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A FURGON, 
AMELY TÖBBET 

NYÚJT.
Bemutatjuk az új Vivarót, a minden várakozást messze meghaladó furgont. A négy sokoldalú 
karosszériatípus közül – normál furgon, duplakabinos furgon, kombi és padlólemezes alváz – 
megtalálja az Ön számára tökéletes Vivarót, bármilyen jellegű vállalkozása is legyen. Készen áll rá, 
hogy többet várjon el a furgonjától?
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1 Az 1,9 m alatti magasság nem  
vonatkozik a hosszú tengelytávú 
Vivaro Cargo és duplakabinos furgon 
modellekre, illetve az Építőipari 
csomaggal vagy megnövelt teher-
bírással rendelkező változatokra.

2 Külön rendelhető.
3 Hosszú változat FlexCargo® rend-

szerrel, összehajtott jobb első üléssel.
4 Tekintse meg a katalógus hátsó 

borítóját.

A Vivaro a lenyűgöző Opel formatervezést német mérnöki precizitással ötvözi.

Az új Vivaro kiemelkedő, személyautóhoz hasonló menetjellemzőkkel bír, ezen felül pedig 
haszongépjárművekben ritkán fellelhető csúcstechnikával rendelkezik.

A nagy hatékonyságú motorok és sebességváltók kategóriaelső üzemeltetési költségeket biztosítanak.

Válasszon négy karosszériatípus közül, és találja meg az üzleti igényeinek megfelelő Vivarót. 
Speciális felépítménnyel akár teljesen saját igényeire szabhatja furgonját.

Alakítsa igényei szerint a teret három különböző karosszériahosszal: 1,9 m alatti teljes magasság1 
a korlátlan rugalmasságért.

Hozzon létre mobil irodát az állítható irodai asztallal2 és az okostelefon-/táblagép-tartókkal2.

Élvezze a lenyűgözően hasznos, akár 6,6 m3-es maximális rakteret3 és az akár 1400 kg-os teherbírást.

A vezetéstámogató rendszerek, úgy mint az adaptív sebességtartó4, a jelzőtábla-felismerés és 
az automatikus vészfékezés4 kiemelkedő kényelmet és biztonságot nyújtanak.

AZ ÚJ VISZONYÍTÁSI ALAP.
A Vivarót tetőtől talpig úgy tervezték meg, hogy kategóriája legversenyképesebb haszongépjárműve legyen.  
Élvezze a rendkívül rugalmas rakteret, a kategóriaelső teherbírást, a mobil iroda funkciót és a számos okosautó- 
szolgáltatást – amely mind lendületbe hozza vállalkozását.
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1 Külön rendelhető.
2 Az 1,9 m alatti magasság nem vonatkozik a hosszú tengelytávú Vivaro Cargo 

és duplakabinos furgon modellekre, illetve az Építőipari csomaggal vagy 
megnövelt teherbírással rendelkező változatokra.

CÉLIRÁNYOS TERVEZÉS.
A Vivaro az Opel formatervezés legjavát képviseli – nemcsak remekül néz ki, hanem nagyon célirányos is. Az érzékelők például kézhasználat 
nélküli ajtónyitást1 biztosítanak az oldalsó ajtókhoz arra az esetre, amikor Önnek tele van a keze.

Az elektromos tolóajtók1 széles és kényelmes nyílást biztosítanak az utasoknak és a rakománynak, a Vivaro 1,9 m alatti magassága2 pedig 
biztonságos bejutást biztosít a mélygarázsokba.
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Rövid (S) Közepes (M) Hosszú (L)
RAKTÉR MÉRETEI (mm)

Max. raktérpadlóhossz FlexCargo® nélkül 2162 2512 2862

Max. raktérpadlóhossz FlexCargo®-val 3324 3674 4024

Középmagasságú rakodási hossz 1835 2185 2535

Raktérpadló-szélesség sárvédőívek között 1258 1258 1258

Max. raktérpadló-szélesség 1636 1636 1636

Max. rakodási magasság 1397 1397 1397

RAKTÉRKAPACITÁS (m3)

Raktér FlexCargo® nélkül 4,6 5,3 6,1

Raktér FlexCargo®-val 5,1 5,8 6,6

Szállítható Euro raklapok száma 2 3 3

HÁTSÓ AJTÓ MÉRETEI (mm)

Min. küszöbmagasság 545 544 600

Max. küszöbmagasság 626 613 633

Max. nyitási szélesség 1282 1282 1282

Hátsó ajtók nyitási magassága 1220 1220 1220

TOLÓAJTÓK MÉRETEI (mm)

Max. nyitási szélesség 745 935 935

Oldalsó tolóajtó nyitási magassága 1238 1241 1241

FORDULÓKÖR (m)

Fordulókör járdaszegélyek között 11,3 12,4 12,4

Fordulókör falak között 11,8 12,9 12,9
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KOMPAKT ÉS AGILIS.

A három hosszúságban kapható – rövid (S), közepes (M) 
és hosszú (L) – új Vivaro tökéletesen alkalmazkodik az Ön 
üzleti igényeihez, minden változat egyensúlyt kínál az 
aránylag kompakt külső méretek és a tágas, rugalmas 
belső tér között. Különösen a rövid, mindössze 4,60 m hosszú 
változat tökéletesen mozgékony a szűk városi utcákon és 
a korlátozott térrel bíró városi területeken. Ez a változat 
2 euro raklap szállítására alkalmas, míg a közepes változatba 
kényelmesen elhelyezhető 3 euro raklap is.
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1 Külön rendelhető.
2 Hosszú változat FlexCargo® funkcióval, összehajtott üléssel.

OKOS 
RAKODÁS.

Aránylag kompakt külső méretei ellenére a Vivaro okos rakodási lehetőségei és innovatív 
FlexCargo® funkciója1 akár 6,6 m3 raktérkapacitást2 és akár 4 m rakodási hosszt teremt.

Teherbírás: csökkentse az utak számát azáltal, hogy alkalmanként többet szállít, köszönhetően 
a Vivaro nagyvonalú, 1400 kg-os maximális teherbírásának.

FlexCargo® hosszú rakományhoz1: szállítson 
elöl kényelmesen három személyt, vagy hosszú 
rakomány szállításakor hajtsa fel a jobb első 
utasülést és használja a rakodónyílást a Vivaro 
egybefüggő, sík rakterének maximalizálásához.

Vezetőfülke: hajtsa fel a jobb első utasülés 
lapját az üléstámlához, ha nagyméretű 
rakományt, például nagy dobozokat szállít 
a furgon elejében.1
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Rakodótér: lenyűgöző, akár 2,36 m-es 
rakodási hossz (a padlón) és 1,39 m-es 
maximális rakodási magasság.

1 Középmagasságban.
2 Duplakabinos furgon felhajtható hátsó 

üléssorral, felhajtott üléssorral.
3 Duplakabinos furgon fix hátsó üléssorral.
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Rögzített válaszfal hátsó üléspaddal: élvezze 
a 3,2–4,0 m3-es rakteret a második üléssor mögött.

Felhajtható hátsó üléssor és válaszfal: a nagyvonalú, akár 4,0 m3-es raktér (normál helyzetben lévő 
üléssor esetén) 5,5 m3 -re bővíthető (felhajtott üléspad esetén), így a maximális raktérhossz 60 cm-rel1 
megnövelhető.

Még rugalmasabb üléselrendezésre van szüksége? Az akár hat fő 
számára is helyet kínáló duplakabinos Vivaro furgon a tökéletes 
megoldás, amely személy- és teherszállításra is alkalmas, 
kompromisszumok nélkül. 

HELY A CSAPATNAK.
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Öt ülés: az első sorban 
egyszemélyes ülések, 
a másodikban kétüléses pad 
és egyszemélyes ülés.

Hat ülés: az első és a második 
sorban egyaránt kétüléses pad 
és egyszemélyes ülés.

Nyolc ülés: az első sorban 
egyszemélyes ülések, 
a második és a harmadik 
sorban pedig kétüléses pad 
és egyszemélyes ülés.

Nyolc ülés: az első sorban 
egyszemélyes ülések, 
a második és a harmadik 
sorban pedig kétüléses pad 
és egyszemélyes ülés, lehajtva.

MINDEN, AMIRE 
SZÜKSÉGE VAN.
Okos belső rakodási lehetőségeinek köszönhetően a Vivaro Combi akár 9 embert is kényelmesen tud szállítani. A sötétített hátsó ablakok, 
a kétoldali tolóajtók és a rugalmas üléselrendezés1 csapata mozgékony szállítóeszközévé teszik. Előre választhat egyszemélyes utasülést 
vagy kétszemélyes üléspadot. A második sorba választhat egy háromszemélyes üléspadot1 vagy egy kétszemélyes üléspadot egy egyszemélyes, 
lehajtható harmadik üléssel1. A harmadik üléssorba megint csak választhat egy háromszemélyes üléspadot1, vagy ha a rugalmasság 
maximalizálására törekszik, egy egyszemélyes, lehajtható harmadik ülést1, így az utasok mellett hosszabb tárgyakat is könnyen szállíthat.
1 Külön rendelhető.



15



16



17

Navigáció: a csúcskategóriájú navigációs rendszer 
lenyűgöző hétcolos érintőképernyővel2 és 3D navigációval 
érkezik, amely a helyes úton tartja Önt minden utazás vagy 
hosszabb teherszállítás közben.

Opel Connect: maradjon kapcsolatban a világgal 
menet közben az okos technológiáknak, biztonsági 
rendszereknek és vezetéstámogató innovációknak 
köszönhetően, mint például a vészhelyzeti hívás ütközés 
esetén. További hasznos funkciók, úgy mint az országúti 
segélyszolgálat, az élő navigációs szolgáltatások és 
a jármű státuszára vonatkozó információs szolgáltatás 
2019 októberétől lesz elérhető.

Szemmagasságú kijelző: a Vivaro szegmensében 
egyedülálló kijelző, melyen a legfontosabb információk 
a vezető látómezejében jelennek meg, így nem kell 
levennie a tekintetét az útról2.

1 A vészhelyzeti hívás és a műszaki hiba hívás opcióként várhatóan 
2019 májusától, a további Opel Connect szolgáltatások pedig várhatóan 
2019 októberétől lesznek elérhetőek. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások 
igénybevétele előfizetéshez/díjfizetéshez kötött, használatukhoz pedig 
mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges.

2 Külön rendelhető.

KATEGÓRIAELSŐ INNOVÁCIÓK.
Maradjon kapcsolatban a világgal menet közben az okos technológiáknak és biztonsági rendszereknek köszönhetően. Az olyan hasznos funkciók, mint a vészhelyzeti hívás, 
a műszaki hiba hívás az országúti segélyszolgálathoz való hozzáféréssel, valamint az élő navigáció 2019 során válnak elérhetővé.1



18

Ajtózsebek: a vezető- és első utasoldali 
ajtózsebtárolók tökéletesek nagy tárgyak, 
például 1,5 literes palackok tárolására.

Üléspad beépített tárolóval1: az üléspad párnái 
alatt1 további tárolási lehetőségeket talál, ahol 
akár 60 liter munkafelszerelést és egyéb értékes 
tárgyat helyezhet el.

Műszerfali tároló: rengeteg apró tárgyat kell 
elraknia? A Vivaro nyitott műszerfali tárolódobozai 
és hűtött kesztyűtartója kitűnő megoldást kínál.

1 Külön rendelhető.

AZ ÖN MOBIL IRODÁJA.
Bármivel is foglalkozzon vállalkozása, elengedhetetlen, hogy furgonját mobil irodaként is használhassa. A Vivaro állítható irodai asztalt1, okostelefon- és 
táblagép-tartót1 és más egyéb praktikus tárolási megoldásokat kínál a vezetőfülke és a műszerfal számos pontján, így minden tárgynak megvan a saját helye.
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Triton szürke szövetkárpit és Carla fekete műbőrkárpit2

Monoton szürke szövetkárpit3

Carla fekete műbőrkárpit

Triton szürke szövetkárpit4

Élvezze a Vivaro tágas utasterének kényelmét a leghosszabb 
utakon is a kényelmes üléseinkkel, melyek különböző vonzó 
kárpitokkal kaphatók. Az első üléssor fűthető ülései1 melegen 
tartják, ha hidegre fordul az idő.

1 Külön rendelhető. Nem kapható minden felszereltségi szinthez.
2 Kapható a zárt furgon/padlólemezes alváz változathoz.
3 Kapható a kombi változathoz.
4 Kapható a duplafülkés/kombi változathoz.

PIHENTETŐ ÜLÉSEK.
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ÖN JÓ KEZEKBEN VAN.

1 Külön rendelhető.

Intelligens sebességszabályzó1: a jelzőtábla-
felismerő által jelzett sebességkorlátozás 
a memória gomb megnyomásával átültethető 
a sebességtartóba, a sebességtartó az érzékelt 
jelzőtáblának megfelelően módosítja 
a sebességet.

Automatikus távolsági fényszórók1: a távolsági 
fényszóróról automatikusan tompított fényszóróra 
vált, elkerülve a szembejövők elvakítását.
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Fáradtságjelző1: a szenzorok adatainak 
segítségével elemzi a vezetést, és jelzi Önnek, 
ha ideje pihenőt tartani.

Sávelhagyás-jelző1: ha a Vivaro kisodródik 
a sávjából, hang- és vizuális jelzéssel figyelmezteti 
a vezetőt.
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1 Külön rendelhető.
2 Tekintse meg a katalógus hátsó borítóját.

Automatikus vészfékezés1,2: automatikusan fékez, 
hogy megakadályozza a balesetet, ha ütközés 
veszélye áll fenn.

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés1: pásztázza az utat a jármű előtt, 
és figyelmezteti a vezetőt a járművekkel vagy gyalogosokkal való ütközés 
veszélyére. Az adaptív sebességtartó1 automatikusan csökkenti vagy növeli 
a jármű sebességét, fenntartva a választott követési távolságot az elöl haladó 
autóhoz képest, és újra felveszi a beállított teljes sebességet, amikor az út 
szabaddá válik.
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Holttérfigyelő1: érzékelők segítségével, a külső 
tükrön vizuális megjelenítést alkalmazva 
figyelmezteti a vezetőt a Vivaro holtterébe 
került járművekre, ezáltal megakadályozva 
a baleseteket sávváltáskor.

Visszagurulás-gátló1: lejtőn megállva meg-
akadályozza a jármű hátragurulását és be-
húzva tartja a fékeket, míg Ön a fékpedálról 
a gázpedálra lép. Amint Ön a gázpedálra 
lép, a rendszer felengedi a féket.

AZÉRT KÉSZÜLT, HOGY 
SEGÍTSEN ÖNNEK.
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NEHEZEBB TEREP? 
NEM PROBLÉMA!
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4x4 összkerékhajtás1: válassza a Dangel 4x4 változatot 
a nagy teljesítményű mobilitás érdekében a problémás 
útfelületeken vagy akár terepen történő közlekedéshez. 
Ezen felül 4x2 speciális járműváltozat is kapható a Dangeltől.

IntelliGrip tapadásoptimalizálás1: a Vivaro IntelliGrip rendszere 
még nagyobb tapadást biztosít a problémás felszíneken, például 
sárban, homokban vagy hóban. A speciális, építkezésekre is 
megfelelő abroncsokkal a helyváltoztatás nem lesz akadály.

A Vivaro Építőipari csomag 25 mm-rel megemeli 
a felfüggesztést azokra az esetekre, amikor extra 
hasmagasságra van szükség. A csomag növelt 
teherbírást és egy motor alatti védőlemezt is 
tartalmaz, amely megakadályozza az egyenetlen 
útfelületek okozta károkat. Rossz időben vagy 
nehezebb terepen az IntelliGrip1 vagy a 4x4 hajtás1 
biztosít extra tapadást.

Üzemanyag-fogyasztás: jusson messzebb 
egyetlen tankolással a Vivaro nagy teljesítményű, 
ugyanakkor takarékos motorkínálatával és 
egyenletes működésű sebességváltóival, 
amelyek alacsony üzemeltetési költségeket, 
csekélyebb károsanyag-kibocsátást és maximális 
hatékonyságot kínálnak.

1 Külön rendelhető.
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TALÁLJA MEG 
A TÖKÉLETES 
FÉNYEZÉST.

Jade fehér

Flaming piros

Diamond fekete

Quartz szürke metál

Moonstone szürke metál

Cool szürke metál

Rich Oak barna metál

Tourmaline narancs metál
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1 17˝ változatban is kapható.

16˝ acél keréktárcsa1

17˝ könnyűfém keréktárcsa, 
gyémántvágott

17˝ acél keréktárcsa 
teljes dísztárcsával 

17˝ könnyűfém keréktárcsa,  
ezüst

16˝ acél keréktárcsa  
teljes dísztárcsával 

ABRONCSCÍMKÉZÉS
Keréktárcsák 215/65 R 16  

Continental 
ContiVan 

Contact 100 
(nyári)

215/65 R 16  
Michelin 
Agilis 51 
(nyári)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis+ 
(nyári, 

IntelliGrip)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis Alpin 
(téli)

225/55 R 17  
Michelin 

Primacy 3 
(nyári)

Üzemanyag-hatékonysági osztály C C C E C

Nedvestapadási osztály B A A B A

Külső gördülési zaj mért értéke 
(dB)

72 72 72 71 69

Külső gördülési zaj szerinti osztály
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KÜLÖNLEGES 
TARTOZÉKOK.

Tetőrudak1

Légterelők1

Raktérvédő készlet/padlók1

Tetőcsomagtartók1

Autószőnyegek1

Vonóhorog gömbfejjel1

Vonóhorog gömbfejjel és 
forgócsapszeggel1

1 Külön rendelhető.
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OPEL SZERVIZ.
Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű javítási hálózata 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

•  Az Opel 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.

További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a www.opel.com oldalra
1 A programban résztvevő szervizekben.

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE
• Átfogó szervizprogramok

• Hatékony és országos szervizhálózat

•  Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont 
és 2000 haszongépjárművekre szakosodott márkaszerviz

• myOpelService

• 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan futás)

• 5 év országúti segélyszolgálat

• Akár 250 000 km futásig meghosszabbítható garancia

BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT INGYENES1 VIZUÁLIS 
ELLENŐRZÉSÜNKKEL
Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és megbízhatósági 
tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, mit javíttat meg és mikor. 
A kis javítások proaktív kezelésével elkerülheti a drága 
javításokat a későbbiekben.

• Ingyenes

• 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 karban-

tartást – 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

FLEXCARE

http://www.opel.com


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.

Az automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel automatikusan működik az 5–85 km/óra sebességtartományban. 0–30 km/óra között az ütközési sebességet csökkentő lassulás mértéke 0,9 G. 30–85 km/h között a rendszer maximum 22 km/órával csökkenti a sebességet. Efölött a vezetőnek kell fékeznie 

a sebesség további csökkentéséhez. A rendszer működési sebességtartománya az észlelt akadálytól függ (mozgó akadály: 5–85 km/h; fix akadály: 5–80 km/h; gyalogos: 5–60 km/h). Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is az autós feladata marad.

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 és aktuális tájékoztatás érdekében kérjük, érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) 

Kiadás: 2019. ápriliswww.opel.hu

A JÖVŐ MINDENKIÉ
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