
Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink 
elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.

Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük, keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában 
a pontos tájékoztatás érdekében kérjük, érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.
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