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//  stiJLVOL design maakt hem tot het visitekaartje van uw bedrijf

//  VeeLZiJdige Varianten voor uiteenlopende toepassingen

//  Verrassend Lage geBruikskOsten

//  altijd verzekerd van de Beste serViCe dankzij Opel4Business

//  Langdurig waardebehoud door hOge kwaLiteit van ontwerp en techniek

de inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (08/2017). Opel behoudt zich  
het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag 
de meest recente informatie.

GEmAAkt Om ELkE kLUs  
tE kLAREN.
de Opel Vivaro doet precies wat zijn robuuste uiterlijk belooft. hij is er volledig  
op gericht om dag in dag uit veel werk voor u te verzetten. Zijn ontwerp is tot in 
de kleinste details afgestemd op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf. hij heeft 
niet alleen een comfortabele cabine en een ruime laadruimte, maar is ook bijzonder 
representatief en betrouwbaar. en hij springt zuinig om met brandstof. dankzij  
de uitgebreide service van Opel4Business kunt u er boven dien op vertrouwen  
dat uw Vivaro maximaal inzetbaar is. 
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//  Drie varianten voor uiteenlopende transportbehoeften

//  GeSLOten BeSteL voor grote en kleine ladingen

//  DUBBeLe CaBine voor 6 perSOnen plus een flinke laadruimte

//  pLatfOrm CaBine is de perfecte basis voor een OpBOUW Op maat

//  SCHitterenD DeSiGn zorgt dat uw bedrijf overal positief opvalt

EERSTE INDRUK:  
EERSTEKLAS.
De Opel vivaro is in alle opzichten de ideale bedrijfswagen. met zijn stijlvolle  
en tegelijk robuuste uitstraling en hoogwaardige afwerking versterkt hij het  
imago van uw bedrijf. Het gevarieerde modellenaanbod biedt u bovendien  
de mogelijk heid om precies de variant te kiezen die uw bedrijf nodig heeft.

naast de varianten van de vivaro in deze brochure, biedt de vivaro ook drie  
uitvoeringen voor comfortabel personenvervoer: de vivaro Combi en Combi  
innovation met tot negen zitplaatsen en uitneembare banken, en de vivaro 
tourer met zeven zitplaatsen, waarvan twee in “lounge”-opstelling. alle details 
vindt u in de brochure vivaro personenvervoer. 

vivaro Highlights







//  Grote veelzijdigheid voor MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

//  INDELING AfGEsTEMD op inzittenden en lading

//  MULTIfUNCTIONELE BIJRIJDERsBANK

//  Bestuurdersstoel met ARMsTEUN en lendensteun

//  In hoogte en diepte VERsTELBAAR sTUURWIEL

Kijk voor meer informatie over de praktische inrichting  
van de Vivaro op blz. 24–25.

De beschikbaarheid van de uitrusting op deze pagina is afhankelijk van de  
modelvariant en het uitrustings niveau. De Opel bedrijfswagendealer geeft  
u graag meer informatie. 

MOEITELOOS  
AAN TE PASSEN.
U en uw mensen moeten elke dag over het beste materieel 
beschikken. Daarom is de Vivaro voorzien van talloze prak-
tische details die het werk van u en uw mensen gemakkelijker 
maken. Bovendien bieden we u veel mogelijkheden om uw 
bedrijfs wagen aan uw specifieke behoeften aan te passen. 
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//  LAADVERMOGEN tot 1.305 kg voor Gesloten Bestel

//  Ruimte voor LANGE LADINGEN 2.537 mm of 2.937 mm

//  BREEDtE LAADRuIMtE tussen de wielkasten 1.268 mm

//  Gesloten Bestel biedt 5,2 tot 8,6 m3 LAADRuIMtE

//  Bij standaard wielbasis al plaats voor 3 EuROPALLEtS

//  Optioneel DOORLAADLuIK voor ladingen tot 4,15 m

Kijk voor meer maten en gewichten op blz. 34–35.

LAADRUIMTE  
IN OVERVLOED.
Heeft u vaak grote ladingen, dan kunt u dubbel en dwars op 
de Vivaro rekenen. De Gesloten Bestel is leverbaar in twee 
lengtes en twee dakhoogtes, met een grote, praktische laad-
ruimte. De Dubbele Cabine biedt in combinatie met een 
comfortabele 3-zits achterbank nog altijd tot 4,0 m3 flexibel 
in te delen laadruimte. In de Gesloten Bestel maakt de  
optionele scheidingswand met doorlaadluik het bovendien 
eenvoudig om extra lange ladingen (tot een lengte van 
4,15 m) te vervoeren. 

Vivaro Highlights







1.

2.
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GESLOTEN BESTEL.
Veelzijdig, ruim, krachtig en met talloze praktische opties: 
de Vivaro Gesloten Bestel heeft het allemaal.

BIJ STANDAARD-DAKHOOGTE BIEDT DE VIVARO  
GESLOTEN BESTEL ONDER MEER

//  Keuze tussen standaard of lange wielbasis

//  Lengte laadruimte 2.537 mm of 2.937 mm

//  Maximaal laadvermogen tot 1.305 kg

//  1 m brede schuifdeur aan passagierskant

//  Dubbele 180° openslaande achterdeuren

//  Achterdeuren en schuifdeur ruim genoeg voor europallet

//  Bevestigingsogen op de vloer van de laadruimte

//  Efficiënte Euro 6 1.6-liter CDTI-dieselmotoren

Meer specificaties vindt u op de volgende bladzijden.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

Gesloten Bestel

1  Scheidingswand met doorlaadluik zonder raam standaard in Vivaro Gesloten  
Bestel Sport, optie voor Edition; met raam, in combinatie met multifunctionele  
bijrijdersbank, optie voor Edition en Sport.

1. RUIMTE VOOR LANGE LADINGEN. De optionele scheidingswand met doorlaadluik1 
maakt het mogelijk ladingen met een lengte tot 4,15 m te vervoeren.

2. 250° OPENSLAANDE ACHTERDEUREN. Een optie die laden en lossen nog veiliger 
maakt. De deuren kunnen volledig worden omgeklapt en tegen de zijkanten van de wagen 
worden vastgezet.
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GESLOTEN BESTEL 
MET HOOG DAK.
Hoger en nóg meer capaciteit: de Vivaro Gesloten Bestel 
met hoog dak vervoert moeiteloos uw grootste ladingen.

STANDAARD ONDER MEER

// Hoogte laadruimte 1.897 mm

// Twee wielbasis-varianten

// Lengte laadvloer 2.537 mm met 7,2 m3 inhoud

// Lengte laadvloer 2.937 mm met 8,6 m3 inhoud

// Achterdeuren over de volle hoogte openen tot 180°

// Schuifdeur waardoor royaal een europallet past

// Bevestigingsogen in de vloer

// Laadvermogen tot 1.225 kg

Gesloten Bestel met hoog dak

VOLLEDIGE STAHOOGTE. Dankzij de extra hoogte, uitstekende toegankelijkheid en  
royale ruimte biedt de Vivaro Gesloten Bestel met hoog dak niet alleen plaats aan  
grotere ladingen, maar is hij ook perfect inzetbaar als mobiele werkplaats.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.



1.

2. 3.
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GESLOTEN BESTEL:  
UITRUSTING.
De Gesloten Bestel heeft standaard uitstekende  
kwalificaties en biedt talloze mogelijkheden om  
hem helemaal op uw behoeften af te stemmen.

PRAKTISCHE SPECIFICATIES

//  Leverbaar in twee lengtes

//  Twee dakhoogtes

//  Ruime laadruimte, tot 8,6 m3 

//  Laadvermogen tot 1.305 kg

//  Stalen scheidingswand met of zonder raam

//  Scheidingswand met doorlaadluik1

//  Achterdeuren en zijdeur met of zonder ramen

//  Twee achterdeuren of achterklep

//  Verwarmde achterruit met achterruitwisser2

Kijk voor meer praktische cijfers op blz. 35.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

1  Scheidingswand met doorlaadluik zonder raam standaard in Sport, optie 
voor Edition; met raam, in combinatie met multifunctionele bijrijdersbank, 
optie voor Edition en Sport.

2  Optie voor alle uitvoeringen.
3  Standaard op Gesloten Bestel Sport, optie op Edition.
4   Standaard op Gesloten Bestel Sport, optie op Edition en Selection; 

chroomomranding alleen op Sport.

Uitrusting Gesloten Bestel



4.
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EEN GREEP UIT DE OPTIEMOGELIJKHEDEN:

//  Schuifdeur met vast raam rechts

//  Achterklep met raam

//  Airbag aan passagierszijde, zij- en gordijnairbags

//  Mistlampen vóór (standaard op Sport)

//  Alarminstallatie

//  Krachtafnemer op de motor 

//  Elektronische snelheidsbegrenzer (90–130 km/u)

//  Navigatiepakket voor Edition, incl. parkeersensoren achter

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE EDITION ONDER MEER:

//  Mistlampen vóór

//  Parkeersensoren achter

//  Elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie

//  Selectieve deurvergrendeling met afstandsbediening

//  Navi 80 navigatiesysteem met 7-inch touchscreen en DAB+

//  Multifunctionele bijrijdersbank met afneembaar clipboard

//  Lederen stuurwiel

//  Beschermstrips zijkant en buitenspiegels in carrosseriekleur

//  Voor- en achterbumper in carrosseriekleur

STANDAARD ONDER MEER:

//  6-voudig verstelbare bestuurdersstoel

//  2-zits bijrijdersbank

//  Volledige scheidingswand zonder raam, met kledinghaak

//  Schuifdeur zonder raam rechts

//  Dubbele achterdeuren zonder ramen, tot 180° te openen

//  Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP®)

//  ABS met schijfremmen voor en achter

//  Dagrijverlichting (halogeen)

//  16-inch stalen velgen met naafkap

//  Volwaardig reservewiel, 15-inch

//  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

//  Elektrisch bedienbare ramen vóór

//  Radio R 16 met Bluetooth®, USB, externe stereo-aansluiting

//  12V-aansluiting in het dashboard

//  Airbag bestuurderszijde

//  Bekleding “Tricess Blue” (stof) en dashboard in Denim Blue

1. MULTIFUNCTIONELE BIJRIJDERSBANK. De middelste rug- 
leuning kan worden neergeklapt tot een praktisch tafeltje, 
waarop bijvoorbeeld een laptop kan worden gezet. Daarnaast 
is de rug leuning voorzien van een clipboard, dat rechtop kan 
worden gezet of kan worden opgepakt en aan het dashboard 
bevestigd. Onder beide zitgedeelten bevindt zich bovendien 
een opbergvak met een inhoud van 42 liter.3

2. LEDEREN STUURwIEL MET CRUISE CONTROL. Veiliger rijden 
en meer comfort, vooral op langere ritten.3

3. ROyAAL DASHBOARDKASTJE. Met meer dan genoeg ruimte 
voor A4-documenten.

4. MISTLAMPEN VóóR. Beter zien én gezien worden.4

BOVENOP DE UITRUSTING VAN DE SELECTION:

//  Verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun en armsteun

//  Airconditioning

//  Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

//  12V-aansluiting in de laadruimte

//  Cruise control

//  LED-dagrijverlichting

//  Breedbeeldspiegel in de zonneklep aan passagierszijde

//  Display voor buitentemperatuur

//  Sluitpreventie achterdeuren

//  Extra bevestigingspunten in de laadruimte

//  Royaal afsluitbaar dashboardkastje

Gesloten Bestel selection.

oPties en oPtiePAKKetten.

Gesloten Bestel eDition.

Gesloten Bestel sPort.
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DUBBELE CABINE.
De Dubbele Cabine combineert ruimte voor meer personen 
met een grote laadruimte. Dat geeft u en uw team dag in 
dag uit heel veel mogelijkheden om flexibel in te spelen op 
elke situatie.

De Dubbele Cabine bieDt stanDaarD

//  Comfortabele zitplaatsen voor één tot zes personen

//  ruime, comfortabele 3-zitsbank op de tweede rij

//  royale bewegingsvrijheid achterin

//  Fraaie bekledingen voor een aantrekkelijk interieur

//  Versterkte scheidingswand

//  tot 4,0 m3 flexibel in te delen laadruimte

Kijk voor meer informatie op de volgende bladzijden.

Dubbele Cabine

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

sChuiFDeur. Dankzij de brede opening kunnen de passagiers achterin gemakkelijk  
instappen. De achterbank is voorzien van drie comfortabele, afzonderlijke zitplaatsen.



1. 2.
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Dubbele cabine: 
uitrusting.
De Vivaro Dubbele Cabine biedt comfortabel plaats 
aan één tot zes personen. Achter de sterke scheidings
wand is royaal plaats voor gereedschap, apparatuur 
of andere lading.

PrAktisChe sPeCifiCAties

//  keuze tussen korte (3.098 mm) en lange wielbasis 
(3.498 mm)

//  Comfortabele 3zits achterbank met gordels

//  Onderkant zijwanden met sterke bekleding

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. 

1 Onderdeel van het Comfortinterieur, standaard op de sport en optioneel 
op de editionuitvoering. 

2 in edition alleen in combinatie met “Connect Black”bekleding.

1.–2. een zee VAn ruimte. met een inhoud van 4,0 m3 kunt u in de laadruimte heel wat vervoeren. De ruime  
opbergvakken onder twee zittingen van de achterbank1 zijn praktisch om van alles bij de hand te houden.

uitrusting Dubbele Cabine



3. 4.

5.
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EXTRA COMFORTABELE CABINE-UITRUSTING:

//  Standaard op Dubbele Cabine Sport-uitvoering;  
optie voor de Edition-uitvoering

//  3-zitsbank met armsteunen op de 2e rij

//  Bankring met opbergvak en 12V-aansluiting

//  Zijwanden over de volledige hoogte bekleed

//  Schuifdeur over de volledige hoogte bekleed

//  Bekerhouders aan de zijwanden

//  Opbergvakken onder twee zittingen van achterbank

//   ISOFIX voor kinderzitjes op buitenste plaatsen achterin

STANDAARD CABINE-UITRUSTING:

//  3-zitsbank met afzonderlijke zitplaatsen achterin

//  Heldere maar niet verblindende hemelverlichting

//  Halfhoge bekleding zijwanden

//  Schuifdeur met raam rechts

//  Paneel met raam links

De standaarduitrusting en opties zijn verder gelijk aan de  
Gesloten Bestel Selection en Edition. Daarnaast biedt de  
Dubbele Cabine Sport-uitvoering dezelfde extra’s als de  
Gesloten Bestel Sport-uitvoering. Zie voor de details blz. 15.

3. AANSLUITING OP DE ACHTERBANk. Het Comfort- en  
Elegance-interieur bieden beide het extra gemak van een  
12V-aansluiting in de achterbank. 

4. ZONwERING VOOR DE ZIjRUITEN. Geïntegreerd in de 
raamlijsten. Onderdeel van het optionele Elegance-interieur.

5. LED-spotjes en luidsprekers in de hemelbekleding maken  
deel uit van het optionele Elegance-interieur.

NOG MEER COMFORT VOOR ALLE INZITTENDEN,  
MET BOVENOP DE COMFORT-UITRUSTING:

//  Afzonderlijk verstelbare zitplaatsen met armsteunen op 2e rij

//  Instapverlichting voor beter zicht bij in- en uitstappen

//  Hemelbekleding met LED-spotjes en luidsprekers achterin

//  Zonwering geïntegreerd in de raamlijsten

//  Optioneel leverbaar voor de Edition- en Sport-uitvoering 2

Dubbele Cabine interieur Comfort.Dubbele Cabine SeleCtion en eDition. Dubbele Cabine interieur eleganCe.
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WELKOM IN HET  
SUMMUM VAN LUXE.
Voor de Vivaro Gesloten Bestel en Dubbele Cabine is optioneel 
een uniek interieur leverbaar, dat een ongekende luxe toevoegt  
aan de toch al royale uitrusting. Dit pakket is ontwikkeld in samen-
werking met Irmscher, dé expert op het gebied van maatwerk 
voor zowel personen- als bedrijfswagens.

HET IRMSCHER EFFECT:

//  Lederen schakelpookhoes met elegant gestikte naden

//  Met leder beklede armsteunen met sierstiksels

//  Hoogwaardige vloermatten met gestikt “Vivaro”-logo

//  Met leder bekleed dashboard, met doorgestikte naden

Conversions2Go In samenwerking met

CONVERSIONS
2GO
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Het Irmscher Tourer Pack is af-fabriek leverbaar als 
optie. Het wordt geproduceerd en ondersteund 
door Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG  
(“Irmscher”). Het voldoet aan de garantievoor-
waarden van  Irmscher en Opel Nederland is  
niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
componenten. Specifieke onderdelen kunnen  
worden besteld bij Irmscher. Het pakket vermindert 
het beschikbare laadvermogen van het basisvoer-
tuig. De rechtsverhouding wordt uitsluitend beheerst 
door Nederlands recht, met uitsluiting van het inter-
nationaal privaatrecht en het Weens koopverdrag. 
Plaats van gerecht is  afhankelijk van de plaats van 
de juridische entiteit van de ombouwer.

1. TASTBARE KWALITEIT. De hoes 
en de kop van de schakelpook zijn  
bekleed met zacht leder, zodat u elke 
keer dat u schakelt een gevoel van 
hoogstaande luxe ervaart.

2. ARMSTEUNEN MET LEDEREN  
BEKLEDING. Extra comfort voor u en 
uw bijrijder, met elegante stiksels 
om uw Vivaro extra cachet te geven.

3. “VIVARO”-VLOERMATTEN. Een 
gastvrij welkom zodra u het portier 
opent om in te stappen. De zachte en 
slijtvaste velours-matten, voorzien 
van elegante dubbele stiksels, zijn 
exact op maat voor uw Vivaro. 

4. LEDEREN BEKLEDING VOOR HET 
DASHBOARD. Zacht, hoogwaardig  
leder met stijlvol gestikte naden ziet 
er niet alleen schitterend uit, maar 
voelt ook bijzonder prettig aan.

Het interieur met Irmscher Tourer Pack 
op de linkerpagina is uitsluitend lever-
baar voor de Vivaro Combi. Zie voor 
meer informatie de brochure Vivaro 
Personenvervoer.
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PLATFORM CABINE.
De Platform Cabine biedt u de vrijheid om de Opel Vivaro 
volledig af te stemmen op de behoeften van uw bedrijf.  
Het is de ideale basis voor een opbouw op maat: stijlvol en 
ongelooflijk veelzijdig.

DE SPECIFICATIES

// Max. bruto voertuiggewicht 2.990 kg

// Praktische lange wielbasis

// Veelomvattende comfort- en veiligheidsuitrusting

// Volledig ingesteld op een gespecialiseerde opbouw

// Optionele krachtafnemer op de motor

Platform Cabine

Op de foto zijn mogelijk opties afgebeeld.
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ALLES BIJ DE HAND.
De Vivaro is ergonomisch ingericht, met opbergvakken waarin 
alles overzichtelijk een plaats kan krijgen en praktische  
oplossingen om het u onderweg zo gemakkelijk mogelijk 
te maken.

De praktische cabine bieDt onDer meer

//  maximaal comfort en gemak voor de bestuurder

//  stuurwielbediening

//  Unieke multifunctionele bijrijdersbank1

//  bluetooth® voor handsfree bellen en audio-streaming

//  royaal dashboardkastje voor a4-documenten

//  handig opbergvlak bovenop het dashboard

//  Drie bekerhouders

//  smartphone-houder op het dashboard2

//  optionele tablet-houder op het dashboard3

op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

1 De multifunctionele bijrijdersbank is standaard op de Gesloten bestel sport  
en optioneel op de Gesloten bestel edition. 

2 standaard in de Gesloten bestel sport, optie voor selection en edition. 
3alleen voor selection en edition.
4alleen in combinatie met enkel-Din radio (r 16 bt Usb en cD18 bt Usb).

praktische cabine
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1. USB-Poort. Eenvoudige aansluiting van uw mobiele apparatuur, voor het lezen van berichten en meer.4

2. taBlEt-hoUdEr3. Ideaal om 4,8-inch en 10,6-inch tablets goed in het zicht en binnen handbereik te plaatsen.

3. GEïntEGrEErd, afnEEmBaar clIPBoard. Standaard bij de multifunctionele bijrijdersbank – praktisch en veelzijdig.  
het clipboard kan omhoog worden geklapt of worden losgekoppeld.
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SLIMME SYSTEMEN 
MET GEAVANCEERDE 
FUNCTIES.
Ook wat infotainment en navigatie betreft behoort de Vivaro  
tot de absolute top, met uitstekende mogelijkheden om uw digitale 
apparatuur, zoals smartphones en tablets, in uw bedrijfswagen  
te integreren. 

GebruiksVriendelijk en VeelzijdiG

Alle door Opel geleverde audio- en navigatiesystemen  
zijn standaard voorzien van:

//  bluetooth® en usb voor smartphones en MP3-spelers 

//  stuurwielbediening

sneller en Meer OnTsPAnnen nAAr uW besTeMMinG MeT  
TOM TOM liVe serViCes1

//  de snelste route met actuele verkeersinformatie

//  Vooraf het verwachte weer controleren

//  Vind tankstations, restaurants en bedrijven in de buurt  
en navigeer er direct naartoe

infotainment en telematica

1 Alleen beschikbaar op navi 80 intellilink. 2 standaard op de Vivaro Gesloten bestel 
en dubbele Cabine sport, optie voor de edition-uitvoeringen.

nAVi 80 inTellilink. 2 dit geavanceerde systeem biedt navigatie via 3d-kaarten, uitstekende integratie van 
uw mobiele telefoon, spraakgestuurde functies, usb-aansluiting voor het weergeven van foto’s en filmpjes en 
gratis gebruik van TomTom liVe services  tot 2020, met onder meer actuele verkeersinformatie. Via het 7-inch 
kleuren-touchscreen worden ook de beelden van de optionele achteruitrijcamera weergegeven (zie blz. 43).
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R16 Bluetooth® uSB RadIo.3 Met MP3- en WMa –functies  
via de uSB-aansluiting, audio-streaming en handsfree bellen  
via  Bluetooth® en een 3,5 mm stereo-aansluiting. digitale  
radio (daB+) is optioneel.

3 Standaard in Gesloten Bestel en dubbele Cabine Selection en edition, en Platform Cabine. 4 optie voor Gesloten Bestel en dubbele Cabine edition, en Platform Cabine.  
5 optie voor Gesloten Bestel en dubbele Cabine edition, en Platform Cabine. 6Masternaut voertuig-telematica is een optie die ontwikkeld is en ondersteund wordt door  
Masternaut Gmbh. deze valt onder de garantievoorwaarden van Masternaut. opel Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Specifieke onder delen  
kunnen worden besteld bij Masternaut. 7 Volgens de wettelijke voorschriften.

Conversions2Go in samenwerking met Masternaut

NaVI 50 INtellIlINK.5 dit gebruiksvriendelijke navigatie systeem 
met een 7-inch kleuren-touchscreen biedt onder meer kaarten 
voor West-europa en tMC-verkeersinformatie. het touchscreen 
geeft ook de beelden van de optionele achteruitrijcamera weer 
(zie blz. 43). digitale radio (daB+) is standaard.

Cd18 Bluetooth® uSB RadIo.4 dit dubbel-dIN systeem 
heeft dezelfde specificaties als de R 16 Bluetooth® uSB radio  
en is daarnaast voorzien van een Cd-speler.

MaSteRNaut VoeRtuIG-teleMatICa BaSe (XIdM) of  
PReMIuM (XIdN).6 de slimme oplossing voor een efficiëntere 
en veiligere inzet van bedrijfswagens, met “live track & trace” 
om uw wagens via internet te volgen en 24/7 ondersteuning 
door Masternaut. de Premium-versie geeft chauffeurs directe 
feedback over hun rijgedrag en biedt inzicht in rijgegevens  
via de portal of de mobiele app. deze versie is bovendien voor-
zien van een Privacy-knop.7 Voor gebruik is een servicecontract 
met Masternaut vereist, tegen additionele kosten. het systeem 
dient geactiveerd te worden via de website van Masternaut: 
www.masternaut.nl/partner/opel

CONVERSIONS
2GO
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OPTIES.
Opties bieden u de mogelijkheid uw Vivaro optimaal af  
te stemmen op de praktijk van uw bedrijf. Ze worden in  
de fabriek ingebouwd, zodat u verzekerd bent van de hoge 
kwaliteit van Opel.

//  Keuze uit een ruim assortiment opties

//  Stem uw Vivaro exact af op uw specifieke behoeften

ScheidingSwand met dOOrlaadluiK. het praktische luik in de optionele scheidingswand geeft u de 
mogelijk heid ook langere ladingen (tot 4,15 m) probleemloos en veilig mee te nemen. het luik kan eenvoudig onder 
de passagiersstoel naar voren worden geklapt.1

Opties laadruimte

1 Scheidingswand met doorlaadluik zonder raam standaard in Vivaro  
gesloten Bestel Sport, optie voor edition; met raam, in combinatie met 
multifunctionele bijrijdersbank, optie voor edition en Sport.
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1. Beschermingspanelen vOOr 
de l a adruimte. de houten laad-
vloer is gemaakt van 9 mm dikke 
multi plex, voorzien van een antislip-
coating, om lading én personeel te 
beschermen. de beschermingspanelen 
voor de zijwanden van 4 mm dikke 
multiplex zijn dankzij de kunststof-
coating goed bestand tegen vocht  
en eenvoudig te reinigen.

2. KunststOf-Bescherming 
vOOr zijwanden en daK.  
de lichtgewicht panelen met een  
dikte van 4,7 mm bieden dankzij  
hun honing raat-structuur stevige  
bescherming voor wanden, dak en 
wielkasten.
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Het flexibele Simpleco® systeem biedt uitstekende 
mogelijk heden om alles wat u onderweg nodig heeft, 
van documenten tot gereedschap, netjes te ordenen. 

OVERZICHTELIJK OPBERGEN MET SIMPLECO®

// Lichtgewicht constructie

// Legborden met opstaande rand

// Vakkenrekken met anti-slipmat

// Vastsjorpunten met ProSafe-haken

// Sortimo S-BOXXen

// Plaats voor kisten op de vloer

MINIMALE VERMINDERING LAADVERMOGEN

//  Simpleco® vermindert het beschikbare  
laadvermogen met slechts 68 kg 

1. sortimo simpleco®

De bedrijfswageninrichtingen op deze pagina’s worden geproduceerd en ondersteund door de 
respectievelijke ombouwers (Sortimo International GmbH en Bott GmbH & Co. KG.). Ze voldoen  
aan de garantievoorwaarden van de ombouwers. Opel Nederland is niet verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de componenten. Specifieke onderdelen kunnen bij de ombouwers worden  
besteld. De pakketten verminderen het beschikbare laadvermogen van het basisvoertuig. De 
rechts verhouding wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het  
internationaal privaatrecht en het Weens koopverdrag. Plaats van gerecht is afhankelijk van  
de plaats van de juridische entiteit van de ombouwer.

Globelyst® is een ongekend veelzijdig inrichtings systeem, 
waarmee u de laadruimte van uw Vivaro helemaal naar 
wens kunt inrichten. De combinatie mogelijkheden zijn 
bijna eindeloos!

EffICIëNT WERKEN MET GLOBELyST®

// Sortimo BOXXen in diverse vormen en afmetingen

//  Eenvoudig in te delen legborden, lades en vakken, 
exact op maat voor uw Vivaro

// Handige opbergzakken aan de zijkanten

// Sjorriemen met ratelgespen voor stevige bevestiging

// Beschermende vloer- en wandpanelen

MINIMALE VERMINDERING LAADVERMOGEN

//  Globelyst® vermindert het beschikbare laadvermogen 
met slechts 141 kg 

2. sortimo globelyst®

Conversions2Go in samenwerking met
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PRAKTISCH INGERICHT.
Orde en overzicht zijn essentieel om efficiënt te werken. Daarom 
werkt Opel samen met toonaangevende partners, die u de moge-
lijkheid bieden om de inrichting van uw Vivaro af-fabriek helemaal 
af te stemmen op uw dagelijkse praktijk. Conversions2Go is het 
nieuwe merk voor deze professionele inrichtingssystemen van 
onze partners.

VeranDer uw ViVarO in een mObiele werkplaats

// laadruimte-systemen van sortimo en bott

// Flexibele indeling

// alles bij de hand, op de plek die voor u het handigste is

// Veilig opgeborgen: een geruststellend gevoel

met veelzijdige bakken en vakken die u een-
voudig aan uw dagelijkse praktijk kunt aan-
passen, vormt bott Craftsman een veilig en 
praktisch opberg systeem voor gereedschap 
en onder delen.

// lichte, duurzame aluminium constructie

// Veel opbergruimte

// aan te passen aan individuele behoeften

// beschermende vloer- en wandpanelen

// De ideale inrichting voor elke klus

minimale VerminDerinG laaDVermOGen

//  De versie voor korte wielbasis (l1) vermin-
dert het beschikbare laadvermogen met 
slechts 81,6 kg 

//  De versie voor lange wielbasis (l2) vermin-
dert het beschikbare laadvermogen met 
86,2 kg

3. Bott Craftsman

Conversions2Go in samenwerking met

laadruimte-inrichting

CONVERSIONS
2GO
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ACCESSOirES.
De ene dag stelt ander eisen dan de andere. Daarom 
bieden wij u de mogelijkheid om uw Vivaro naar 
wens aan te vullen met praktische accessoires. Vraag 
uw Opel bedrijfswagendealer naar het volledige 
aanbod.

//  Ruime keuze aan hoogwaardige accessoires

//  Op maat gemaakt voor de Vivaro

//  Eenvoudig te monteren en te verwijderen

Accessoires

Kom ideeën opdoen! Surf naar  
www.opel.nl/accessoires voor het  
volledige assortiment accessoires.
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1. LAAdLAdder. de robuuste laadladder met stevige stalen buizen maakt laden en lossen op het dak veel gemakkelijker.  
Beschikbaar voor uitvoeringen met dubbele achterdeuren en met achterklep.

2. BAsisdrAger. de sterke basisdrager biedt een veilige manier om lange of lastig gevormde ladingen vast te maken.  
Voor optimaal gemak kan de drager gecombineerd worden met een dakimperiaal, ladderklem, laadstangen en laadstoppers.

3. iNTerN dAKreK. door de ruimte onder het dak te benutten, spaart u ruimte op de vloer. Het rek kan ladingen met een  
gewicht tot 12 kg dragen en is voorzien van een laadstopper.

4. TreKHAKeN. een ruime keuze, met vaste of afneembare kogel of een sleepinrichting met penverbinding.
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DOELGERICHT EN EFFICIËNT.
Elke Vivaro blinkt uit door betrouwbaarheid, zuinigheid en lage onderhoudskosten.
De andere eigenschappen verschillen van uitvoering tot uitvoering.

//  Kies de variant van de Vivaro die het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf

//  Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag meer informatie

Maten en gewichten

VARIANTEN
LEngtEs En hOOgtEs gEsLOtEn BEstEL DUBBELE CaBinE PL atFORM CaBinE

L1 h1
h2

•
•

•
–

–
–

L2 h1
h2

•
•

•
–

•
–

• = leverbaar – = niet leverbaar

alle maten in mm.

H1H2

1628

1628

19
71

24
98

2283

L1  (4999 )

L2  (5399)
968

968 3098

3498

933

933

12
84

1030
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Afmetingen, gewichten en cApAciteit
Opel ViVarO
carrosserie
variant

Gewichts
kl asse

(in kg)

Max. tOelaat
baar Gewicht 

(GVw)
(in kg)

a antal  
zitpl a atsen

Max.  
laadVerMOGen

(in kg)

Max.  
dakbel astinG

(in kg)

Max.  
l a ad VOluMe

(in m³)

Max. lenGte
l a adruiMte

OVer de VlOer
(in mm)

breedte
l a adVlOer

Max./ tussen
de wielk asten

(in mm)

Max. hOOGte 
l a adruiMte

(in mm)

dr a aicirkel
(r and tOt 

r and/Muur 
tOt Muur)  

(in m)

gesloten Bestel

L1h1 2.700 2.780–2.820 2–3 1.106 200 5,2 2.537 1.662/1.268 1.387 11,84/12,40

L1h1 2.900 2.940–2.980 2–3 1.268 200 5,2 2.537 1.662/1.268 1.387 11,84/12,40

L1h2 2.900 2.980 2–3 1.183 150 7,2 2.537 1.662/1.268 1.897 11,84/12,40

L2h1 2.900 3.000–3.040 2–3 1.305 200 6,0 2.937 1.662/1.268 1.387 13,17/13,73

L2h2 2.900 3.040–3.070 2–3 1.225 150 8,6 2.937 1.662/1.268 1.897 13,17/13,73

Dubbele cabine

L1h1 2.700 2.825–2.835 5–6 1.005 200 3,2 2.100 1.662/1.268 1.387 11,84/12,40

L1h1 2.900 2.832–2.844 5–6 1.012 200 3,2 2.100 1.662/1.268 1.387 11,84/12,40

L2h1 2.900 2.940–2.950 5–6 1.065 200 4,0 2.400 1.662/1.268 1.387 13,17/13,73

platform cabine

L2h1 2.900 3.000–3.030 2–3 1.514 – – – – – 13,17/13,73

de cijfers op op deze pagina zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring; de exacte waarden voor de in nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken. het maximum laadvermogen is inclusief het gewicht van de bestuurder.

55
2

1615 933 3498

5248

817

19
71

1956
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MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN.
De geavanceerde dieselmotoren van de Vivaro combineren krachtig vermogen met een efficiënt brandstofverbruik. Geavanceerde BiTurbo-motoren dragen bij tot lage gebruikskosten. 
Alle motoren maken gebruik van de BlueInjection-technologie voor de nabehandeling van uitlaatgassen, om de uitstoot van NOx te beperken. 

Motoren en versnellingsbakken

Ve
rm

og
en

 (k
W

)

Ko
pp

el
 (N

m
)

Toerental (tpm)

Ve
rm

og
en

 (k
W

)

Ko
pp

el
 (N

m
)

Toerental (tpm)

BelaNgrijKsTe moTorgegeVeNs
motoren 1.6 CDTI

70 kW (95 pk)
1.6 CDTI START/STOP

70 kW (95 pk)
1.6 CDTI 

88 Kw (120 pk)
1.6 BITuRBO START/STOP 

92 kW (125 pk)
1.6 BITuRBO START/STOP 

107 kW (145 pk)

Vermogen in kW (pk)/bij tpm 70 (95)/3.500 70 (95)/3.500 88 (120)/3.500 92 (125)/3.500 107 (145)/3.500

Koppel in Nm/bij tpm 260/1.500 260/1.500 300/1.750 320/1.500 340/1.750

Versnellingsbak MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6

emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MT-6 = handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.6 BITuRBO START/STOP

//  Meer vermogen en koppel per cc 

//  Zeer constante vermogenskarakteristiek 

1.6 BITuRBO S/S 92 kW (125 pk)

Koppel

Vermogen

1.6 BITuRBO S/S 107 kW (145 pk)

Koppel

Vermogen

1.6 CDTI maximaal koppel

//  70 kW (95 pk): 260 Nm bij 1.500 tpm

//  88 kW (120 pk): 300 Nm bij 1.750 tpm

1.6 CDTI 70 kW (95 pk) met of zonder S/S

Koppel

Vermogen

1.6 CDTI 88 kW (120 pk)

Koppel

Vermogen



|   37

BiTurBo-moToren

//  Dubbele intercooler voor schone, efficiënte verbranding

//  Accelereren zonder turbo-gat bij elk toerental, bij elke belading

//  Standaard voorzien van het brandstofbesparende Start/Stop-systeem

STille, Soepele, efficiënTe DieSelmoToren

//  Verbeterde temperatuurregeling en geoptimaliseerde aansturing van de oliepomp

//  onderhoudsvrije distributieketting en onderhoudsvrij roetfilter

//  multipoint-inspuiting draagt bij tot lagere uitstoot en hogere prestaties

//  Service-intervals om de 2 jaar/40.000 km

Verbruik en uitstoot 
Motoren 1.6 cDTi

70 kW (95 pk)1
1.6 cDTi STArT/STop

70 kW (95 pk)1
1.6 cDTi 

88 kW (120 pk)1
1.6 BiTurBo STArT/STop

92 Kw (125 pk)1
1.6 BiTurBo STArT/STop

107 kW (145 pk)1

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw opel bedrijfswagendealer.
brandstof Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
brandstofverbruik in l/100 km2

in de stad Gesloten bestel H1/H2 8,0–7,8 7,3–7,2 8,0–7,8 7,0–6,9/7,4–7,3 7,2–7,1/7,4–7,3
 Dubbele Cabine 8,0 7,3 8,0 7,0 7,2
 Platform Cabine – – – 7,5–7,4 7,5–7,4

buiten de stad Gesloten bestel H1/H2 6,0–5,8 5,8–5,6 6,0–5,8 5,6–5,5/6,6–6,5 5,8–5,6/6,6–6,5
 Dubbele Cabine 6,0 5,8 6,0 5,6 5,8
 Platform Cabine – – – 6,7–6,6 6,7–6,6

Gemiddeld Gesloten bestel H1/H2 6,7–6,5 6,3–6,1 6,7–6,5 6,1–5,9/6,9–6,8 6,3–6,1/6,9–6,8
 Dubbele Cabine 6,7 6,3 6,7 6,1 6,3
 Platform Cabine – – – 7,0–6,9 7,0–6,9

Gemiddelde Co2-uitstoot in g/km2

 Gesloten bestel H1/H2 174–170 164–160 174–170 159–155/178–175 164–160/178–175
 Dubbele Cabine 174 164 174 159 164
 Platform Cabine – – – 181–178 181–178

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.  
uw opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest recente informatie. Het brandstofverbruik en de co2-uitstoot zijn bepaald op basis van richtlijn r (eu ) 715/2007 en r (eu ) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). De cijfers voor 
het brandstofverbruik en de co2-uitstoot hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van een aanbod. Ze zijn uitsluitend gegeven om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen, maar kunnen afwijken 
van het reële brandstofverbruik tijdens dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. extra uitrusting en opties kunnen bijdragen tot verhoging van het leeggewicht van het voertuig en kunnen van invloed zijn op het maximale 
laadvermogen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De aangegeven cijfers zijn berekend exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. De cijfers op op deze pagina zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring; 
de exacte waarden voor de in nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

1 Voor een correcte werking van de Blueinjection-technologie is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. 
Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue 2 Volgens de richtlijnen r (eu ) 715/2007 en r (eu ) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

motoren en versnellingsbakken
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Bekleding en interieur.
Ook een fraai afgewerkt interieur levert een positieve bijdrage aan het werkplezier  
en het imago van uw bedrijf.

//  Smaakvolle combinaties in aantrekkelijke kleuren

//  Een prettige omgeving om in te verblijven

//  Slijtvaste, goed te reinigen materialen

Bekleding en interieur

BEKLEDINGSSTOF “TRICESS BLUE/DINO”

Middengedeelte stoelen 
Tricess Blue, in de kleur 
Denim Blue.

Standaard in de  
Selection- en  
Edition-uitvoeringen.

Zijkanten Dino, in de kleur Jet Black.
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BEKLEDINGSSTOF “CONNECT BLACK EmBOSSED/JEANNO”

Middengedeelte  
stoelen Connect Black  
Embossed, in de kleur 
Jet Black.

Standaard in de  
Sport-uitvoeringen, 
optie voor de Edition-
uitvoeringen.

Zijkanten Jeanno, in de kleur Jet Black.
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Kleuren en velgen.
Voor de Vivaro heeft u de keuze uit diverse sprekende carrosseriekleuren en velgen  
die zijn karakter benadrukken.

//  Stijlvolle kleuren en velgen maken de Vivaro helemaal af

//  U kunt de kleuren het beste beoordelen in de showroom bij de Opel bedrijfswagendealer

//  Het aanbod van velgen verschilt per modelvariant

Kleuren en velgen

BASIS-LAK

METALLIC

Casablanca White Ink Blue1

Panorama Blue2

Magma Red

Midnight Black2

Iron Grey

Cassiopeia Grey2 Copper Brown2
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METALLIC

METALLIC

16-inch stalen velg met naafkap, 6 J x 16, 
banden maat 205/65 R 16 of 215/65 R 16 (P91).3

16-inch stalen velg met volledig afdekkende 
10-spaaks wieldop, 6 J x 16, banden maat  
205/65 R 16 of 215/65 R 16 (QP9).3,4

17-inch lichtmetalen velg, 6 J x 17, banden maat 
215/60 R 17 (RS6).5

Jasper Brown2

Platinum Silver2

1 Niet leverbaar op Sport. 2 Niet bechikbaar voor Selection. 3 Bandenmaat afhankelijk van de motor. 4 Standaard op Sport, optie op Edition. 5 Optie; niet leverbaar op Selection.

EU-bAndEnLAbEL
bandenmaat 205/65 R 16 215/65 R 16 215/60 R 17

brandstof-efficiëntieklasse E–C C C

Klasse grip op nat wegdek E–B B B

Rolgeluid-emissiewaarde (db) 72–71 70 70

Geluidsklasse
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VEILIGHEID STAAT 
VOOROP.
Omdat we weten dat veiligheid voor u van het allergrootste 
belang is, beschikt de Vivaro over uitstekend op elkaar  
afgestemde veiligheidssystemen. Dankzij onze compromis
loze aandacht voor de actieve en passieve veiligheid is  
de Vivaro één van de veiligste bestelwagens op de weg.

STANDAARD VEILIGHEIDSSYSTEMEN ONDER MEER

//  ESP® met elektronische remkrachtverdeling en ABS

//  Adaptive Load Control

//  Active Rollover Protection

//  Hill Start Assist en Traction Control

//  Emergency Brake Assist

//  Trailer Stability Program bij trekhaak

Veiligheid

1. BREEDBEELDSPIEGEL1. De spiegel, die uitgekiend in de zonneklep aan passagierszijde 
geïntegreerd is, verbetert het zicht bij moeilijke passages. 

2. ACHTERUITRIJCAMERA 2. De camera, die in het derde remlicht geïntegreerd is, biedt 
uitstekend zicht op wat zich achter uw Vivaro bevindt. Het beeld wordt helder weergegeven 
in de achteruitkijkspiegel, of in combinatie met Navi 50 of Navi 80 IntelliLink (zie blz. 26/27) 
op het display van het navigatiesysteem.1Standaard op Gesloten Bestel en Dubbele Cabine vanaf Editionuitvoering. 

2 Optie voor Gesloten Bestel en Dubbele Cabine vanaf Editionuitvoering.
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SUPERIEURE SERVICE.
Geniet van de beste service voor u en uw Vivaro via het exclusieve 
klantenprogramma van Opel. Dit veelzijdige programma is 
toegankelijk via de website of de myOpel app.

myOpel is gratis voor alle Opel-rijders en biedt u veel gemak 
en voordeel:

//  Unieke aanbiedingen voor u en uw Vivaro
//  Een herinnering als het tijd is voor onderhoud

//  Handig online een werkplaatsafspraak maken

//  Overal de dichtstbijzijnde Opel bedrijfswagendealer vinden

//  Online toegang tot al uw voertuiggegevens en  
de onderhoudsgeschiedenis

Schrijf u in op myOpel.nl en ontdek wat dit unieke   
programma u te bieden heeft. Voor nog meer gemak  
kunt u nu ook gratis de myOpel app downloaden.
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OPEL STAAT VOOR U KLAAR.
Opel zorgt dat u tegen zo laag mogelijke kosten mobiel blijft, met service waarop u 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, jaar in jaar uit kunt rekenen.

Opel4Business – uw GARAnTie Op VeelOMVATTenDe seRViCe

//  Dag en nacht bereikbaar via 0800-0991222 voor assistentie en antwoord op vragen

//  Opel Assistance plus met europadekking voor hulp bij pech gedurende de hele levensduur

//  Met voorrang geholpen bij onderhoud en kleine reparaties

//  Flexibele openingstijden, ook buiten kantooruren

//  Gratis haal- en brengservice (tot 15 min. rijtijd)

//  Vervangend vervoer tegen schappelijke tarieven

//  Totaalservice, van onderhoud en reparatie tot banden- en ruitenservice

//  Onderhoud en reparatie door getrainde vakmensen die uw wagen door en door kennen

BiJ Opel KunT u sTAnDAARD ReKenen Op

//  24 maanden garantie op nieuwe Opel Bedrijfswagens, zonder kilometerlimiet

//  6 jaar garantie op doorroesten

//  Ruime garantie op originele Opel onderdelen

//  6.000 Opel servicecentra in europa, 2.000 bedrijfswagenspecialisten

Opel service en garantie
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TECHNIEK WAARMEE UW 
BEDRIJF VERDER KOMT.

De geavanceerde techniek van Opel maakt onze bedrijfswagens efficiënter, veiliger,  
veel zijdiger en productiever. Innovatieve oplosingen vergroten uw comfort en gebruiks gemak. 
Daar heeft u elke dag opnieuw profijt van!

LED-DagrIjvErLIchtIng. Stijlvolle LED-verlichting die altijd aan is, zodat  
u ook overdag beter gezien wordt. LED-verlichting is bovendien energie zuiniger 
dan conventionele verlichting. 

BrEEDBEELDSpIEgEL. Deze extra achteruitkijkspiegel is in de zonneklep 
aan passagierszijde geïntegreerd. hij kan gekanteld worden om optimaal 
zicht te geven op het gebied achter de wagen. Zie blz. 43.

achtEruItrIjcamEra. In combinatie met parkeersensoren geeft de 
hoog geplaatste camera u via het display op het dashboard duidelijk zicht 
op het gebied achter de wagen, zodat u bij het achteruitrijden obstakels 
kunt vermijden. Zie blz. 43.

maxImaaL cOmfOrt vOOr DE BEStuurDEr. De 6-voudig verstelbare 
bestuurdersstoel met arm- en lendensteun biedt uitstekende ondersteuning 
voor rug en bovenbenen – een groot voordeel voor wie elke dag lang achter 
het stuur zit.

uItStEkEnDE  aanSLuItIng. Elk door Opel geleverd infotainment systeem 
voor de vivaro biedt standaard eenvoudige integratie van mobiele apparatuur. 
Zie voor meer informatie blz. 26–27.

BIturBO-tEchnOLOgIE. De Biturbo-motoren van Opel zijn voorzien van 
een sequentieel dubbel turbosysteem, dat garant staat voor soepele  
acceleratie zonder “turbogat”, zelfs bij lage toerentallen. Zie blz. 36–37.

mOBIEL kantOOr. Een combinatie van praktische extra’s, zoals de  
multifunctionele bijrijdersbank met afneembaar clipboard, een tafeltje  
en opbergvak. kijk voor meer details op blz. 24–25.

SchEIDIngSwanD mEt DOOrLa aDLuIk. Deze slimme scheidingswand  
is voorzien van een doorlaadluik dat omhoog klapt onder de bijrijdersplaats. 
Dat biedt ruimte voor extra lange ladingen, tot 4,15 m. Zie blz. 28.

De beschikbaarheid van de hier genoemde uitrusting is afhankelijk van de carrosserievariant en het uitrustingsniveau. 
De foto rechts toont de vivaro combi. Zie voor meer informatie over deze modelvariant de brochure “vivaro  
personenvervoer”.





© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige in deze uitgave geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen  
in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel bedrijfswagendealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen.  
De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder  
verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van 
modellen aan het einde van de levens cyclus, vindt u op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel bedrijfswagendealer naar de voorwaarden 
en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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