Opel Movano

Opel Movano. Intet job er for stort.
Når alting skal gå op i en højere enhed…
I vores branche er der ikke plads til, at tingene ikke går op.
Dette gælder specielt for dine transport- og logistikbehov.
Du har brug for biler, der er bygget til formålet, så de er robuste
nok – og store nok – til dine største projekter.
Mød Opel Movano. Varevognen, der er designet, konstrueret
og bygget med henblik på dig og din forretning. Med flere
versioner, øget kørekomfort og stærkere end nogensinde –
og med mulighed for enten for- eller baghjulstræk. Alle med
samme gennemtestede effektivitet og pålidelighed, der følger
med som standard for alle Opels erhvervskøretøjer. Så med
Opel Movano kan du være sikker på, at intet job er for stort.

Tre højder. Fire længder. Mellem 2.800 og 4.500 kg i totalvægt.

Et omfattende sortiment.
Opel Movano Kassevogn fås med fire forskellige længder, tre højder og fire
forskellige totalvægte. Dette er varevognen, som kan specificeres efter dine ønsker.

For- eller baghjulstræk. Op til 3,5 ton i anhængervægt.

Et svar på enhver udfordring.
Der findes ikke to job, der er ens, og ikke to veje, der er ens. Så hvis tung last
indgår som en fast bestanddel af din virksomhed, overvejer du nok allerede
baghjulstræk. Opel Movano fås med enten for- eller baghjulstræk og fire
længder i en totalvægt mellem 2.800 og 4.500 kg.

Bagdørene åbner op til 270º. Sidedørens åbning1 er 1.270 mm.

En form, der virkelig følger funktionen.
Design handler om meget mere end et godt udseende. Det handler om at
skabe et anvendeligt varerum og at sikre, at varerummet er let tilgængeligt.
Opel Movanos bagdøre kan åbnes op til 270° (ekstraudstyr) og den brede
skydedør på 1.270 mm1 gør af- og pålæsning af europaller meget nemmere.

1

1.050 mm for L1 versionen.

Stadig fuld af energi.
Bedre plads i kabinen, mere komfort, mere fleksibel opbevaringsplads og større køreglæde
giver helt sikkert større produktivitet. Det er vigtigt, at du efter en lang dag bag rattet stadig
er frisk og rørig. Kabinen i Opel Movano, lige fra valget af sæder til den ergonomisk korrekt
placerede gearstang og det justerbare rat, er bygget til at holde dig og din varevogn på vejen
dag efter dag.

Instrumentpanel. Overskueligt, førervenligt instrumentpanel, der er placeret
ergonomisk korrekt, øger sikkerheden
og giver føreren et bedre overblik.

Vægtafhængigt komfort-førersæde.
Fås som ekstraudstyr og er ideel til kørsel
i barsk terræn eller over lange afstande.
Sædet er 4-trins justerbart med fast
armlæn.

Aircondition. Et stort plus inden for
komfort og effektivitet. Både aircondition
og elektronisk klimakontrol fås som
ekstraudstyr.

Kabine

En professionel chauffør. Otte timer på vejen.

10 brugervenlige opbevaringssteder samt to 12-V stik.

En produktiv arbejdsplads.
Med Opel Movano har du altid dit kontor med på vejen. Med de to 12-V stik og mange standard
opbevaringsmuligheder herunder holdere, der passer til en to-liters vandflaske. Den funktionelle
interiørpakke, der er ekstraudstyr, omfatter bl.a. en udtrækkelig skriveplade monteret på
instrumentpanelet, et drejebord til førerens bærbare computer, lyddæmpende materiale
på skillevæggen og ekstra opbevaringsmuligheder i dørene.

Mange opbevaringsmuligheder. Praktisk, nem og effektiv med plads til næsten alt. Se også afsnittet om ekstraudstyr for flere
detaljer om opbevaringsmuligheder.

Kabine

Mere kraft og drejningsmoment

Færre emissioner.
De nye Euro 6-motorer er tilgængelige for alle typer motorer. Biturbo motorer tilbyder
brændstofbesparende teknologi i ecoFLEX versionen, og tilføjer en turboladning, for at få
fuld udnyttelse af drejningsmomentet så hver dråbe diesel bliver anvendt bedst muligt
og mest økonomisk.
De nye super-effektive 2.3 CDTI biturbo muligheder kommer med 100 kW (136 hk) til 125 kW
(170 hk) og kan opnå optil 18 % I CO2 reduktion. Ved at drejningsmomentværdierne kun blastes
ved 1.500 rpm og med 380 Nm, giver det begrebet high-speed leverence en ny betydning.
Da Movano biturbo motorerne også har Eco Mode, sparer man op til 10 % mere brændstof.
Ved at vælge Eco Mode til din kørsel, ændre det speeder respons, motorens ydeevne og
optimerer klimaanlægets energibehov. Eco Mode kan til enhver tid blive overskredet ved at
bare slukke for funktionen.

Motorer

Ved transport af personer har deres sikkerhed altid højeste prioritet. Derfor har Movano, ud over
standard ABS og ESP®, også airbag i førersiden og standard 3-punkts sikkerhedsseler til alle
passagerer. Der er mulighed for ekstra sikkerhed og beskyttelse med frontairbag i passagersiden,
sideairbags til både fører- og passagerside samt statisk kurvelys og regnsensor, der reagerer
omgående til ændrede lys- og vejrforhold. Alle Opel Movano modeller har uovertruffen sidevindsstabilitet og et godt udsyn til vejen.

Vognbane- og fjernlys-assistent.
Disse intelligente systemer advarer
dig ved utilsigtede vognbaneskift samt
skifter fra fjernlys til nærlys ved møde
med mod- eller forankørende biler
(ekstraudstyr).

Statisk kurvelys. Aktiveres af en indikator ved lave hastigheder og kaster
lyset lige dér, hvor det er nødvendigt
(ekstraudstyr).

ESP®. Elektronisk stabiliseringsprogram
der øger sikkerheden og stabiliteten.
Er standard på alle Movano varianter.

Sikkerhed

Sikkerhed og tryghed går hånd i hånd.

Opel Movano Kassevogn.
Med en tilgængelig samlet varerumsvolumen på op til 17 m3,
op til 2,2 ton lastevne og en maksimal varerumslængde på lidt
over 4,3 m, kan Opel Movano klare store mængder af gods.
Opel Movanos bagdøre kan åbnes op til 270° (ekstraudstyr) og den brede skydedør
på 1.270 mm (1.050 mm for L1 versionen) gør af- og pålæsning af europaller meget
nemmere. På varianterne H1 og H2 er bagdørene i fuld højde. H2 klarer let lasthøjder
på op til 1.820 mm. Varerumslængden fås op til 4.383 mm med praktisk placerede
surringskroge, hvilket betyder god plads og sikker transport af gods. Derudover er
en robust skillevæg standard for at beskytte mandskabet.
Med valget mellem fire totalvægte, fire længder, enkelt- eller tvillingemonteret
baghjul, tre højder, fem motorer, 6-trins manuel eller Easytronic®-gearkasser og en
lang række komfortabelt og praktisk ekstraudstyr og tilbehør, passer Opel Movano
Kassevogn perfekt til dine forretningsplaner.

Kassevogn

Op til 17 m3 lastkapacitet. Op til 2,2 ton lastevne.
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Kassevogn: dimensioner

L: akselafstand,
4 muligheder:
H: højde, 3 muligheder:
L1H1 FWD

L1H2 FWD

1 = kort

2 = medium

3 = lang

1 = standard

2 = medium

3 = høj

FWD = forhjulstræk
SRW = enkelt baghjul

RWD = baghjulstræk
DRW = tvillingebaghjul

Alle dimensioner i mm.
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4 = ekstra lang

Data for kassevogn

Kassevogn: varianter

Opel Movano Mandskabsvogn.
Opel Movano er skabt til transport af mandskab og deres udstyr.
To sidder ved siden af føreren (en hvis et enkeltsæde er valgt)
(ekstraudstyr), mens der er plads til fire personer på passagerbænken, hvor sikkerhedsseler og hovedstøtter selvfølgelig er
standard. Ind- og udstigning sker gennem en stor skydedør,
og mandskabet er beskyttet mod last, der ikke er fastgjort,
ved en robust ABS-skillevæg med kraftigt glas (eftermonteret
løsning – forventes godkendt i DK).
Movano Mandskabsvogn bygger på L2H2 modellen, og ombygges lokalt i Danmark –
kontakt din lokale Opel forhandler for mere information.
Passagerbænk med fire sæder. Sæder
med indtræk og sikkerhedsseler, der
gør transporten af mandskabet både
sikker og nem.

Mandskabsvogn

Plads til syv.

Udstyr.
Infotainment.
Du kan holde dig i kontakt med andre, og kende den nøjagtige vej, se hvordan du kommer derhen og hvordan
trafikken bevæger sig, hvilket giver dig en reel forretningsfordel. Desuden fungerer mennesker altid bedst
i afslappede omgivelser. Af disse årsager er infotainmentsystemerne i Opel Movano skræddersyede for at
opnå enestående præstation. Alle muligheder er nøje udviklet specielt til Opel Movano.

Navi 50 IntelliLink. Dette navigationssystem giver fuld værdi for pengene. Den store
7˝ trykfølsomme farveskærm er, i kraft af dens placering øverst i centerkonsollen,
monteret optimalt inden for syns- og rækkevidde. Navigation vises i fugleperspektiv
i 2D eller 3D og omfatter TMC-trafikmeddelelser. Kortmateriale opdateres via USB.
Navigationssystemet omfatter ligeledes stemmestyring af smartphone, Bluetooth®,
USB, AUX-indgang samt ratbetjening. Med den gratis „AHA“-app til din smartphone
kan du få adgang til internet radio og de sociale medier via systemets touch-skærm.
Fås også med DAB+ digital radio.1

R 15 BT USB. Ratbetjent radio med med Bluetooth®samt USB- og AUX-indgang.
2 x 15 W. Standard-radio i Opel Movano.

Fjernbetjening i rattet. Fjernbetjening
i rattet gør, at føreren ikke bliver distraheret under kørslen (ekstraudstyr).

Bluetooth® forbindelse. Nem at betjene og næsten universal: Bluetooth® gør
kommunikation med mobiltelefon håndfri og mere sikker. Er standard på alle
Movano modeller.

Auxiliary input (aux-in) og USB-stik. Alle Opel Movano infotainmentsystemer
har aux-in og USB-stik.
Digital radio. Alle Europæiske digitale radioformater kan modtages med
DAB/DAB+/DMB audio. Fås med Radio CD 16 BT USB DAB og NAVI 50 Intellilink DAB.

Kompatibilitet og funktioner kan variere afhængig af enhedstype og version af styresystem.

1 

Infotainment

CD 16 BT USB. Radio CD 16 BT USB.
Ratbetjent CD-radio med Bluetooth®
samt USB- og AUX-indgang. 2 x 15 W.
Fås også med DAB+. Radio CD 16 BT
USB er ekstraudstyr.

Kabinen

Komfort
Boardcomputer. Boardcomputeren er
ekstraudstyr og giver information om
afstand, turens længde, gennemsnitligt
og aktuelt brændstofforbrug, antal
kilometer til næste tank og gennemsnitshastighed siden seneste nulstilling.

Komfortførersæde. Som ekstraudstyr fås
det 6-vejs justerbare komfortførersæde
med justerbar lændestøtte. Fås også til
forsædepassageren.

Digital fartskriver. Nem at betjene for
føreren. Pålidelige køreregistreringer
og hviletid til indsamling og analyse af
din varevognsflåde.

Fartpilot. Tillader føreren en konstant
hastighed samt at vælge en midlertidig
maksimumhastighed (ekstraudstyr).

Hastighedsbegrænser. Kan programmeres til en af fire forudbestemte hastigheder.
Den kan ikke deaktiveres af føreren (ekstraudstyr).
Regnsensor. Automatisk aktivering af viskere for at mindske forstyrrelser og øge
sikkerheden (ekstraudstyr).
Tredje ekstranøgle. Den tredje nøgle, der er særlig nyttig for flådeoperatører eller
ved flere forskellige førere, er en nøjagtig kopi af de første to (ekstraudstyr).

Vægtafhængigt komfort-førersæde.
Det 4-vejs justerbare førersæde gør kørsel
i barskt terræn eller over lange afstande
mere komfortabelt (ekstraudstyr).

Motorvarmer. Is- og dugfri ruder fra
starten. Fås med programmerbar
timer, som også overvåger kabinetemperaturen og opvarmningscyklussen
(ekstraudstyr).

Aircondition. For bedre arbejdsbetingelser i al slags vejr. Indeholder et
pollenfilter, som opfanger støv, pollen
og dårlige lugte. Fås som en del af
Komfortpakke 1 og Komfortpakke 3.

Motorvarmer med fjernbetjening.
Systemet kan startes og styres, uden du
behøver stige ind i bilen (ekstraudstyr).
Displayet overvåger alle vigtige indstillinger.

Udvendig
Trinbræt, bagpå. Et forsænket trinbræt
der gør det lettere, at få adgang til
lastrummet. Standard på alle baghjulstrukne modeller. Ekstraudstyr på alle
forhjulstrukne varianter.

Rygerpakke. Et flytbart askebæger,
der passer i kopholdere og en cigarettænder, der kan bruges i alle 12-V
stik (ekstraudstyr).

Originalt anhængertræk. Fås eftermonteret eller monteret fra fabrik.

Udstyr

Elektronisk klimakontrol. Termostatisk
reguleret temperaturstyring (ekstraudstyr). Fås også sammen med Komfortpakke 2.

Lastsikkerhed
Flytbar skillevæg. Monteret i loft- og
gulvskinner med intervaller på 25 mm,
særlig egnet til fastgørelse af pakker
og løs last. Mulighed for åbning for
gennemgang (ekstraudstyr).

Tværgående aluminiumstænger.
De er monteret vandret eller lodret på
fastgørelsesskinnerne og sikrer tung
last (ekstraudstyr).

Udstyr

Fastgørelsesstropper til sidepaneler.
Fleksible stropper til fastgørelse af last
på sidesurringsskinnerne (ekstraudstyr).

Sidesurringsskinner. Fastgørelsespunkter
for hver 25 mm. Ledes med 6 aftagelige
surringskroge, der giver universal lastsikkerhed (ekstraudstyr).

Aftagelige surringskroge. Skræddersyet
til Opel Movanos skinnesystem. Fremstillet
i stål med trykknaplukningsmekanisme
(ekstraudstyr).

Faste surringskroge. 6, 8, 10, eller 12,
surringskroge i gulvet (afhængig af bilens
længde) er perfekt placeret og holder
lasten sikkert på plads. Sidemonterede
surringskroge fås som ekstraudstyr
(ekstraudstyr).

Beskyttelsesgitter til rude i skillevæg.
Et robust metalgitter, der opfylder
ISO-standarderne, beskytter ruden,
uden det går ud over udsynet (ekstraudstyr).

Håndtag på bagdøre og skydedøre.
Håndtagene gør ind- og udstigning fra
lastområdet nemmere (ekstraudstyr).

Vinduer i taget. Vinduerne i taget
giver bedre lysforhold i lastområdet,
så du nemmere kan finde tingene
(ekstraudstyr).

Varerumsbeskyttelse. Sidepaneler af
træ i halv eller fuld højde og et harpiksbehandlet trægulv, der alt sammen er
perfekt tilpasset til Opel Movano, beskytter sidevæggene mod beskadigelser.
Panelerne er også specialkonstrueret, så
de ikke er i vejen for de vigtige surringskroge. Varerumsbeskyttelse fås som
ekstraudstyr.

Bilens sikkerhedssystem. Fjernstyret
tyverialarm, der bruger bevægelses
sensorer til at beskytte hele bilen
(motorrum, kabine og varerum) mod
indbrud (ekstraudstyr).

Parkeringsassistance. Parkerings
assistancen afgiver et advarselssignal,
så du undgår skader, når du bakker
(ekstraudstyr).

Deadlocks. Ekstra sikkerhed tilgængeligt
til alle Movano modeller (ekstraudstyr).

Tågelygter. Tågelygterne er optimalt
placeret for beskyttelse mod skader fra
mindre påkørsler (ekstraudstyr).

Blindvinkelspejl Dette blindvinkelspejl er monteret i forsædepassagerens solskærm.
Det kan vippes for at give føreren et bedre overblik over blinde vinkler.
Spærredifferentiale. Som hjælp ved hårde- eller glatte køreforhold, fås spærre
differentialet som ekstraudstyr til til RWD modellerne.

Supplerende udstyr
Kraftudtag. På forhjulstrukne Opel Movano versioner tilbydes kraftudtag direkte
på motoren. Til tungere opgaver tilbydes kraftudtag (på gearkassen) som ekstra
udstyr på alle baghjulstrukne varianter.
Ekstra batteri. Et ekstra batteri er anbefalet til modellerne med ekstra varmeog airconditionsystemer (ekstraudstyr).

Udstyr

Sikkerhedsfunktioner

Ekstraudstyr
De valgfrie pakker nedenfor er udviklet til, at du får
mest muligt ud af din Opel Movano.
Funktionel interiørpakke:
• Radio CD16 BT USB med Bluetooth® samt USB- og
AUX-indgang. 2 x 15 W.
• Udtrækkelig dokumentskriveplade monteret
på instrumentbrættet
• Drejebord til laptop
• Komfort førersæde
• Dobbelt bænk med opbevaring under sædet
• Lyddæmpende panel på skillevæggen
• One -touch el-rude i førerside
Lyspakke:
• Regnsensor med automatisk aktivering af viskere
• Tågelygter
• Statisk kurvelys
• „Følg mig hjem“-lys
Komfort pakke 1:
• Aircondition
• Radio CD16 BT USB, ratbetjent
(m/ Bluetooth®, CD, USB)
Komfort pakke 2:
• Elektronisk klimakontrol
• Opvarmet førersæde, forsæder eller bænksæder
• Parkeringssensor bag
• Fartpilot
• Regn-og lyssensor
• Tågeforlygter

Komfort pakke 3:
• Aircondition
• Radio CD16 BT USB
• Fartpilot
• Parkeringsassistance bag
• Boardcomputer

Førerassistance-pakke:
• Fjernlysassistent
• Vognbaneskiftalarm
• Tågeforlygter
• Regn- og lyssensor
• Boardcomputer

Navi Komfort pakke:
• ECC Elektronisk kontrol
• NAVI 50 Media (2oo)
• Tågeforlygter
• Regn- og lyssensor

Professionel pakke 2:
• Anhængertræk
• Spærredifferentiale (eLSD)
• Luftaffjedret førersæde.

Navi Komfort pakke plus DAB:
• Ecc elektronisk control
• NAVI 50 Media med DAB (1oo)
• Tågeforlygter
• Regn- og lyssensor
Professionel pakke, uden rude:
• Anhængertræk
• Parkeringsassistance, bag
• Bagdøre med 270° åbning
Professionel pakke, med rude:
• Anhængertræk
• Parkeringsassistent bag
• Bagdøre med 270° åbning, med ruder
Sikkerhedspakke:
• Airbag til forsædepassager
• Sideairbag i førerside
• Fartpilot med hastighedsbegrænser
• Boardcomputer

Comfort pakke Pro:
• Aircondition
• Regn- og lyssensor
• Tågeforlygter
• Radio CD 16 BT USB DAB
• Fartpilot
• Boardcomputer
• 2. Pers. Passergerbænk inkl. Opbevaring
• Airbag i passagersæde
• Førersæde med lændestøtte
• Lyddæmpende panel på adskillelse
• Ekstra nøgle
• Strømudtag i bagagerum
• Cirgartænder og askebæger

Læssestige. Giver let adgang til taget.

Basislastholder. Lette men stærke, tværgående monterede aluminiumstænger kan
bære forskellige former for lange genstande på op til 200 kg.

Taglastholder, aluminium. Stærk,
praktisk og beregnet til at kunne klare
op til 200 kg. Fås til alle Opel Movano
varianter.

Anhængertræk, professionelt. Dette
stærke, førsteklasses anhængertræk
øger anvendelsesmulighederne og alsidigheden for Opel Movano. Kugletype,
med 7- eller 13-bens elektrisk adapter.
Elsæt til anhængertræk bestilles separat.

Gangbro til taglastholder. Robust
gangbro i aluminium forbedrer adgangen
til taget. Skal bruges sammen med pladen
til taglastholderen.

Stænklapper. Robuste specialdesignede
stænklapper i termoplastik til at beskytte
karrosseriet mod beskadigelse fra stenslag, vandsprøjt, sandkorn, mv.

Tilbehør

Udvendigt tilbehør

Indvendigt tilbehør
Sædebetræk. Beskytter og ser smart ud.
De mørkegrå sædebetræk er fremstillet
af slidstærkt polyester og skræddersyet
specielt til Opel Movano.

Gulvmåtter, stof. Praktiske, slidstærke
og smarte, mørkegrå Movano-mærkede
stofmåtter passer perfekt til kabinegulvet. Måtterne ligger i både fører- og
passagersiderne.

Gulvmåtter, all-weather. De lysegrå
gummimåtter, der er skræddersyede
til Opel Movano, beskytter mod snavs
og er lette at fjerne ved rengøring.

Sædebetræk, luksus. De mørkegrå
sædebetræk i læderlook giver mere stil
og luksus, samtidig med at de beskytter
det originale sædebetræk.

Bakkamera. 3,5˝ skærm monteres
i bagspejl. Skærmen aktiveres
automatisk, når du sætter bilen
i baggear. (ekstraudstyr)

Multimedie-tilslutning. Aux-in og USBporte er indbygget i handskerummet
og giver mulighed for tilslutning af mobile
digitale enheder til bilens højttalere.
Tilsluttede enheder kan fjernbetjenes.

Tilbehør

Beskyttelsesgitter til siderude.
Indvendigt monteret metalgitter
som beskytter ruden mod indbrud
samt skader indefra.

Opbevaringsløsninger. Alle arbejdsopgaver stiller krav til at kunne organisere
tingene, og nogle er lettere at opfylde end andre. Vores opbevaringsprodukter
omfatter modulære, kompatible og skræddersyede lastholdere, affaldsbeholdere
og bokse, der opfylder stort set alle behov. Alt er konstrueret af vores certificerede
leverandører, der sikrer robuste løsninger til lastfleksibilitet, hvilket maksimerer
arbejdsstyrkens effektivitet.

Beskyttelsesgitter til ruder i bagdøre.
Robust metalgitter, indvendigt monteret
for at beskytte de bageste ruder,
samtidig med at føreren kan se bagud.

Pulse, sort.

Vinyl, sort.

Farver & indtræk
Arctic White

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin Orange

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver

Ambient Blue

Pearl Black

Serviceintervaller på 40.000 km.1 Værksteder over hele Europa.

En velafprøvet måde til ro i sindet.
For din virksomhed er det altafgørende, at varevognen er i orden. For Opel betyder pålidelighed og kvalitet meget mere end blot
fremstilling og levering af biler med førsteklasses teknologi og motorkraft. Vi har et omfattende serviceprogram til hver enkelt
Opel varevogn, og vi garanterer vores kunder den højeste kvalitet længe efter, at leveringen har fundet sted. Før Opel Movano
kom på markedet, har den kørt testture på mere end 3,2 millioner kilometer og har ligeledes gennemgået andre gennemgribende
test. Opel Movano har seks års garanti mod indefrakommende gennemtæring af karosseriet.
Hvis der skulle opstå et uventet behov for vedligeholdelse, er der et netværk med specialister på serviceværksteder over hele
Europa, der står klar til at få din Opel Movano tilbage på vejen med et minimum af nedetid eller som tilbyder dig en lånebil.
Kontakt din Opel forhandler for erhvervskøretøjer for at få alle informationer om leasing, vedligeholdelse eller flådeaftaler.
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Eller 2 år.

myOpel.
myOpel hjælper dig med at holde styr på alt
det, der vedrører din Opel. Du kan blandt andet:
// Se din bils servicehistorik
// Modtage informationer om sikkerhedsog serviceopdateringer
// Modtage påmindelser om serviceeftersyn
og syn1
// Få skræddersyede tilbud og invitationer
til events
Når du henter vores myOpel app, får du desuden
en række ekstra fordele, som hjælper dig, når
du er på farten i din Opel: Hurtig søgning i en
digital version af din bils instruktionsbog, guide
til din bils kontrol- og advarselslamper, vejledning
til f.eks. starthjælp, bugsering og hjulskift – samt
hjælp til udfyldelse af skadesrapporter.
Gå ind på myOpel.dk og opret din profil.
Download herefter myOpel app’en og log ind.

Denne funktion kræver, at du giver os tilladelse til at kontakte dig pr. email
(under „Min profil“).
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Opel Service.
Opel Service.
For din virksomhed er det altafgørende, at varevognen er i orden. For Opel betyder pålidelighed
og kvalitet meget mere end blot fremstilling og
levering af biler med førsteklasses teknologi og
motorkraft. Vi tilbyder et omfattende serviceprogram
til vores varevognskunder, og vi har mange Opel
værksteder i Europa – heraf en del specialiserede
varevognsværksteder, der står klar til at yde professionel og hurtig service, hvis du får brug for det.
Du får altid at vide, hvad der er lavet og hvorfor,
og du får en udførligt specificeret regning.
Opels fem serviceløfter.
1. Ingen tidsbestilling.
2. Kort ventetid.
3. Direkte reparatørkontakt.
4. Alternativ transport ved driftstop.
5. Opel Assistance med vejhjælp.
Ingen tidsbestilling – du får diagnosen straks.
Får du behov for at besøge et Opel varevognsværksted, klares mindre reparationer, mens du
venter.

Kort ventetid.
Indleverer du bilen inden kl. 12 for at få udskiftet
sliddele såsom bremser, udstødning eller støddæmpere, garanterer vi, at reparationen bliver
udført samme dag.
Direkte reparatørkontakt.
Ring til din Opel varevogns forhandler, hvis du
har brug for råd og vejledning.
Alternativ transport ved driftsstop.
Tager en reparation mere end tre timer, finder
vi en alternativ transportløsning – selvfølgelig
gratis. Dette gælder vognens første to leveår.
Opel Assistance.
Der følger gratis Opel Assistance vejhjælp med
alle nye Opel varevogne i de første to år. Ligegyldigt hvor du kører, er Opel Assistance klar til at
hjælpe dig ved driftsstop i over 40 europæiske
lande, 365 dage om året, 24 timer i døgnet.
Dette inkluderer blandt andet vejhjælp på stedet,
bugsering til autoriseret Opel værksted, erstatningsbil – alternativt vidererejse med tog eller fly.
Hold dig opdateret om de gældende betingelser
for Opel Assistance på opel.dk.

Leasing.
Du kan også lease din bil gennem Opel Leasing.
Hvis du beslutter dig for at lease din Opel, tilpasser
vi leasingbetingelserne til dine behov.
Opel Service- og Reparationsaftale.
Når du køber din nye Opel, har du en unik mulighed
for at tegne en Opel Service- og Reparationsaftale.
Med en Opel Serviceaftale betaler du en fast
månedlig ydelse, der er skræddersyet efter dit
behov, så du slipper for uventede værkstedsregninger. Du vælger selv, hvor mange år aftalen skal
gælde, dog højst fem år.
Nybilsgaranti.
Denne garanti omfatter alle nye Opel-personbiler
i en 24-måneders periode uden kilometerbegrænsninger fra den dag, hvor den blev registreret første
gang eller leveret til kunden af Opel forhandleren,
afhængig af hvilken dato, der kommer først.

Vælg originale Opel reservedele og tilbehør med
2 års reklamationsret.
Alle de reservedele du skal bruge til at holde din
Opel i perfekt stand samt individualisere den efter
dine private og forretningsmæssige behov, finder
du hos din Opel forhandler.
Genbrug.
Informationen for bæredygtig design, vores returnetværk og genanvendelse af udtjente biler kan
findes på Opel.dk
Kundecenter.
Din Opel partner står til rådighed for dig, hvis du
har spørgsmål eller særlige ønsker. Ønsker du
oplysninger om en varevogn, kan du også kontakte
Opels kundecenter på tlf.: 39 97 85 00. Du kan
desuden finde meget mere information om din
varevogn på opel.dk.

Op til 6-års rustgaranti mod gennemtæring.
Opel tilbyder dig en pålidelig langsigtet garanti
mod gennemtæring i henhold til de i servicebogen
oplyste garantibetingelser.

Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Det viste udstyr kan købes som ekstraudstyr. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer
er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold
for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl. Opel Danmark A/S, marketing. Kontakt din Opel forhandler
for seneste informationer.
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