NY VIVARO

VAREBILEN, DER KLARER
ENDNU MERE
Nu introducerer vi den nye Vivaro. Varebilen, der er skabt til at overstige alle forventninger.
Blandt de alsidige varianter finder du helt sikkert en Vivaro, der passer perfekt til dig og din
virksomhed – uanset din branche og erhverv.
Er du klar til at stille endnu større krav til din varebil?
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NY STANDARD
Den nye Vivaro er hele vejen igennem designet til at være den mest konkurrencedygtige
varebil i sin klasse. Du får et yderst fleksibelt varerum, den største lasteevne i klassen og et
mobilt kontor; alt sammen beregnet til at supportere din virksomhed.

1 Vivaro kombinerer Opels flotte, iøjnefaldende design med tysk præcisionsteknik.
2 Den nye Vivaro har samme gode køregenskaber som en personbil, og masser
af avanceret teknologi, der sjældent ses i varebiler.

3 Højeffektive motorer og gearkasser sikrer de laveste samlede ejeromkostninger.
(TCO) i klassen

4 Vælg mellem flere varianter, når du skal finde den helt rigtige Vivaro til din

virksomhed og mellem en lang række skræddersyede specialopbygninger
til dit daglige transportbehov.

5 Find den ønskede størrelse blandt 3 forskellige karrosserilængder. Den totale
højde er under 1,9 m1, hvilket sikrer let adgang til parkeringshuse m.m.

6 Du får et mobilt kontor med justérbar skriveplade2 og smartphone/tablet-holder2.
7 Nyd godt af en imponerende varerumsvolumen på op til 6,6 m3 3 og en lasteevne
på op til 1.400 kg.

8 Førerassistentsystemer som f.eks. Aktiv fartpilot4, Frontal kollisionsalarm4 og

Avanceret nødbremsesystem4 sikrer perfekt kontrol over bilen og en høj sikkerhed.

Enkelte special varianter
kan overskride højden.
2
Option. 3Lang (L3)
version inkl. Flex-Cargo®
med opfoldet sæde.
4
Standard Innovation.
1

DESIGN MED FORMÅL
Vivaro leverer alt det bedste inden for Opel-design. Ud over det skarpe look har
det udvendige design også praktiske formål.

< 1,89–1,94 m >

De elektriske skydedøre1 giver en bred åbning og gode forhold til lastning af bilen.
Vivaros begrænsede højde på under 1,9 m2 sikrer nem adgang til parkeringshuse.

< 4 ,6

m>

Option. 2Enkelte special varianter kan overskride højden.

1
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< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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KOMPAKT OG MANØVREDYGTIG
L1

L2

L3

Total varerumslængde ved gulv (uden FlexCargo®)

2.162

2.512

2.862

Total varerumslængde ved gulv (med FlexCargo )

3.324

3.674

4.024

Varerumslængde halvvejs oppe i varerummet

1.835

2.185

2.535

Varerumsbredde mellem hjulkasser

1.258

1.258

1.258

Total varerumsbredde

1.636

1.636

1.636

Total varerumshøjde

1.397

1.397

1.397

Varerumsvolumen uden FlexCargo®

4,6

5,3

6,1

Varerumsvolumen med FlexCargo®

5,1

5,8

6,6

2

3

3

Min. læssehøjde

545

544

600

Maks. læssehøjde

626

613

633

Maks. åbningsbredde

1.282

1.282

1.282

Bagdørenes åbningshøjde

1.220

1.220

1.220

VARERUMSVOLUMEN (m3)

Antal euro-paller

< 3.324/3.674/4.024 mm >

®

< 2.162/2.512/2.862 mm >

VARERUMMETS DIMENSIONER (mm)

BAGDØRSÅBNINGENS DIMENSIONER (mm)

SKYDEDØRSÅBNINGENS DIMENSIONER (mm)
Total åbningsbredde

745

935

935

1.238

1.241

1.241

Vendediameter mellem kantsten

11,3

12,4

12,4

Vendediameter mellem mure

11,8

12,9

12,9

Åbningshøjde for sideskydedøre

MANØVREDYGTIGHED (m)

Den nye Vivaro fås i 3 karrosserilængder – Kort (L1), Medium (L2)
og Lang (L3) – og kan derfor let tilpasses din virksomheds behov.
Alle byder de på et velafbalanceret forhold mellem de kompakte,
udvendige dimensioner og det rummelige og fleksible interiør.
Især kommer L1-versionen, med en længde på kun 4,60 m, let
omkring i byens smalle gader og i områder med begrænset plads.
Denne variant kan indeholde 2 euro-paller, hvor L2-versionen uden
besvær kan indeholde 3 euro-paller.

SMART INDRETNING
På trods af de relativt kompakte indvendige mål sikrer Vivaros smarte indvendige indretning
og det innovative FlexCargo® dobbelte passagerbænksæde1 en meget konkurrencedygtig
varerumsvolumen (op til 6,6 m3 2 og varerumslængde (op til 4 m).
Lasteevne: Takket være Vivaros høje lasteevne på op til 1.400 kg kan du få plads til mere,
så du skal køre færre gange.

FlexCargo® funktion til stigen og lang last1: 3 personer kan
sidde komfortabelt på forsædet. Desuden kan ydersædet
samt en stigeluge slås op for at forlænge Vivaros flade varerumsbund gennem varerumsadskillelsen, der er beregnet til
transport af lang last.

Kabinen: Ved at folde det yderste passagersæde op mod
ryglænet bliver der plads til større last, f.eks. store kasser
forrest i bilen1.

Option.
L3-version inkl. FlexCargo® med opfoldet sæde.

1
2
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KLASSEFØRENDE
INNOVATIONER
Du kan være online under kørslen med smart teknologi og en lang
række sikkerhedssystemer.

Navigationssystem: Navigationssystemet1 omfatter en
imponerende 7˝ Touchskærm og 3D-navigation, som holder
dig på rette vej – både på de små daglige køreture og
længere strækninger.

Option

1

Head-up display1: Dette system er unikt for Vivaro i denne
klasse, og viser vigtige informationer om f.eks. hastighed
og fartpilot, der projiceres op på Head-up displayet1 i din
øjenhøjde.

DIT MOBILE KONTOR
Uanset din branche og erhverv er muligheden for at omdanne bilen til et mobilt kontor en
vigtig feature. Vivaro er forsynet med en justérbar skrivebordsflade1 samt en lang række
andre praktiske opbevaringsløsninger i instrumentbordet og kabinen, så alt kan få sin egen
plads, og det bliver let at holde styr på det hele.

Passagerbænksæde med indbygget
opbevaringsrum1: Få 60 liter ekstra opbevaringsvolumen under passagerbænksædet, hvor du kan
opbevare arbejdsudstyr og andre vigtige ting.

Standard Enjoy og Innovation.

1
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Opbevaringsrum i instrumentbordet: Har du
behov for at opbevare småting? Med åbne
opbevaringsrum i instrumentbordet og et
handskerum med kølefunktion er dit behov for
fralægningsplads fuldt dækket ind i Vivaro.

Dørlommer: Opbevaringsrummene i fordørene
er perfekte til opbevaring af større ting, f.eks.
1,5 liters flasker.
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SÆDER, DU KAN
SLAPPE AF I
Nyd det høje komfortniveau i Vivaros rummelige kabine med ergonomiske sæder, der yder
perfekt støtte, selv på lange køreture, og som fås med et flot og slidstærkt sædebetræk.
Forsæderne med sædevarme1 holder dig varm i koldt vejr.

1 Curitiba Triton sædebetræk, 3-farvet stof indtræk, kunstlæder på kanter1

1

Standard for alle varianter.

1
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DU ER I GODE HÆNDER
Sikkerhed er i højsædet og tager hånd om dig i hverdagen. Vivaro lever med
sine nyeste sikkerhedssystemer op til alle dine krav.

Aktiv fartpilot1,2: Anvender Fartskiltegenkendelse til at registrere ændringer
i hastighedsgrænserne. Med et enkelt tryk på memory-knappen, indstiller du
fartpiloten på den hastighed, skiltet viser.

Option.
Standard Innovation.

1
2
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Træthedsalarm1,2: Analyserer dit kørselsmønster via rattets bevægelser og
kameraet foran, og giver dig besked, når det er tid til at tage en hurtig pause.

Automatisk nedblændeligt fjernlys1,2: Skifter automatisk mellem fjernog nærlys, så du undgår at blænde andre trafikanter.

Aktiv Vejbaneassistent1,2: Registrerer når Vivaro utilsigtet skifter vejbane,
og advarer dig via et lydsignal og et visuelt signal.

Aktiv nødbremse1,2: Forhindrer uheld ved at bremse bilen automatisk, hvis
der opstår fare for kollision.

Option.
Standard Innovation
3
Standard Enjoy & Innovation
4
Standard alle varianter
1
2
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Blindvinkelassistent1,3: Anvender sensorer og et visuelt signal i sidespejlet,
som advarer føreren om, at der ligger biler i Vivaros blinde vinkel, for at
forhindre ulykker i forbindelse med overhalinger.

DESIGNET TIL
AT PASSE PÅ DIG

Frontal kollisionsalarm1,2: Scanner vejen foran bilen, og advarer føreren om
mulig kollisionsfare med biler eller fodgængere. Endvidere sænker den Aktive
fartpilot1,2 bilens fart, så den i tæt trafik holder den programmerede afstand til
den forankørende bil, og vender tilbage til den oprindelige hastighed, når der
igen er frit foran bilen. clears.

Hill Assist4: Forhindrer bilen i at rulle baglæns, når den holder stille på en
bakke med aktiveret bremsefunktion og du flytter foden fra bremsepedalen
til speederpedalen. Så snart du træder på speederpedalen, deaktiveres
bremsefunktionen.

VÆLG DEN PERFEKTE FINISH
1 Jade White
2 Diamond Black
1

2

3 Quartz Grey Metallic
4 Moonstone Grey Metallic
5 Cool Grey Metallic
6 Rich Oak Brown Metallic

3

4

5

6

7
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7 Tourmaline Orange Metallic

SPECIALUDSTYR
TILBEHØR
1 Tagbøjler1
2 Finérbeklædning til beskyttelse af
bund og sider i varerummet1,2

3 Tagbagagebærer1
1

4 Gulvmåtter1

2

5 Anhængertræk med fast kugle1

3

5

4

Option. 2Spørg din lokale Opel-forhandler.

1
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THE FUTURE IS EVERYONE'S

Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. 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. Farverne i brochuren kan afvige
fra de faktiske. Det viste ekstraudstyr kan tilkøbes mod betaling af en merpris. Endelig tager vi en enhver henseende forbehold for trykfejl.

www.opel.dk
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