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//  Enestående LaVE totale eierkostnader

//  Stilig dESiGN oG TiLSTEdEVærELSE for å fronte din bedrifts gode image

//  Ny BiTurbo motor (Euro 6) gir mEr kraFT oG LaVErE ForBrUk

//  FLEXcarE holder bilen på veien lenger

//  En omfattende mengde standardutstyr gir God VErdi for pengene

opplysningene i denne katalogen var korrekte på tidspunktet for trykking (06/2016). Vi forbeholder oss retten  
til å endre spesifikasjonene og utstyret når som helst. kontakt opel-forhandleren din for å få den aller nyeste  
informasjonen.

UTVIKLET FOR Å FÅ JOBBEN 
GJORT
opel Vivaro har alt som trengs for få jobben gjort. Et dynamisk og tiltalende  
utseende, en komfortabel kupé og et romslig lasteområde. Pålitelighet,  
god drivstofføkonomi og det tilgjengelige service- og vedlikeholdsprogrammet  
Flexcare sørger for at din opel Vivaro alltid er klar for jobb.

Som alle opel sine biler, er Vivaro utviklet og produsert med høy fokus på kvalitet  
i alle ledd. Vi er stolte av å tilby en utvidet Norgesgaranti for opel Vivaro på  
5 år/200 000 km, sammen med 2 år/40 000 km serviceintervall. 



DU HAR OPPGAVEN – VI HAR VERKTØYET
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//  EnEståEndE dEsign er et imponerende visittkort

//  stiligE 17˝ lEttmEtallfElgEr og lEd-lys er  
mEstEr PrEmiUm standard

//  VarEbil i to lEngdEr som k an tilPassEs for å dekke ulike behov

//  HøyEstE nyttElast Er standard for å klare alle oppgaver

//  Personbil med fleksible seter for opptil ni PErsonEr

FØRSTEINNTRYKK:  
FØRSTE KLASSE
Vivaro er profesjonell. selvsikker styling og høy kvalitet viser at  
bedriften mener alvor. 

Høydepunkter for Vivaro







//  NAVI med DAB, skinnratt, regnsensor, el. klima m.m. er 
MESTER PREMIUM STANDARD 

//  INTERIøRET k AN TIlPASSES personer og last

//  BENkSETE med skriveplate, skrivebord og  
oppbevaring 

//  Førersete med ARMlENE og koRSRyggSTøTTE

//  SVæRT goDT UTSTyRT – mye verdi for pengene

BYGD FOR  
KOMFORT
De beste håndverkerne fortjener det beste verktøyet. Derfor 
har opel bygget Vivaro til et svært komfortabelt arbeidssted. 
Vi har utstyrt Vivaro særdeles godt for våre norske kunder, 
med mange praktiske og konfortable funksjoner inkludert  
i prisen. Valget er enkelt. Vivaro MESTER PREMIUM.
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//  Høy nyttelast opptil 1,2 tonn (inkl. fører 75 kg)

//  lang last opptil 2 537 mm eller 2 937 mm (l2)

//  lasteBReDDe mellom hjulbuer 1 268 mm

//  5,2 m3 til 6,0 m3 maksimalt lastevolum

//  selv den korte versjonen tar tRe euRoPalleR

//  skilleveggluke utvider lastelengden opptil 4,15 m (l2)

Bildet kan vise tilleggsutstyr som ikke er tilgjengelig fra opel.

NYTTELAST SOM 
LØNNER SEG
Hvis du har stor og tung last, er vivaro varebilen for deg. 
Denne varebilen leveres i to akselavstander, og er robust, 
pålitelig, fleksibel og romslig. 

som for alle øvrige opel varebiler, er høyeste nyttelast  
alltid standard.

Høydepunkter for vivaro
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//  Blant det laveste forbruket og utslippet i klassen

//  lavt slagvolum og to turboer for økt effektivitet

//  avansert BiturBo-motor som standard

//  eCo-modus for optimal drivstoffeffektivitet

få mer informasjon på side 38–39.

praktisk  
miljøvennlighet
klasseledende effektivitet øker lønnsomheten, og lave  
utslipp er bra for miljøet. lave totale eierkostnader betyr  
at vivaro kan øke inntekten din.

Høydepunkter for vivaro
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//  ESP® Kontroll under vanskelige, norske forhold

//  AntiSPinn forbedrer grepet

//  ADAPtiV lAStKontroll tar hensyn til nyttelast

//  BAKKEStArtASSiStEnt for tryggere start

//  StABilitEtSProgrAm for tilhEngEr for  
bedre kjøreegenskaper med tilhenger (ved valg 
av fabrikkmontert tilhengerfeste)

//  BlinDSonESPEil for bedre sikt

//  KrAftigE frontlyKtEr

//  lED-kjørelys

Se mer informasjon på side 30.

Sikkerhet på jobb
trygghet er vesentlig på arbeidsplassen, så sikkerhet kommer 
først i Vivaro. Solid teknologi beskytter dine ansatte, dine  
eiendeler og din bedrift.

i norge er opel Vivaro standardisert med «full pakke» når 
det gjelder sikkerhetsutstyr. Kollisjonsputer for fører og  
passasjer, sidekollisjonspute for fører og rullegardinputer 
foran på begge sider er standard på alle modeller. 

høydepunkter for Vivaro
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//  Praktisk og komfortabel

//  seksveis justerbart førersete med armlene og korsryggstøtte

//  benksete med pult, avtakbar skrivePlate og oppbevaring i setet

//  usb og bluetooth® for det optimale mobile kontoret 

//  DashborDfester til smarttelefoner og nettbrett

se mer informasjon på side 28.

bildet viser kanskje tilleggsutstyr som ikke er tilgjengelig fra opel.

FÅ EN TROFAST PARTNER
vivaro imponerer både kunder og kollegaer. Den er intelligent, praktisk og  
enkel i bruk, er en godt utstyrt arbeidsplass og en viktig motivator.

høydepunkter for vivaro





1.

2. 3.
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velutstyrt
Allsidighet, kraft og utstyr. Vivaro varebil har alt.

Her er noe AV stAndArdutstyret

//  Gjennomlastingsluke i skilleveggen

//  doble bakdører med 180 grader åpning og  
oppvarmet rute

//  skyvedør med vindu, høyre side

//  nyttelast opptil 1,2 tonn 

//  sikker skillevegg i stål med vindu 

//  Komfortsete for fører med varme, korsryggstøtte 
og armlene

//  reservehjul

//  Parkeringssensorer bak 

//  Quick Heater tilleggsvarmer, drivstoffdrevet

//  dAB+-radio

//  Bluetooth® handsfree og streaming 

utstyrsnivåer for varebil



4.
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//  ABS-bremser

//  3-punkts sikkerhetsbelte og nakkestøtter på alle seter

//  ESP & antispinn, og 

//  Bakkestartassistent (HSA) 

//  Nødbremseassistent (EBA)

//  Kollisjonsputer fører og passasjer

//  Sidekollisjonspute for fører og rullegardinputer foran

//  Tilhenger-stabilitetskontroll (ved bestilling av fabrikkmontert 
tilhengerfeste)

//  Blindsone-linse på passasjer-solskjerm

ET UTvAlg Av STANdArdUTSTyrET:

//  Premium stoffseter, Connect Black

//   17˝ lettmetallfelger

//  lakkerte støtfangere, sidespeil og sidelister 

//   NAVI med DAB, 7˝ farge-touchskjerm, Europakart, 4 GB  
internminne

//  Skinnratt multifunksjon

//   lEd kjørelys

//  Tåkelys med svinglys-funksjon

//  regnsensor

//  Elektronisk klimaanlegg

1. NEdfEllBArT BENKSETE. det midtre setet har en avtakbar 
skriveplate som kan stå vertikalt mens seteryggen gjøres om til 
en pult for en bærbar datamaskin. Begge seteputene kan også 
vippes opp og avslører et innebygd oppbevaringsrom på 42 liter 
(standard for varebil).

2. SkINNtrukkEt rAtt mED hAStIGhEtSkoNtroll. 
for tryggere, mer komfortabel kjøring hele dagen (standard 
for mEStEr PrEmIum varebil og PrEmIum personbil). 

3. Stort hANSkErom. med god plass til A4-dokumenter.

4. tåkElyS forAN. Se og bli sett (standard for mEStEr  
PrEmIum/PrEmIum).

//  Keyless nøkkelfri start og opplåsing

//  Parkeringssensorer bak

//   3 seter „mobil kontor“: Setebenk med oppbevaring,  
arbeids- og PC-bord

//  Komfortsete for fører m. varme, korsryggstøtte og armlene

//  Cruise Control

//  Bluetooth® handsfree og streaming

//  Justerbar holder for mobiltelefon

//  Parkeringssensorer bak

mester premium

standard sikkerhetsutstyr
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personbil 9-seter
Den allsidige Vivaro for alle som skal frakte inntil ni personer. 
VIP-hotelltransport, idrettslag eller storfamilien. 

VIVaro PersonobIl er PraktIsk og funksjonell

//  god komfort og godt håndverk

//  komfortable seter for opptil ni personer

//  benkesete foran, evt. enkelt passasjersete (tilvalg)

//  nedfellbart benksete i tredje seterad kan legges ned og 
brukes til oppbevaring

//  to IsofIX-fester for maksimal barnesikkerhet

//  Dekktrykkovervåkingssystem

//  slitesterkt gummigulv

//  svingdører bak

se mer informasjon på neste side.

Personbil

bilene kan være avbildet med tilleggsutstyr.

60:40-Delt VIPPbar benk I anDre seteraD. gi passasjerene i baksetet god plass 
mellom setene og sidedøren.

gIt terskIlleVegg. robust, 
lett gitter beskytter og holder  
på plass uten å forstyrre  sikten 
bakover (tilvalg).
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premium  
uTSTyrT
Vivaro personbil PREMIUM er fullastet med praktisk 
og komfortabelt utstyr inkludert i prisen. I denne  
bilen vil alle stortrives. 

HøydEPUnktER

//  klimaanlegg foran og bak samt tilleggsvarmer

//   17˝ lettmetallfelger

//   NAVI med DAB+, 7˝ farge-touchskjerm

//   LED-kjørelys, regnsensor og tåkelys

//   Stoffkledd bagasjeromsdeksel

//   Sikkerhetsnett foran bagasjerom

//   Skyvevinduer i høyre skyvedør og i venstre vegg

//  Armlener i baksete

//   Privacy mørke ruter

//   Nedfellbar tredje benkeradbaksete

//   Uttakbar andre og tredje benkerad 

//   4 høyttalere

//   Topphengslet bakluke med vindu

Bilene kan være avbildet med tilleggsutstyr. BEnksEtER MEd ARMlEnER I AndRE og tREdjE RAd. Enkle å fjerne for mer lasteplass.
Personbil
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LED-kjørELys. LED-lys gjør at du blir lagt merke til og ser bra 
ut, både om dagen og kvelden. (standardutstyr)

//  LED kjørelys

//  regnsensor

//  Tåkelys

//  komfort førersete med varme, korsryggstøtte og armlene

//  2-seters passasjerbenk foran

//  Bakdører med 180 gr. åpning

//  Oppvarmet bakrute med viskersystem

//  El. justerbare og oppvarmede sidespeil

//  justerbar holder for mobiltelefon

//  UsB- og AUX-kontakt

//  4 x 20 W høyttalere

//  kjørecomputer

//  Parkeringssensorer bak

//  Elegante setetrekk i Connect Black

FøLgEnDE FUnksjOnEr Er BLAnDT sTAnDArDUTsTyrET

//  klimaanlegg foran og bak samt tilleggsvarmer

//  skyvevinduer i høyre skyvedør og i venstre vegg

//  Privacy mørke ruter

//  Armlene bak

//  Dekktrykkovervåking

//   17˝ aluminiumsfelger

//  Lakkerte støtfangere, sidespeil og sidelister

//   NAVI med DAB+, 7˝ farge-touchskjerm

//  skinnratt multifunksjon

//  keyless nøkkelfri start og opplåsning

//  Drivstoffdrevet tilleggsvarmer

//  Cruise control

//  Bluetooth® handsfree og streaming

//  sikkerhetsnett foran bagasjerom

//  stoffkledd bagasjeromsdeksel

//  nedfellbar tredje benkerad

//  Uttakbar andre og tredje seterad

//  reservehjul

PERSONBIL PREMIUM

OPPvArmingssysTEm BAk. En varmeveksler og vifte holder 
passasjerene bak varme om vinteren, og varmer opp bilen enda 
raskere. (standardutstyr)

kOnTrOLLEr i BAksETET. Ekstra varme- og klimaanlegg-
kontroller gir passasjerene viP-behandling. (standardutstyr)



VEKSTPOTENSIAL
Personbilen er den mest allsidige Vivaroen. Den har mange talenter.

//  Varier sete-/lasteplassinndelingen i personbilen for opptil ni personer.  
Komfort-passasjersete foran er tilvalg

//  Fjern andre og/eller tredje benkerad uten verktøy

//  Legg ned seteryggen i tredje rad for mer allsidighet



1. 2. 3.
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1. PerSonbil med tre Seter.  
tre foran, 6,0 m3 lasteplass.

2. PerSonbil med SekS Seter. 
4,0 m3 lasteplass bak den uttakbare 
andre benkseteraden.

3. PerSonbil med ni Seter. tre  
rader med tre seter, 1,8 m3 lasteplass 
med lang akselavstand. legg ned  
bakre rad eller fjern begge benkene 
for mer plass.



1.
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VELKOMMEN TIL  
førsTEKLAssE
Denne tilpassede pakken er et enestående samarbeid – av  
gode grunner. Irmscher er kjent for utmerket individualisering, og 
Vivaro er kjent for å være en utmerket vare- og personbil.

IRMSCHER-EFFEKTEN:

//  Skinnoverflater med håndsydde sømmer

//  Oppgraderte skinntrukne armlener med fôring

//  Velurgulvmatter i høy kvalitet gir et luksuriøst preg

//  Hjulbrønn og D-stolpelister (personbil) forbedrer utseendet  
innvendig

//  Pakken kan leveres både til vare- og personbil

Drevet av

Irmscher Tourer Pack er en pakke levert og støttet av Irmscher Automobilbau GmbH 
& Co. KG („Irmscher“). Adam Opel AG gir ingen garanti for delene i denne pakken, og 
er ikke ansvarlig for kvaliteten. Spesifikke reservedeler kan bestilles via Irmscher. 
Utstyret vil redusere tilgjengelig nyttelast for bilen til en viss grad. 



2. 3.

4.

5.
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1. ANDRE SETERAD BLIR FØRSTE-
KLASSES. Ta i mot passasjerer i bak-
setet med flotte sømmer, eksklusive 
gulvmatter og lukten av skinn.

2. GIRSTANG MED MANSJETT OG 
KULE I SKINN. Materialet under 
hånden gir din Vivaro et stilig preg.

3. ARMLENEFÔRING I SKINN. 
Førsteklasses overflater gir deg og 
passasjerene komfort.

4. GULVMATTER I VELUR. Kvaliteten 
er tydelig i det øyeblikket du åpner 
døren.

5. DASHBORDFÔRING I SKINN. 
Mykt skinn ser førsteklasses ut, og  
føles enda bedre.



28   |

MOBILT KONTOR
Vivaro er et ergonomisk, godt organisert kontor. 
Det er en plass til alt, og alt har sin plass.

Vi har innreDet Ditt mobile opel-kontor goDt, 
meD stanDarDutstyr som blant annet: 

//  maksimal bekvemmelighet og komfort for føreren, med 
varme, armlene og korsryggstøtte

//  Dobbel passasjerbenk foran med oppbevaring (uten 
oppbevaring for personbil)

//  innebygd, avtagbar skriveplate

//  usb- og auX-port

//  bluetooth® for håndfri betjening av telefon og streaming 
av lyd

//  stort hanskerom til a4-dokumenter

//  lett tilgjengelig hylle på toppen av dashbordet

//  tre koppholdere 

//  Dashbordmontert smarttelefonholder 

bilene kan være avbildet med tilleggsutstyr. 

mobilt kontor



1.

3.
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1. USB-port. Koble til via USB for meldinger og mer.

2. InneBygd, avtaKBar SKrIveplate. del av benksetet. 
det er praktisk, fleksibelt og avtakbart.

3. BenKSete Med plaSS for to paSSaSjerer. Med én 
passasjer får du et lett tilgjengelig oppbevaringsrom og et 
praktisk nedfellbart bord til bærbar datamaskin eller nettbrett, 
samt skriveplaten (bilde 2).
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SMARTERE SYSTEMER –  
TRYGGERE  
OMGIVELSER
Vivaro er en av de sikreste, best tilkoblede varebilene  
på markedet. 

Standard SikkerhetSteknologier

//  eSP® med elektronisk bremsekraftfordeling og aBS

//  Bakkestartassistent og antispinnsystem

//  nødbremseassistent

//  adaptiv lastkontroll

//  aktiv veltebeskyttelse

//  Stabilitetsprogram for tilhenger i kombinasjon med  
tilhengerfeste (krever fabrikkmontert tilhengerfeste)

FørSteklaSSeS inFotainmentSyStemer

alle opel audio- og navigasjonssystemer omfatter:

//  Bluetooth® og USB for smarttelefoner og mP3-spillere 

//  Fjernkontroller på rattet

Sikkerhet og infotainment



1. 2.
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1. NAVI 50 INTELLILINK. Navigasjonssystem (standard for MESTER PREMIUM 
og PREMIUM) med DAB+, 7-tommers (17,8 cm) berøringsskjerm og kartdekning 
for Europa med 2D-visning og TM-funksjon (trafikkmeldingskanal). 

2. CD18 DAB+ BLUETooTh® USB RADIo. Med MP3-/WMA-avspilling fra 
USB, Bluetooth®-lydstreaming og håndfri funksjon, 3,5 mm ekstrainngang til 
stereo, CD-spiller og i dobbelt DIN-format (standard for EDITIoN varebil).

3. DET KoNK AVE BLINDSoNESPEILET i solskjermen på passasjersiden gir 
bedre  sikt på trange steder (standard for varebil).

4. BLINDSoNESPEIL. Montert i solskjermen på passasjersiden foran for bedre 
sikt i uoversiktlige kryss.

5. RYGGEKAMERA MED PARKERINGShJELP. Lydsignaler varsler om hindringer 
mens et rutenett hjelper til med å bedømme avstand og retning (tilleggsutstyr).
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LAST og  KoMFoRT
Fabrikkmontert utstyr tilpasser Vivaro for spesialist- 
oppgaver.

//  Velg fra et bredt utvalg av tilleggsutstyr

//  Tilpass varebilen til dine spesifikke forretningsbehov

FlexCargo®-FleksibiliTeT. en praktisk luke i FlexCargo®-skilleveggen gjør det mulig å transportere last  
på opptil 4,15 meter på en trygg måte. Åpne luken og skyv den under passasjersetet og opp til hanskerommet
(standardutstyr).

last og komfort

sTaNDarD griPeHÅNDTak på a-stolpen gjør det  
enkelt å gå inn og ut av bilen. 



1. 2.
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1. GuLv oG sidebeskytteLse. 
sklisikkert, harpiksbelagt 9 mm  
kryssfinérgulv gir godt grep og  
beskyttelse av last og personell.  
Fuktighetsbestandige, plastbelagte  
4 mm sidepaneler i kryssfinér som  
er lette å rengjøre, sikrer både lasten 
og varebilen. 

2. side- oG tAkkLedNiNG Lette  
4,7 mm tykke paneler i plast beskytter  
taket og sidene. 

dette er tilbehør tilgjengelig via  
forhandler. 

vindu i skilleveggen er standard på 
vivaro varebil i Norge. 



1.
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TILBEHØR
Når forretningsparametere endrer seg, kan  
varebilen tilpasses til tiden. 

//  Et utvalg tilbehør er tilgjengelig etter kjøp

//  Opel-tilbehør er skreddersydd for Vivaro

//  Monter og demonter etter behov

Tilbehør

Søk i hyllene våre. Gå til www.opel-accessories.com  
for mer tilleggsutstyr og tilbehør.



4.

2. 3.

5.
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1. STige Til TakSTaTiv. Nødvendig for trygg lasting og  
lossing av taket. Denne robuste stålrørstigen kan leveres til 
bakluken eller svingdørene.

2. iNNveNDig TakSTaTiv Bruk plassen under taket for  
å frigjøre plass på lastegulvet. Stativet har en kapasitet på  
12 kg og leveres med en lastestopper.

3. TilheNgerfeSTer. Til vivaro varebil finnes spesielle  
kroktyper som tilbehør. Tilhengefeste er ekstrautstyr.

4. laSTholDer. Den sikre måten for å feste lang eller  
vanskelig last på taket. Bagasjestativet fungerer best med  
et takstativ, stigeklemme, lastelister og lastestopp.

5. BeSkYTTelSe i Tre. Skreddersydde paneler beskytter  
sideveggene og hjulbuene. Tregulvet leveres i ulike styrker og 
er tilgjengelig med antisklibelegg.
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NÅ ENDA MER EFFEKTIV
Nye Vivaro har bedre spesifikasjoner enn noen gang. Lastelengden er utvidet med 10 cm, 
og FlexCargo skilleveggluke (standard) gir hele 4,15 meter lastelengde (L2).

//  Kontakt din Opel-forhandler for mer informasjon

Varianter

Varianter
LeNgder Og høyder VarebiL PersONbiL

L1 h1 • –

L2 h1 • •

• = tilgjengelig – = ikke tilgjengelig

alle mål er oppgitt i mm. h2 indikert i tegning er ikke tilgjengelig i Norge. 

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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Lastekapasiteter
Opel ViVarO
karosseri- 
versjoner

Vektkl asse
(i kg)

tOtalVekt
(i kg)

antall seter Maks.  
nyttel ast
(i kg)

Maks. tak- 
bel astning
(i kg)

Maks. 
l asteVOluM
(i m³)

Maks. l aste- 
gulVlengde
(i mm)

Maks. l aste-
gulVlengde /
bredde MellOM 
hjulbuer
(i mm)

Maks l aste-
rOMhøyde 
(i mm)

sVingr adius  
(k ant til 
k ant/ Vegg  
til Vegg)
(i m)

Varebil

L1H1 2 900 2 980 2–3 1 162 200 5,2 2 537 1 692/1 268 1 387 11,84/12,4

L2H1 2 900 3 040 2–3 1 205 200 6,0 2 937 1 692/1 268 1 387 13,17/13,73

personbil 6-seter/9-seter 6-seter/9-seter

L2H1 2 900 3 020 2–9 1 125 200 4,0/1,8 2079/1 165 1 662/1 268 1 387 13,17/13,73

Minimum bilvekt i henhold til godkjenningstype, med minimum utstyr i henhold til godkjenningstype. nyttelast inkluderer fører på 75 kg. 
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MOTORER OG GIRKASSER
Høyteknologiske dieselmotorer gir utmerket ytelse, drivstofforbruk og utslipp.  
Avansert teknologi som BiTurbo reduserer driftskostnader. 

Motorer og girkasser

BiTurBo-MoTorer – Mer krAfT og lAvere forBruk

//  To turboer for ren, effektiv forbrenning

//  Akselerasjon uten forsinkelse i alle hastigheter

//  euro 6 og start-/stoppsystem

STille, rene og effekTive dieSelMoTorer

//  optimalisert varme- og oljepumpestyring

//  vedlikeholdsfritt drivkjede og partikkelfilter

//  flerpunktsinnsprøyting for lave utslipp og høy ytelse

//  Serviceintervaller på opptil 2 år/40 000 km
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MoTorEr og girkassEr
Motorer 1.6 BiTurBo 125

med Blueinjection-teknologi

Effekt i kW (hk) ved o/min 92 (125)/3 500

Dreiemoment i Nm ved o/min 320/1 500

girkasse MT-6

Utslippsklasse euro 6

1.6 BiTurBo

//  Mer kraft og dreiemoment per  

kubikkcentimeter 

//  konstant kraftutvikling 

1.6 BiTurBo 125

dreiemoment

effekt
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forbruk oG uTSLIPP 
Motorer 1.6 BiTurBo 125 ecoFLeX 2

med Blueinjection-teknologi og 
start-/stoppsystem

Tabellen viser en oversikt over forbruks- og utslippsdata avhengig av modellversjon og dekk.  
kontakt din opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.
Drivstoff Diesel
Drivstofforbruk i l / 100 km1

bykjøring Personbil (M1) 6,4
 Varebil H1 (N1) 7,0–6,9

Landeveiskjøring Personbil (M1) 5,3
 Varebil H1 (N1) 5,6–5,5

kombinert kjøring Personbil (M1) 5,7
 Varebil H1 (N1) 6,1–6,0

Co2-utslipp i g/km1

kombinert kjøring Personbil (M1) 149
 Varebil H1 (N1) 159–155

MT-6 = 6-trinns manuell girkasse M1 = eu-klassifisering for kjøretøy for kun persontransport.  
N1 = eu-klassifisering for lette nyttekjøretøy med en totalvekt på opptil 3,5 tonn.

All informasjon var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Selskapet forbeholder seg retten til å endre motorspesifikasjonene til enhver tid. Dette kan påvirke innholdet i de 
oppgitte dataene. Kontakt opel-forhandleren for å få oppdatert informasjon. M1: alle tall viser til den europeiske basismodellen med standardutstyr. informasjon om drivstofforbruk og 
co2-utslipp er utarbeidet i samsvar med direktivene r (eF) 715/2007 og r (eF) 692/2008 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt i kjørbar stand som spesifisert i direktivene.  
Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe høyere resultater enn de oppgitte tallene for forbruk og co2-utslipp. Tallene for drivstofforbruk og co2-utslipp gjelder ikke 
en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold 
som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. ekstra utstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, 
 samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last. N1: informasjon 
om drivstofforbruk og co2-utslippsdata i henhold til direktiv r (eF) nr. 715/2007 og r (eF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjoner).

Biler med Blueinjection-teknologi vil ha behov for regulære påfyllinger av AdBlue® også utenom bilens serviceintervall. en indikator i bilens instrumentpanel vil varsle deg når du må 
etterfylle med AdBlue®. Mer informasjon om dette finner du i instruksjonsboken og på opel.no

1 i henhold til direktiv r (eF) nr. 715/2007 og r (eF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjoner).  
2 Tallene som er oppgitt er foreløpige og ikke bindene. De endelige verdiene var ukjent på trykketidspunktet og kan variere fra tallene som vises.

Motorer og girkasser
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STORE STEG – SMÅ UTSLIPP
Opel er engasjert i å redusere påvirkningen biler har på miljøet.

ecOFLeX bærekraFtig teknOLOgi

//  reduserte utslipp av skadelig nitrogenoksid (nOX) med blueinjection-system (euro 6 motor)

//  reduser drivstofforbruket for å senke driftskostnadene

//  Oppnå lang kjørelengde med lave utslipp

//  biturbo-modeller har eco-modus for maksimal effektivitet

ecO-mOdus

//  Optimaliserer innstillingene til viktige systemer

//  ber føreren om å kjøre mer effektivt

//  Oppsummerer forbruket etter hver tur

start/stOpp

//  sparer drivstoff og utslipp

//  stopper/starter motoren når det passer

smart Lading

//  gjenbruker energi som hentes fra bremsing

//  reduserer drivstofforbruk 

ecoFLeX-teknologi
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INTERIØR OG OVERFLATER
Et smart varebilinteriør sier mye om bedriften.

//  Imponer passasjerer med flotte kombinasjoner

//  Gi bedriften et bra image

//  Stol på slitesterke materialer

Interiør og overflater

SETETREKK I TRICESS BLUE

Tricess Blue-seteinn-
satser i Denim Blue.

Dino-seteinnsatser i Jet Black. Standard for varebil EDITION.
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Setetrekk i CONNeCt BLACk

Connect Black  
Embossed-seteinn-
satser i Jet Black.

Jeanno-seteinnsatser i Jet Black. Standard for MESTER PREMIUM varebil og PREMIUM personbil. 
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LAKK OG FELGER
Stilige, hardtarbeidende varebiler fortjener lakk og felger som passer. 

//  Stilige farger og felger som gir et tydelig bedriftsimage

//  Fargene kan du best se hos din lokale forhandler

Lakk og felger

VANLIG OG BRILLIANT LAKK

METALLIC

Casablanca White

Panorama Blue

Magma Red

Midnight Black

Iron Grey

Cassiopeia Silver

Spring Green

Copper Brown
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METALLIC

16˝ stålfelg med 10-eiket hjulkapsel,  
6 J x 16˝ (QP9), 215/65 R 16-dekk. 
(Standard for EDITION varebil) 

17˝ lettmetallfelg, 6 J x 17˝ (RS6),  
215/60 R 17-dekk. 
(Standard for MESTER PREMIUM / PREMIUM)

Jasper Brown Platinum Silver

fELgEr 
Mål 215/65 r 16 215/60 r 17

Drivstoffeffektivitet i henhold til dekk C C

Dekkets veigrep under våte forhold B B

Dekkets støynivå (dB) 70 70

Lydklasse
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FÅR JOBBEN  
GJORT
FlexCare er et service- og/eller vedlikeholdsprogram.

Hos Opel handler alt om mobilitet. Om å få deg ut på veien 
og sikkert fram med maksimal kjøreglede. Naturlig nok 
ønsker ikke du å tenke på veldlikehold, service eller til og 
med bilstopp. Du vil ha problemfri kjøring. 

FlexCare OmFatter

//  Garantert mobilitet for mindre bekymringer

//  Gratis veihjelp

//  Klasseledende lave eierkostnader

//  Full servicehistorikk for beste videresalgsverdi

//  Opptil en femårsplan for årlig service

Du får mer informasjon hos din lokale Opel-forhandler.

FlexCare
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OVERLEGEN SERVICE
myOpel er en enestående nettportal for vedlikehold,  
avtalebestilling med mer. Finn den på Internett og last ned 
den valgfrie appen.

//  Servicetilbud som er skreddersydd for deg og bilen din

//  Påminnelser når det er på tide med service 

//  Serviceforespørsler og enkel bestilling på Internett 

//  Funksjon som finner nærmeste Opel-forhandler 

//  Tilgang til hele servicehistorikken din på Internett

RegISTReR deg På myOPel med dISSe enkle  
TRInnene: 
 
1.  gå til www.myOpel.com

2.  Registrer deg gratis og bekreft kontoen din

3.  last ned den valgfrie myOpel-appen
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OPEL FOR LIVET
Opel holder deg på veien for lavest mulig kostnader. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken,  
365 dager i året.

Våre tjenestetilbud

//  Omfattende ettersalgsprogrammer

//  FlexCare-service-og/eller vedlikeholdsprogram som kan tilpasses 

nye ViVarO nOrgesgaranti

//  5 år / 200 000 km nybilgaranti, 12-års garanti mot gjennomrusting

//  Mer enn 60 Opel-forhandlere over hele norge

//  Omfatter Opel veihjelp i de første 3 årene i 40 land

Opel service og garanti
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INNOVASJONER SOM  
BETYR FORRETNING

Opel-innovasjoner gjør varebilene våre mer effektive, sikre, allsidige og produktive.  
De er mer komfortable å kjøre, arbeide og sitte på i gjennom hele året. 

LED-kjørELys. LED-lys gir bedre sikt og gjør varebilen mer synlig for andre 
førere. Disse stilige frontlysene er alltid på. se mer informasjon på side 23.

DøDvInkELLInsE. Blindsonespeil i solskjermen på passasjersiden gir bedre 
sikt på trange steder. se mer informasjon på side 31.

ryggEk amEr a . I kombinasjon med parkeringshjelpen, bidrar denne  
skjermen som er montert på dashbordet, med å unngå lave hindringer under 
rygging.

ELEktrOnIsk kLImaanLEgg. still inn ulike temperaturer for ulike deler 
av vivaro for å holde fører og passasjerer komfortable i all slags vær. se mer 
på side 30.

BLuEtOOth® Og usB. sømløs tilkobling leveres som standard med alle  
radio- eller infotainmentsystemer fra Opel i hver vivaro. Ideell for tilgang til 
bærbare, digitale enheter. se mer informasjon på side 30.

BIturBO-tEknOLOgI. Opel Biturbo-motorer bruker et sekvensielt  
dobbelt turbosystem for å eliminere turboetterslep og gir jevn akselerasjon 
selv ved lavt turtall. se mer informasjon på side 38.

mOBILt kOntOr. En kombinasjon av praktiske løsninger slik som benksetene 
foran som kan gjøres om til en avtakbar skriveplate, skjult oppbevaring og et 
stabilt bord til en bærbar datamaskin. se mer informasjon på side 28.

FLExCargO®-skILLEvEgg Denne smarte skilleveggen har luke til lang  
last under benksetet foran som effektivt forlenger lasteplassen på passasjer- 
siden til 4,15 m. se mer informasjon på side 32.
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Enkelte av illustrasjonene i denne brosjyren inneholder spesialutstyr som ikke følger med i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon 
og utstyr. Fargene som er trykt i brosjyren er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som 
leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land. Opplysninger om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, og hvilke deler som kan returneres og resirkuleres når bilens levetid er over, finner du på Internettsiden 
www.opel.com. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.
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