NOVÉ
VIVARO

UŽITKOVÝ VŮZ,
KTERÝ DOKÁŽE
VÍCE.
Představujeme nové Vivaro, užitkový vůz, který překoná vaše představy. Pyšní se čtyřmi variantami
– klasický Van, Crew Van, Combi a Podvozek – ať je vaše podnikání jakékoli, vždy se najde to
správné Vivaro. Jste připraveni chtít od svého užitkového vozu více?
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NOVÉ STANDARDY.
Vivaro bylo navrženo zcela od začátku, aby se stalo velmi konkurenceschopným vozem v segmentu užitkových vozů.
Užijte si flexibilní nákladový prostor, prvotřídní hodnoty užitečného zatížení, funkce mobilní kanceláře a spoustu možností
konektivity – to vše posune vaše podnikání o kus vpřed.

1

Vivaro v sobě snoubí německou preciznost, inženýrství a design Opel.

2

Nové Vivaro se také chlubí skvělými jízdními vlastnostmi a prvotřídnímí technologiemi, které nejsou
v tomto segmentu pravidlem.

3

Vysoce efektvní motory a převodovky zajišťují skvělé náklady na provoz.

4

Vyberte si ze 4 variant karoserie a získejte to pravé Vivaro pro vaše podnikání. Vybírat můžete také
z palety přestaveb pro specializované účely přepravy.

5

Délka karoserie je dostupná ve 3 velikostech. Celková výška vozu nepřesahuje 1,9 m1 pro snadné
parkování v podzemních prostorách.

6

Vytvořte si mobilní kancelář díky nastavitelnému stolku2 a držáku chytrého telefonu nebo tabletu2 .

7

Užijte si nákladový prostor o objemu až 6,6 m3 a užitečné zatížení až 1 400 kg.3

8

Asistenční systémy, mezi něž patří Adaptivní tempomat4 , Rozpoznávání dopravních značek
a Automatické nouzové brzdění4 , poskytují skvělý komfort a bezpečí.

Výška vozu 1,9 metru nelze pro
dlouhou variantu vozu Vivaro
(Van a Crew Van) nebo vozy
se Sadou Stavba se zvýšeným
užitečným zatížením.
2
Na přání.
3
Dlouhá varianta vozu je včetně
FlexCargo® se sklopeným sedadlem.
4
Více informací na konci katalogu.
1
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UŽITEČNÝ DESIGN.
Vivaro dostalo do vínku to nejlepší z designu Opel – vypadá tedy skvěle a jeho design je zároveň praktický. Například senzory bočních dveří,
které umožňují přístup do vozu1, i když máte plné ruce.

< 1,89–1,94 m >

Elektricky posuvné boční dveře1 jsou dostatečně široké pro snadný nástup cestujících na zadní sedadla. Výška vozu Vivaro 1,9 metru2
pak zajistí bezproblémové zajíždění do podzemních garáží.

< 4 ,6
1
2

Na přání.
Výška vozu 1,9 metru nelze pro dlouhou variantu vozu Vivaro (Van a Crew Van)
nebo vozy se Sadou Stavba se zvýšeným užitečným zatížením.

06

m>
< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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KOMPAKTNÍ A AGILNÍ.
Krátká (S)

Střední (M) Dlouhá (L)

2.162

2.512

2.862

Max.délka nákladu na podlaze (s FlexCargo®)

3.324

3.674

4.024

Délka nákladu v polovině výšky prostoru

1.835

2.185

2.535

Šířka nákl.prostoru mezi oblouky kol

1.258

1.258

1.258

Max.šířka nákl.prostoru

1.636

1.636

1.636

Max.výška nákladu

1.397

1.397

1.397

Užitný objem bez FlexCargo®

4,6

5,3

6,1

Užitný objem s FlexCargo

5,1

5,8

6,6

2

3

3

OBJEM NÁKL.PROSTORU (m3)
®

Počet europalet

VELIKOST ZADNÍHO OTVORU (mm)
Min.výška prahu

545

544

600

Max.výška prahu

626

613

633

Max.šířka otvoru

1.282

1.282

1.282

Max.výška otvoru

1.220

1.220

1.220

< 3.324/3.674/4.024 mm >

Max.délka nákladu na podlaze (bez FlexCargo®)

< 2.162/2.512/2.862 mm >

ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU (mm)

S
M
L

ROZMĚRY BOČNÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ (mm)
Max.šířka otvoru

745

935

935

Max.výška otvoru

1.238

1.241

1.241

Průměr otáčení - obrubníky

11,3

12,4

12,4

Průměr otáčení - zdi

11,8

12,9

12,9

MANÉVROVÁNÍ (m)

Vivaro je dostupné ve třech velikostech a každá z nich nabízí
perfektní vyvážení kompaktního exteriéru a prostorného
flexibilního interiéru. Krátká verze (S) má na délku 4,60 m
a je perfektní do města, kde je prostor omezený. Dokáže
pojmout 2 europalety, zatímco Střední (M) a Dlouhá
varianta (L) přepraví 3 europalety.
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CHYTRÉ
BALENÍ.
Navzdory svým kompaktním rozměrům přináší Vivaro chytré řešení vnitřního prostoru. Přední
lavice1 pro 2 cestující FlexCargo® rozšiřuje flexibilitu vozu díky tvorbě nákladového prostoru
o objemu až 6,6 m3 a délce až 4 m.2
Užitečné zatížení: snižte počet cest díky přepravě více nákladu najednou. Pomůže vám užitečné
zatížení až 1 400 kg.

FlexCargo® funkce nakládání skrz přepážku1:
sezení pro 3 cestující vpředu nebo odklopené
krajní sedadlo spolujezdce a otvor v přepážce
pro možnost přepravy dlouhých předmětů ve
voze Vivaro.

Kabina: odklopte spodní základnu krajního
sedadla spolujezdce a získejte možnost
přepravy předmětů v kabině - například
větších boxů.1

1
2

10

Na přání.
Dlouhá varianta vozu je včetně FlexCargo® se sklopeným sedadlem.

11

12

Fixní přepážka se zadní lavicí: objem nákladového prostoru 3,2–4,0 m3 za druhou řadou sedadel.

PROSTOR PRO
POSÁDKU.
Potřebujete více míst k sezení ve vašem užitkovém voze?
Vivaro Crew Van nabízí místo až pro 6 osob a je tak ideálním
řešením pro přepravu nákladu i osob.

< 2.029/2.3762 mm >

< 2.017/2.3653 mm >

Sklopná zadní lavice a přepážka: prostor o objemu až 4,0 m3 (s lavicí ve vzpřímené poloze) lze zvětšit
až na 5,5 m3 (lavice sklopená dopředu), což také zvětšuje maximální délku nákladu o 60 cm1 sklopením
lavice i přepážky.

M
L

V polovině výšky.
Pro Crew Van se sklopenou lavicí.
3
Pro Crew Van s fixní lavicí.
1

2

Délka prostoru: délka na podlaze až 2,36 m
a maximální výška nákladu 1,39 m.
13

VŠE, CO POTŘEBUJETE.
Díky chytrému řešení interiéru pojme Vivaro Combi až 9 osob. Tónovaná zadní okna, dvoje boční posuvné dveře a flexibilní možnosti nastavení
sedadel1 z něj činí ideální vůz taxi nebo prostředek pro přepravu sportovního týmu. Vpředu si lze vybrat samostatné sedalo pro spolujezdce
nebo lavici pro dvě osoby. Druhá řada sedadel může být 3místná lavice1 nebo 2místná lavice a 1 individuálně sklopné sedadlo1. Ve 3.řadě
lze tak vybrat 3místnou lavici1 nebo maximalizovat flexibilitu s individuálním 3.sedadlem1 pro možnost přepravy dlouhých předmětů
podél cestujících.
1

Na přání.

5místná konfigurace se 2 individuálními sedadly vpředu a
2místnou lavicí a 1 individuálním
sedadlem ve 2.řadě.

14

6místná konfigurace s 1 individuálním sedadlem a 2místnou
lavicí a 1 individuálním sedadlem
ve 2.řadě.

8místná konfigurace se 2 individuálními sedadly vpředu,
2místnou lavicí a 1 individuálním
sedadlem ve 2. a 3.řadě.

8místná konfigurace se 2 individuálními sedadly vpředu,
2místnou lavicí a 1 individuálním
sedadlem ve 2. a 3.řadě - vše
sklopené.
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PRVOTŘÍDNÍ INOVACE.
Zůstaňte ve spojení díky chytrým technologiím a asistenčním systémům. Prvky jako nouzové volání, volání při poruše v rámci asistenčních služeb a Live navigace budou dostupné
v roce 2019.1

Navigační systém: navigační systém zahrnuje velký 7˝
dotykový displej2 a 3D navigaci, abyste vždy dojeli do
destinace pohodlně.

Opel Connect: zůstaňte ve spojení díky chytrým
technologiím a asistenčním systémům, včetně eCall
pro případ nehody. Mezi další prvky patří Roadside
Assistance, služby Connected Navigation a Stav vozidla.
Ty budou dostupné na podzim 2019.

Head-up Displej: unikátní prvek v tomto segmentu
zobrazující hlavní informace, jako například rychlost
nebo údaje tempomatu v zorném poli řidiče2.

Nouzové volání pouze za příplatek ve vozidlech na podzim 2019
(předpoklad). Další služby Opel Connect jsou očekávány na podzim 2019.
Služby mohou být za poplatek a jsou závislé na pokrytí mobilním signálem
v místě potřeby.
2
Na přání.
1
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KANCELÁŘ NA KOLECH.
Ať je vaše podnikání jakékoli, možnost změnit váš užitkový vůz na mobilní kancelář je základ. Vivaro nabízí nastavitelný stolek1, držák chytrého
telefonu nebo tabletu1 a spoustu praktických odkládacích schránek v celém interiéru vozu. Vše tak může být uklizené a perfektně dostupné.

Lavice s úložným prostorem1: užijte si dodatečný
prostor díky odkládací schránce pod lavicí
spolujezdce1. Její celkový objem je 60 litrů a tak
pojme nářadí nebo další předměty, které
nechcete, aby byly viděny.

Schránky v palubní desce: spousta malých
věcí k uložení? Díky otevřeným schránkám
v palubní desce a uzavřené chlazené palubní
schránce spolujezdce se Vivaro o vše s přehledem
postará.

Kapsy ve dveřích: prostory ve dveřích řidiče a
spolujezdce jsou ideální k uložení PET lahví
s nápoji o objemu 1,5 litru.

1

18

Na přání.
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1

2
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Užijte si vysokou úroveň pohodlí díky prostorné kabině vozu
Vivaro se sedadly, která poskytují perfektní ergonomickou
podporu i na dlouhých cestách. Vybírat můžete z několika
variant čalounění. Vyhřívaná sedadla1 vpředu zajistí tepelný
komfort v zimě.

Na přání. Nelze pro všechny výbavy.
Dostupné pro Van a Podvozek.
3
Dostupné pro Combi.
4
Dostupné pro Crew Van a Combi.

SEDADLA PRO
RELAXACI.
1

Curitiba Triton, šedá látka/Carla, Černá vinylová sedadla2

2

Curitiba Monotone, Světle šedá látková sedadla3

3

Carla, Černá vinylová sedadla

4

Curitiba Triton, Světle šedá látková sedadla4

1
2

3

4
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JSTE V DOBRÝCH RUKÁCH.
Chytré světlomety1: přepíná automaticky
dálková a potkávací světla pro omezení oslnění
protijedoucích vozidel.

Adaptace rychlosti1: používá Rozpoznávání
dopravních značek pro analýzu změn rychlostních
limitů. Stiskem tlačítka pak systém rychlost
vozu upraví na správnou hodnotu.

1

22

Na přání.

Hlídání únavy řidiče1: analyzuje styl jízdy pomocí
přední kamery a monitoringem pohybů volantu.
Dle toho pak navrhuje řidiči přestávku.

Upozornění na vyjetí z pruhu1: rozpozná vyjetí
vozu Vivaro z jízdního pruhu a upozorňuje řidiče
zvukovým a grafickým znamením.

23

Automatické nouzové brzdění1,2: předchází
nehodám automatickou aktivací brzd v případě
hrozící kolize.

1
2

Na přání.
Více informací na konci katalogu.
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Upozornění na čelní srážku1: systém skenuje situaci před vozem
a upozorňuje na případné nebezpečí kolize s jinými vozidly nebo chodci.
Navíc Adaptivní tempomat1 snižuje rychlost vozu pro udržení bezpečné
vzdálenosti. Po vrácení situace do normálu rychlost znovu zvýší na uloženou
hodnotu.

STVOŘENO
K POMÁHÁNÍ.

Asistent rozjezdu do kopce1: zamezuje
couvnutí vozu v případě rozjedu do kopce.
Systém podrží brzdy po krátkou dobu do
sešlápnutí pedálu plynu.
Hlídání slepého úhlu1: používá senzory a do
zpětného zrcátka promítá upozornění v případě,
že se ve slepém úhlu vyskytuje jiné vozidlo. Velmi
praktický prvek pro předjíždění.

25

NÁROČNÉ PODMÍNKY
VÍTÁNY.

26

Se Sadou Stavba je podvozek Vivara vyšší
o 25 mm pro situace, kdy je vyšší světlá výška
potřeba. Mezi další prvky patří vyšší užitečné
zatížení a kryt pod motorem. V případě horších
podmínek oceníte také IntelliGrip1 nebo
přestavbu na pohon 4x41.
Spotřeba paliva: na jednu nádrž dojedete
s Vivarem dál díky efektivním a výkonným
motorům a převodovkám s plynulým chodem - pro
nízké náklady, nižší emise a maximální efektivitu.

Přestavba na pohon 4x41: Vyberte si přestavbu na pohon
všech kol Dangel 4x4 pro skvělou mobilitu za špatných
podmínek a pohyb v terénu. Přestavbu podvozku na
Dangel 4x2 je také možné objednat.

1

IntelliGrip1: systém IntelliGrip vozu Vivaro poskytuje extra
přilnavost kol. Složitější povrchy jako bahno, písek nebo sníh
zvládnete s lehkostí.

Na přání.
27

POMYSLNÁ
TEČKA NA
DORTU.

3

6
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4

7

1

5

8

2
1

Bílá Jade

2

Červená Flaming

3

Černá Diamond

4

Šedá Quartz - metalická

5

Šedá Moonstone - metalická

6

Šedá Cool - metalická

7

Hnědá Rich Oak - metalická

8

Oranžová Tourmaline metalická

16˝ ocelové ráfky1

17" ocelové ráfky s kryty

17˝ ráfky z lehkých slitin,
diamantový řez

16" ocelové ráfky s kryty

17˝ ráfky z lehkých slitin,
Stříbrná

ZNAČENÍ PNEUMATIK
Ráfky

215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(letní)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(letní)

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

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(zimní)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(letní)

Úspornost paliva

C

C

C

E

C

Přilnavost na mokru

B

A

A

B

A

Valivý hluk (dB)

72

72

72

71

69

Třída hlučnosti

1

Také dostupné se 17˝ ocelovými ráfky.
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SPECIÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
1

2

5
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3

6

4

7

1

Střešní nosiče1

2

Deflektory na okna1

3

Ochrana nákladového prostoru.1

4

Střešní galerie1

5

Podlahové koberce1

6

Tažné zařízení1

7

Tažné zařízení s čepem1

1

Na přání.

V případě potřeby poskytuje servisní síť Opel rychlé, spolehlivé a ekonomické řešení – aby bylo
vaše vozidlo zpět na silnici v co nejkratším čase. Opel má veškeré specializované vybavení,
nástroje a proškolené zaměstnance pro všechny typy zásahů. Používají jen originální náhradní
díly Opel a technické postupy Opel. Všechny služby oprav tak najdete pod jednou střechou.

SLUŽBY

SLUŽBY OPEL.

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA OPEL

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VOZU

OPEL JE VÁŠ SERVISNÍ PROFESIONÁL

KVALITA OPEL

KLIDNÉ SPANÍ DÍKY VIZUÁLNÍ PROHLÍDCE ZDARMA2

• Přehledné servisní programy
• Široká servisní síť
•	Více než 4 700 autorizovaných servisních center Opel
a 2 000 specializovaných center pro užitkové vozy Opel
• myDigitalService
• Záruka na nové vozy 24 měsíců
• Asistenční služby Roadside Assistance, 12 měsíců
• Značkové pojištění Opel1

Autorizovaný servis Opel zná váš vůz lépe, než kdokoli jiný a
poskytne rychlou a spolehlivou opravu vašeho vozu za fair cenu.
• STK a příprava na STK
• Servisní prohlídky
• Kontrola oleje
• Letní a Zimní prohlídka
• Výměna pneumatik
• Opravy karoserie

Vizuálně vám zkontrolujeme 97 bodů z hlediska bezpečnosti
a spolehlivosti - to vše za 12 minut. Vy následně rozhodnete,
co chcete nechat opravit a kdy. Pokud budete pravidelně
odstraňovat menší problémy, předejdete těm větším.
• Zdarma
• Kontrola hlavních prvků vozu
• Okamžitá zpětná vazba
• Report z prohlídky

FLEXCARE1

ORIGINÁLNÍ DÍLY OPEL

AKTUALIZACE NAVIGAČNÍCH MAP

OCHRANA NA MÍRU

VŽDY TA NEJLEPŠÍ VOLBA

JEZDĚTE CHYTŘEJI

Buďte připraveni a využijte předpřipravené balíčky pro nové
vozy. Balíčky představují skvělou hodnotu, jejich rozsah si
určujete vy sami.
•	Prodloužená záruka Opel (včetně asistenčních služeb Opel
Assistance 24h) ze 2 let standardní záruky až na 5 let celkem
•	Servisní prohlídky/Údržba a opotřebení Opel - zahrnuje
všechny díly a kapaliny použité při opravě a také práce dle
servisního plánu vozu.
•	Pro služby platí smluvní ujednání.

Originální náhradní díly Opel jsou testované dle nejpřísnějších
kritérií z hlediska funkčnosti a bezpečnosti. Jsou vždy tou
nejlepší volbou pro zachování spolehlivosti vašeho vozu.
•	Originální autobaterie Opel jsou bezúdržbové - není
potřeba do nich přidávat vodu
•	Originální stěrače Opel minimalizují hluk a zlepšují viditelnost
z vozu
•	Originální brzdové kotouče Opel jsou vyrobeny pro nejvyšší
účinnost brzdění a nejkratší brzdnou dráhu
•	Originální nárazníky Opel jsou testovány při crash testech
a vždy perfektně lícují s karoserií vozu

Dobrá navigace potřebuje aktuální mapy. Aktualizace
mapových podkladů pro systémy Opel - aktuální trasy,
silnice a informace. Abyste vždy dorazili do vašeho cíle.
•	Šetřete čas a jezděte efektivně
•	Šetřete peníze - za palivo i údržbu vozu
•	Chraňte životní prostředí – snižujte spotřebu paliva
a emise CO2

Pro více informací o servisu a podmínkách služeb kontaktujte svého prodejce vozů Opel nebo jděte na www.opel.cz
1
Pouze pro vybrané země. 2 V servisech, které jsou součástí programu.

Více informací u vašeho partnera Opel!
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BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné
ke skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Automatické nouzové brzdění s Detekcí chodců pracuje automaticky v rychlostech mezi 5 km/h a 85 km/h. Od 5 do 30 km/h je zpomalení pro snížení následků nárazu vyjádřené metrickou hodnotou rovno 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém zpomalit vozidlo maximálně na hodnotu 22 km/h. Pokud vozidlo
jede rychleji, je nutné, aby řidič také brzdil pro další snížení rychlosti vozu. Rozmezí rychlostí, ve kterých funguje systém Automatického nouzového brzdění s Detekcí chodců, závisí také na typu překážky (mobilní překážka: od 5 do 85 km/h; fixní překážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h).
Asistenční systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Recyklace: Informace o koncepci recyklace, místech pro předání vozu s ukončenou životností (ELV) a recyklaci těchto vozů můžete najít na internetových stránkách www.opel.cz. K získání přesných informací o vybavení, dodávaném u našich vozů, se spojte s vaším místním dodavatelem firmy Opel.
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