NYA OPEL
VIVARO

TRANSPORTBILEN
SOM KLARAR MER
Nya Opel Vivaro är transportbilen som är byggd för att överträffa dina förväntningar. Fem mångsidiga varianter – Skåp, Crew Van, Foldable Crew Van, Chassi och Combi – gör att du kan välja en
Vivaro som passar just dig, oavsett verksamhet. Det är helt rätt att kräva mer av din transportbil.
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EN NY STANDARD
Nya Opel Vivaro har utvecklats från grunden för att vara det mest konkurrenskraftiga nyttofordonet i sitt segment.
Njut av ett flexibelt lastutrymme, oöverträffad nyttolast, mobila kontorsfunktioner och många olika uppkopplings
möjligheter – allt med målet att utveckla din verksamhet.

1

Vivaro kombinerar slående design från Opel med tysk ingenjörskonst.
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Nya Opel Vivaro ger dig billiknande körglädje och marknadsledande teknik som du sällan
hittar i ett nyttofordon.

3

Högeffektiva motorer och växellådor ger dig marknadsledande ägandekostnad.

4

Fyra olika karosser och ett stort antal anpassningsmöjligheter gör att du kan välja rätt
Vivaro för dina transportbehov.

5

Anpassa utrymmet med 3 olika karosstorlekar. Med en takhöjd på upp mot
1,9 m1 har du ännu större åtkomst.

6

Skapa ett mobilt kontor med ett justerbart arbetsbord2 och en hållare2 för smartphone/surfplatta.

7

Njut av en imponerande användbar maximal lastvolym på upp till 6,6 m och en nyttolast
på upp till 1 400 kg.

8

Förarassistanssystem som semi-adaptiv farthållare4, skyltavläsare och automatisk
nödbromsning4 ger enastående säkerhet och kontroll.

 Maxhöjden på 1,9 m gäller ej Vivaro
Skåp och Crew Van med lång hjulbas
eller varianter med Worksite Pack
eller utökad nyttolast.
2
Tillval.
3
 Gäller L3-versionen med
FlexCargo® och sätet uppfällt.
4
Se katalogens baksida.
1
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DESIGN MED SYFTE
Nya Opel Vivaro kombinerar på bästa Opel-vis ett fantastiskt utseende med stor nytta. Exempelvis ger sensorerna dig möjlighet att
öppna sidodörrarna handsfree1 om du har händerna fulla.

< 1,89–1,94 m >

Med eldrivna skjutdörrar1 får du en generös och bekväm öppning för både passagerare och last. Dessutom gör Vivaros utökade
lastkapacitet att du får plats med de skrymmande föremål som du behöver transportera.

< 4 ,6
Tillval.

1 
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m>
< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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KOMPAKT OCH SMIDIG
L1

L2

L3

Max. lastlängd i golvhöjd (utan FlexCargo®)

2.162

2.512

2.862

Max. lastlängd i golvhöjd (med FlexCargo®)

3.324

3.674

4.024

1.835

2.185

2.535

Lastgolvets bredd mellan hjulhusen

1.258

1.258

1.258

Max. lastbredd

1.636

1.636

1.636

Max. lasthöjd

1.397

1.397

1.397

Nyttovolym utan FlexCargo®

4,6

5,3

6,1

Nyttovolym med FlexCargo

5,1

5,8

6,6

2

3

3

LASTVOLYM (m3)
®

Antal europallar

BAKRE ÖPPNINGENS MÅTT (mm)
Min. tröskelhöjd

545

544

600

Max. tröskelhöjd

626

613

633

Max. öppningsbredd

1.282

1.282

1.282

Bakdörrarnas öppningshöjd

1.220

1.220

1.220

SKJUTDÖRRENS ÖPPNINGSMÅTT (mm)
Max. öppningsbredd

745

935

935

1.238

1.241

1.241

Vändradie mellan trottoarkanter

11,3

12,4

12,4

Vändradie mellan väggar

11,8

12,9

12,9

Skjutdörrens öppningshöjd

MANÖVRERBARHET (m)

08

< 3.324/3.674/4.024 mm >

Lastlängd i medelhöjd

< 2.162/2.512/2.862 mm >

LASTUTRYMMETS MÅTT (mm)

L1
L2
L3

Nya Opel Vivaro finns i 3 olika karosstorlekar
– L1, L2 och L3 – så att den enkelt kan anpassas till
din verksamhet. Alla varianter erbjuder dessutom en
bra balans mellan kompakt exteriör och en rymlig
samt flexibel interiör. L1-versionen som är 4,6 m lång
är extra smidig på smala vägar och i stadsmiljöer.
Den kan lasta 2 europallar medan L2- och L3versionen utan problem kan lasta 3 europallar.
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SMART
LASTNING
Trots sin relativt kompakta exteriör är det nya Opel Vivaros smarta interiör och innovativa
FlexCargo® passagerarsäten som ger den en konkurrenskraftig lastvolym (upp till 6,6 m3(1))
och lastlängd (upp till 4 m).
Nyttolast: minska antalet resor genom att lasta mer varje gång, tack vare nya Vivaros
generösa maximala nyttolast på 1 400 kg.

FlexCargo® lastfunktion: 3 personer får
plats längst fram och vid transport av långa
föremål går det även att fälla upp det yttre
passagerarsätet och använda utrymmet till
att maximera lastytan längs golvet i Vivaro.

Främre sätet: fäll upp basen på det yttersta
passagerarsätet mot sätesryggen så att du
kan lasta skrymmande föremål och stora
paket i främre delen av bilen.

L3-versionen inkluderar FlexCargo® med sätet uppfällt.

1 
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Fast skott med baksäte: njut av en lastvolym
på 3,2–4,0 m3 bakom andra sätesraden.

PLATS FÖR HELA
ARBETSLAGET
Behöver du en transportbil med ännu större flexibilitet vad
beträffar sätena? Med plats för upp till 6 personer är Vivaro
Crew Van den ultimata lösningen. Du kan både transportera
passagerare och laster utan kompromisser.

< 2.029/2.3762 mm >

< 2.017/2.3653 mm >

Fällbart baksäte och mellanvägg: den generöst tilltagna lastvolymen på upp till 4,0 m3 (med
baksätet i uppfällt läge) kan utökas till 5,5 m3 (baksätet fällt framåt), och på så vis göra den
maximala lastlängden 60 cm1 längre genom att fälla sätet och mellanväggen.

L2
L3

I medelhöjd.
Crew Van med uppfällt säte.
3  
Fast Crew Van.
1 
2 
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Lastutrymme: en imponerande lastlängd (längs golvet) på upp till 2,36 m
och en maximal lasthöjd på 1,39 m.
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ALLT DU BEHÖVER
Tack vare sin smarta interiör rymmer Vivaro Combi upp till 9 personer. Tonade bakrutor, dubbla skjutdörrar och flexibla säten1 gör den till
en suverän taxi eller minibuss för arbetslaget. I framsätet kan du välja mellan en passagerarstol eller en soffa för två personer. I andra
raden kan du välja mellan en tresitssoffa1 eller en tvåsitssoffa och ett tredje säte1 som kan fällas upp separat. På tredje raden kan du också
välja en tresitssoffa1 eller få maximal flexibilitet med ett tredje enkelsäte1 som möjliggör lastning av längre föremål bredvid passagerarna.
1

Tillval.

Fem platser med två enkelsäten
framtill och en tvåsitssoffa och
ett enkelsäte i andra raden.

14

Sex platser med ett enkelsäte
och en tvåsitssoffa i både framsätet och baksätet.

Åtta platser med två enkelsäten
framtill, en tvåsitssoffa och ett
enkelsäte i andra och tredje
raden.

Åtta platser med två enkelsäten
framtill, en tvåsitssoffa och ett
enkelsäte i andra och tredje
raden nedfällt.
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BRANSCHLEDANDE TEKNIK
Håll dig uppkopplad med smart teknik och intelligenta säkerhetssystem. Användbara funktioner som nödsamtal, vägassistans vid fordonsproblem och live-navigering
kommer att finnas tillgängliga under 2020.1

Navigeringssystem: navigeringssystemet har en
enastående 7-tums touchskärm2 och 3D-navigering
som hjälper dig att hitta under dagliga turer och
långa transporter.

Opel Connect: håll dig uppkopplad under bilresan
med smarta tekniksystem, säkerhetssystem och
förarinnovationer som eCall, som ger dig assistans
vid nödsituationer. Andra hjälpfunktioner är exempelvis vägassistans, uppkopplade navigationstjänster, fordonsstatus och fordonsinformation. Vissa av
dessa funktioner kommer först sommaren 2020.

Head-up-display: en unik funktion för nya Opel
Vivaro i detta fordonssegment. Med head-updisplay2 kan föraren se viktig information om
fordonets hastighet och farthållare direkt i sitt
synfält.

Nödsamtal och nödassistans vid fordonshaveri blir tillgängliga som
tillval i maj 2019, andra Opel Connect-tjänster väntas anlända först
sommaren 2020. Tjänsterna kan kräva abonnemang/avgifter och att
mobilnät existerar och är tillgängligt.
2
Tillval.
1 
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DITT MOBILA KONTOR
Oavsett vilken verksamhet du sysslar med är det alltid användbart att kunna omvandla sin skåpbil till ett kontor. Nya Opel Vivaro har ett justerbart
arbetsbord1, en hållare1 för smartphone och surfplatta samt många andra praktiska lösningar i förarhytten och på instrumentbrädan. Varje
föremål har dessutom sin egen plats, vilket underlättar för ordningen och det dagliga arbetet.

Passagerarsäte med inbyggd lagring: njut
av ytterligare lagringsvolym under passag
erarnas säten. Där kan du lagra arbets
utrustning och andra värdefulla föremål. Du
får plats med upp till 60 liter i lagringsvolym.

Lagring i instrumentpanelen: har du massor
av mindre föremål att stuva undan? Med
smidiga fack i instrumentpanelen och ett
handskfack med kylfunktion har nya Opel
Vivaro allt du behöver.

Dörrfickor: i båda framdörrarna finns det
fack som är perfekta för att ställa föremål i,
till exempel 1,5-litersflaskor.

1
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Tillval.
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KOPPLA AV I
BEKVÄMA SÄTEN
Med nya Opel Vivaro får du en bekväm och rymlig interiör,
med säten som är utformade för att ge perfekt ergonomiskt
stöd även under långa resor. Finns dessutom i många olika
material och stilar. Stolsvärme i framsätet håller dig varm
när vädret blir kallare.

Tillgänglig för Panel Van/Platform Cab.
Tillgänglig för Combi.
3
Tillgänglig för Crew Van/Combi.
1
2

1

Curitiba Triton, grått tyg/Carla, svarta vinylsäten1

2

Curitiba Monotone, ljusgråa tygsäten2

3

Carla, svarta vinylsäten

4

Curitiba Triton, gråa tygsäten3

1

2
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DU ÄR I GODA HÄNDER
Varning för dåsig förare1: analyserar dina
körmönster via frontkameran och rattrörelser
och meddelar när det är dags att ta en kort
paus.

Smarta strålkastare1: växlar automatiskt
mellan hel- och halvljus för att undvika att
blända andra förare.

Varning vid filbyte1: känner av när bilen glider
över i ett annat körfält och meddelar föraren
genom ljudlarm och visuella signaler.

Anpassning till hastighetsgränser1: läser av
hastighetsskyltar och analyserar ändringar
av hastighetsgränsen. Med bara ett tryck på
minnesknappen kan farthållaren anpassa
hastigheten till den nya hastighetsgränsen.

1
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Tillval.
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KONSTRUERAD FÖR ATT
UNDERLÄTTA DIN VARDAG

Automatisk nödbromsning1: vidtar åtgärder för
att undvika olyckor. Bromsar automatiskt vid
kollisionsrisk.

Kollisionsvarnare1: söker av vägen framåt och meddelar föraren om eventuella kollisionsrisker med fordon eller fotgängare. Dessutom sänker den
semi-adaptiva farthållaren1 hastigheten så att avståndet till bilen framför
hålls. Hastigheten återställs sedan när trafiken minskat.
1

Dödavinkelvarnare: med hjälp av sensorer och
visuell projektion på sidobackspeglarna varnas
föraren om det finns fordon i bilens döda vinkel,
vilket förhindrar olyckor vid omkörningar.

Hjälp vid backkörning: Hill climb assist
förhindrar att bilen rullar bakåt när du
stannar i en brant backe. Håller dessutom
ned bromsen medan du växlar från bromspedalen till gaspedalen. När du börjar
gasa släpps bromsen automatiskt.

Tillval.
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KRAFTFULLA OCH
SPARSAMMA MOTORER

Förbrukning blandad
l/100km (NEDC)

C02 g/km
(NEDC)

Förbrukning blandad
l/100km (WLTP)

C02 g/km
(WLTP)

Vivaro Solid L1 D 100

4,9-5,2*

130-131*

6,3-7,3*

165-190*

Vivaro Solid L1 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Solid L1 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Solid L1 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Solid L1 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Solid L2 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Solid L2 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Solid L2 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Solid L2 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Solid L3 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Solid L3 D 120 AT8**

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Solid L3 D 150**

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Solid L3 D 180 AT8**

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Business L1 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Business L1 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Business L1 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Business L1 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Business L2 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Business L2 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Business L2 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Business L2 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Business L3 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Business L3 D 120 AT8**

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Business L3 D 150**

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Business L3 D 180 AT8**

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Premium L1 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Premium L1 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Premium L1 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Premium L1 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Premium L2 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Premium L2 D 120 AT8

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Premium L2 D 150

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Premium L2 D 180 AT8

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

Vivaro Premium L3 D 120**

5,2-5,8*

142-143*

7,0-7,9*

183-207*

Vivaro Premium L3 D 120 AT8**

5,3-5,7*

143-144*

7,2-8,1*

187-211*

Vivaro Premium L3 D 150**

5,2-5,5*

137-140*

6,9-7,7*

180-202*

Vivaro Premium L3 D 180 AT8**

5,3-5,7*

141-146*

7,0-7,8*

183-205*

GRUNDMODELL

* OBS! Preliminära siffror		
** Endast tillgänglig med utökad lastkapacitet
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AT-8 = 8-växlad automatlåda. D = diesel.
Utsläppsvärdena sträcker sig från de mest bränsleslukande till
de mest bränslesnåla fordonen, beroende på vald fordons
utrustning. Mer information om WLTP hittar du på www.opel.se/
service-och-tjaenster/wltp/. Denna information var korrekt och
aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten
att ändra motorns specifikationer när som helst. Detta kan
påverka de värden som visas här. Samtliga siffror som anges
avser basmodellen för EU med standardutrustning.

Bränsleförbrukning: kör längre på varje
tank med nya Vivaros utbud av kraftfulla
och sparsamma motorer samt smidiga
växellådor. De ger låga driftskostnader,
minskade utsläpp och maximal effektivitet.
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HITTA DEN
PERFEKTA STILEN

16-tums stålfälg1

17-tums fälg
med hjulkåpa

1

3

4

5

2
1

Jade White

2

Flaming Red

3

Diamond Black

4

Quartz Grey Metallic

5

Moonstone Grey Metallic

16-tums stålfälg med hjulkåpa

DÄCKMÄRKNING
Hjul

6
28

7

8

17-tums fälg med
Diamond Cut-legering

6

Cool Grey Metallic

7

Rich Oak Brown Metallic

8

Tourmaline Orange Metallic

17-tums fälg med silverlegering
215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(summer)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(summer)

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

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(winter)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(summer)

Bränsleeffektivitetsklass

C

C

C

E

C

Våtgreppsklass

B

A

A

B

A

Uppmätt externt
däckljud (dB)

72

72

72

71

69

Klass för externt däckljud

Finns även som 17-tums stålfälg.

1

29

SPECIALUTRUSTNING
OCH TILLBEHÖR

När det gäller service och underhåll ger Opels nätverk av reparationsexperter dig
snabb, smidig och kostnadseffektiv hjälp – med vår hjälp är ditt fordon snabbt tillbaka
på vägen igen. Opel har specialutrustningen, verktygen och utrustningen för alla dina
behov. Vi använder bara originaldelar som monteras av Opel-utbildade tekniker. Vi är
en heltäckande leverantör av all sorts eftermarknadssupport.

SERVICE

1

2

5
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3

6

4

7

1

Takräcken1

2

Vindavvisare1

3

Skyddskit/-golv
för lastutrymmet

4

Takhyllor1

5

Golvmattor1

6

Dragkrok med kula1

7

Dragkrok med kula
och sprint1

OPEL SERVICE

PROFESSIONELLT OPEL-UNDERHÅLL

OPEL ÄR DIN SERVICELEVERANTÖR

OPEL-KOMPETENS

• Heltäckande serviceprogram
•	Kompetent och heltäckande servicenätverk med
auktoriserade servicecenter och reparatörer över
hela Sverige.
• myDigitalService
• Finansiering och fullservice-leasing
• Nybilsgaranti, 24 månader
•	Vägassistans, 12 månader med förlängning vid
auktoriserad service.
• Opel-märkt bilförsäkring

Opels specialister kan din bil bättre än någon annan. De ger
dig snabb, smidig och kompetent service till mycket bra priser.
• Besiktningar och förbesiktningar
• Serviceinspektioner
• Oljekontroll
• Sommar-/vinterkontroll
• Hjulskifte
• Smarta reparationer (kaross och glas)

SERVICEAVTAL

HÄLSOKONTROLL AV ELBIL

FÅ SINNESRO MED VÅR KOSTNADSFRIA
OKULÄRBESIKTNING
Vi gör en okulärbesiktning av 97 olika säkerhets- och
tillförlitlighetsaspekter av din bil – på bara 12 minuter.
Du bestämmer vad som ska repareras och när. Genom
att proaktivt utföra mindre reparationer kan du undvika
kostsamma reparationer senare.
• Avgiftsfritt
• Täcker alla huvudsakliga säkerhetsaspekter
• Omedelbar feedback
• Rapport för din journal

OPEL ORIGINALDELAR

UPPDATERINGAR AV NAVIGATIONSKARTOR

ANPASSAT SKYDD

ALLTID BÄSTA VALET

KÖR SMARTARE

Unyttja vårt serviceavtal och ge din bil ett bra skydd. Vi har
bra erbjudanden med hög service och kompetent personal.
• 3-årigt serviceavtal
• 3 års Opel garanti
• 1 års Opel Assistans – 24-timmars mobilitetsgaranti
• Opel Serviceinspektioner/slitage inkluderar kostnader för
arbete och material som oljor, vätskor och reservdelar samt
rostskyddskontroller m.m. Opel Slitage ger dig reservdelar
kostnadsfritt
• Villkor gäller

Opels originaldelar är fullt testade för funktion och säkerhet,
de passar perfekt och är de mest tillförlitliga delarna till din bil.
•	Opels originalbatterier är underhållsfria – du behöver inte
fylla på med vatten.
•	Opels originaltorkarblad minimerar vind och ljud plus att de
förbättrar komforten vid höga hastigheter.
•	Opels originalbromsskivor är tillverkade för bästa möjliga
bromsförmåga och kortast möjliga bromsavstånd.
•	Opels originalstötfångare är krocktestade och passar
perfekt så att fordonet behåller sitt ursprungliga utseende.

Bra navigering kräver uppdaterade kartor. Opel navigerings
uppdateringar ger dig de senaste kartorna och informationen,
med tusentals väguppdateringar, så att du kan nå din
destination.
•	Spara tid genom att köra effektivare
• Spara pengar – på både bränsle och fordonsunderhåll
•	Värna om miljön – minska bränsleförbrukningen
och CO2-utsläpp

Mer information kan du få av din lokala återförsäljare.

Tillval.

1

Om du vill ha mer detaljerad serviceinformation, samt information om villkor och bestämmelser, kan du kontakta din lokala Opelpartner eller besöka www.opel.se
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Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och visa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte
exakt. Extrautrustning som visas på bilderna kan finnas att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonet kan variera utanför Tyskland.
Opels förarassistanssystem är avsedda att bistå föraren inom systemens begräsningar. Föraren är dock fortfarande ansvarig för körningen.
Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning för uttjänta fordon hittar du på www.opel.se . Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.se
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