NOVÉ
VIVARO

ÚŽITKOVÉ
VOZIDLO, KTORÉ
DOKÁŽE VIAC.
Predstavujeme nové Vivaro, úžitkové vozidlo, ktoré prekoná vaše predstavy. Pýši sa štyrmi variantmi
– klasický Van, Crew Van, Combi a Podvozok – nech je vaše podnikanie akékoľvek, vždy sa nájde
to pravé Vivaro. Ste pripravení chcieť od svojho úžitkového vozidla Viac?

02

03

04

NOVÉ ŠTANDARDY.
Vivaro bolo navrhnuté úplne od začiatku, aby sa stalo veľmi konkurencieschopným vozidlom v segmente úžitkových vozidiel.
Užite si flexibilný nákladný priestor, prvotriedny hodnoty užitočného zaťaženia, funkcie mobilnej kancelárie a veľa možností
konektivity – to všetko posunie vaše podnikanie o kus vpred.

1

Vivaro v sebe snúbi nemeckú precíznosť, inžinierstvo a dizajn Opel.

2

Nové Vivaro sa tiež pýši skvelými jazdnými vlastnosťami a prvotriednymi technológiami, ktoré nie sú
v tomto segmente pravidlom.

3

Veľmi efektívne motory a prevodovky zaisťujú skvelé prevádzkové náklady.

4

Vyberte si zo 4 variantov karosérie a získajte to pravé Vivaro pre vaše podnikanie. Vyberať môžete tiež
z palety prestavieb pre špecializované účely prepravy.

5

Dĺžka karosérie je dostupná v 3 veľkostiach. Celková výška vozidla nepresahuje 1,9 m1, vďaka čomu
umožňuje jednoduché parkovanie v podzemných garážach.

6

Vytvorte si mobilnú kanceláriu vďaka nastaviteľnému stolíku2 a držiaku smartfónu alebo tabletu2 .

7

Užite si nákladný priestor s objemom až 6,6 m3 a užitočné zaťaženie až 1 400 kg.3

8

Asistenčné systémy, medzi ktoré patrí adaptívny tempomat4 , rozpoznávanie dopravných značiek
a automatické núdzové brzdenie4 poskytujú skvelý komfort a bezpečie.

Výška vozidla 1,9 metra nie je
dostupná pre dlhé varianty Vivaro
(Van a Crew Van) a vozidlá so sadou
Stavba a zvýšeným užitočným
zaťažením.
2
Na prianie.
3
Dlhý variant vozidla vrátane
FlexCargo® so sklopeným sedadlom.
4
Viac informácií na konci katalógu.
1

05

UŽITOČNÝ DIZAJN.
Vivaro dostalo do vienka to najlepšie z dizajnu Opel – vyzerá skvelo a jeho dizajn je zároveň praktický. Napríklad senzory bočných dverí,
ktoré umožňujú prístup do vozidla1, aj keď máte plné ruky.

< 1,89–1,94 m >

Elektricky posuvné bočné dvere1 sú dostatočné široké na jednoduché nastupovanie cestujúcich na zadné sedadlá. Výška vozidla Vivaro 1,9 m2
zistí bezproblémový vzajd do podzemných garáží.

< 4 ,6
1
2

Na prianie.
Výška vozidla 1,9 metra nie je dostupná pre dlhé varianty Vivaro (Van a Crew Van)
a vozidlá so sadou Stavba a zvýšeným užitočným zaťažením.

06

m>
< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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KOMPAKTNÝ A AGILNÝ.
Krátka (S)

Stredná (M)

Dlhá (L)

Max. dĺžka nákladu na podlahy (bez FlexCargo®)

2 162

2 512

2 862

Max. dĺžka nákladu na podlahy (s FlexCargo®)

3 324

3 674

4 024

1 835

2 185

2 535

Šírka nákl. priestoru medzi oblúkmi blatníkov

1 258

1 258

1 258

Max. šírka nákladného priestoru

1 636

1 636

1 636

Max. výška nákladu

1 397

1 397

1 397

Úžitkový objem bez FlexCargo®

4,6

5,3

6,1

Úžitkový objem s FlexCargo

5,1

5,8

6,6

2

3

3

OBJEM NÁKL. PRIESTORU (m3)
®

Počet europaliet

VEĽKOSŤ ZADNÉHO OTVORU (mm)
Min. výška prahu

545

544

600

Max. výška prahu

626

613

633

Max. šírka otvoru

1 282

1 282

1 282

Max. výška otvoru

1 220

1 220

1 220

< 3 324/3 674/4 024 mm >

Dĺžka nákladu v polovičke výšky priestoru

< 2 162/2 512/2 862 mm >

ROZMERY NÁKLADNÉHO PRIESTORU (mm)

S
M
L

ROZMERY BOČNÝCH POSUVNÝCH DVERÍ (mm)
Max. šírka otvoru

745

935

935

Max. výška otvoru

1 238

1 241

1 241

Priemer otáčania – obrubníky

11,3

12,4

12,4

Priemer otáčania – steny

11,8

12,9

12,9

MANÉVROVANIE (m)

Vivaro je dostupné v troch veľkostiach a každá z nich ponúka
perfektné vyváženie kompaktného exteriéru a priestranného
a flexibilného interiéru. Krátka verzia (S) má dĺžku 4,60 m
a je ideálna do mesta, kde je priestor obmedzený. Dokáže
pojať 2 europalety, zatiaľ čo stredný (M) a dlhý variant (L)
prepraví 3 europalety.
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CHYTRÉ
BALENIE.
Napriek svojim kompaktným rozmerom prináša Vivaro chytré riešenie vnútorného priestoru.
Predná lavica FlexCargo® pre 2 cestujúcich1 rozširuje flexbilitu vozidla vďaka vytvoreniu nákladného
priestoru s objemom až 6,6 m3 a dĺžkou až 4 m.2
Užitočné zaťaženie: znížte počet ciest vďaka preprave viac nákladu naraz. Pomôže vám užitočné
zaťaženie až 1 400 kg.

Funkcia nakladania cez deliacu priečku1
FlexCargo®: sedenie pre 3 cestujúcich vpredu
alebo odklopené krajné sedadlo spolujazdca
a otvor v deliacej priečke na prepravu dlhých
predmetov vo vozidle Vivaro.

Kabína: odklopte spodnú základňu krajného
sedadla spolujadca a získajte možnosť
prepravy predmetov v kabíne – napríklad
väčších boxov.1

1
2

10

Na prianie.
Dlhý variant vozidla vrátane FlexCargo® so sklopeným sedadlom.

11

12

Fixná deliaca priečka so zadnou lavicou: objem
nákladného priestoru 3,2 – 4,0 m3 za druhým
radom sedadiel.

PRIESTOR
PRE POSÁDKU.
Potrebujete viac miest na sedenie vo vašom úžitkovom vozidle?
Vivaro Crew Van ponúka miesto až pre 6 osôb a je tak ideálnym
riešením na prepravu nákladu a osôb.

< 2 029/2 3762 mm >

< 2 017/2 3653 mm >

Sklopná zadná lavica a deliaca priečka: priestor s objemom až 4,0 m3 (s lavicou vo vzpriamenej polohe)
možno zväčšiť až na 5,5 m3 (lavica sklopená dopredu), čím sa tiež zväčší maximálna dĺžka nákladu
o 60 cm1 sklopením lavice a deliacej priečky.

M
L

V polovici výšky.
Pre Crew Van so sklopenou lavicou.
3
Pre Crew Van s fixnou lavicou.

1
2

Dĺžka priestoru: dĺžka na podlahe až 2,36 m
a maximálna výška nákladu 1,39 m.
13

VŠETKO POTREBNÉ.
Vďaka chytrému riešeniu interiéru poskytuje Vivaro Combi komfort až pre 9 osôb. Tónované zadné okná, dvoje bočné posuvné dvere a flexibilné
možnosti nastavenia sedadiel1 z neho robia ideálne vozidlo na taxi alebo prostriedok na prepravu športového tímu. Druhý rad sedadiel
môže byť 3-miestna lavica1 alebo 2-miestna lavica a 1 individuálne sklopné sedadlo1. V 3. rade možno vybrať 3-miestnu lavicu1 alebo
maximalizovať flexibilitu individuálnym tretím sedadlom1 s možnosťou prepravy dlhých predmetov pozdĺž cestujúcich.
1

Na prianie.

5-miestna konfigurácia
s 2 individuálnymi sedadlami
vpredu a 2-miestnou lavicou
a 1 individuálnym sedadlom
v 2. rade.
14

6-miestna konfigurácia
s 1 individuálnym sedadlom
a 2-miestnou lavicou vpredu
a v 2. rade.

8-miestna konfigurácia
s 2 individuálnymi sedadlami
vpredu, 2-miestnou lavicou
a 1 individuálnym sedadlom
v 2. a 3. rade.

8-miestna konfigurácia
s 2 individuálnymi sedadlami
vpredu, 2-miestnou lavicou
a 1 individuálnym sedadlom
v 2. a 3. rade – všetky sklopené.

15
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PRVOTRIEDNA INOVÁCIA.
Zostaňte v spojení vďaka chytrým technológiám a asistenčným systémom. Prvky ako núdzové volanie, volanie pri poruche v rámci asistenčných služieb a Live navigácia
budú dostupné v roku 2019.1

Navigačný systém: navigačný systém zahŕňa veľký
7˝ dotykový displej2 a 3D navigáciu, aby ste vždy prišli
do cieľa pohodlne.

Opel Connect: zostaňte v spojení vďaka chytrým
technológiám a asitenčným systémom vrátane
eCall pre prípad nehody. Medzi ďalšie prvky patria
Roadside assistance, služby Connected Navigation
a stav vozidla, a budú dostupné od októbra 2019.

Head-up displej: unikátny prvok v tomto segmente
zobrazujúci hlavné informácie, ako napríklad rýchlosť
alebo údaje tempomatu, v zornom poli vodiča2.

Núdzové volanie iba za príplatok približne od mája 2019. Ďalšie služby
Opel Connect Services budú dostupné približne od októbra 2019.
Služby môžu byť za poplatok a sú závislé od pokrytia mobilným signálom
v mieste potreby.
2
Na prianie.
1
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KANCELÁRIA
NA KOLESÁCH.
Nech je vaše podnikanie akékoľvek, možnosť zmeniť vaše úžitkové vozidlo na mobilnú kanceláriu je základ. Vivaro ponúka nastaviteľný stolík1,
držiak chytrého telefónu alebo tabletu1 a mnoho ďalších praktických odkladacích schránok v celom interiéri vozidla. Všetko tak môže byť upratané
a perfektne dostupné.

Lavica s úložným priestorom1: užite si dodatočný
priestor vďaka odkladacej schránke pod lavicou
spolujazdca1. Jej celkový objem je 60 litrov, vďaka
čomu sa do nej zmestí náradie alebo iné veci,
ktoré nechcete ponechať vo vozidle viditeľné.

Schránky v palubnej doske: máte množstvo
malých vecí na odloženie? Vďaka otvoreným
schránkam v palubnej doske a uzavretej palubnej
schránke spolujazdca sa Vivaro o všetko
s prehľadom postará.

Vrecká vo dverách: priestory vo dverách
vodiča a spolujazdca sú ideálne na uloženie
PET fliaš s nápojmi o objeme 1,5 litra.

1

18

Na prianie.

19

1

2
20

Užite si vysokú úroveň pohodlia vďaka priestrannej kabíne vozidla
Vivaro so sedadlami, ktoré poskytujú perfektnú ergonomickú
oporu aj na dlhých cestách. Vyberať môžete z niekoľkých variantov
čalúnenia. Vyhrievané sedadlá1 vpredu zabezpečia tepelný
komfort v zime.

Na prianie. Nie je dostupné pre všetky výbavy.
Dostupné pre Van a Podvozok.
3
Dostupné pre Combi.
4
Dostupné pre Crew Van a Combi.

SEDADLÁ NA
RELAXÁCIU.
1

Curitiba Triton, sivá látka/Carla, čierne vinylové sedadlá2

2

Curitiba Monotone, svetlosivé látkové sedadlá3

3

Carla, čierne vinylové sedadlá

4

Curitiba Triton, sivé látkové sedadlá4

1
2

3

4
21

STE V DOBRÝCH RUKÁCH.
Chytré svetlomety1: prepína automaticky
diaľkové a stretávacie svetlá na obmedzenie
oslnenia protiidúcich vozidiel.

Adaptácia rýchlosti1: využíva rozpoznávanie
dopravných značiek na analýzu zmien rýchlostných limitov. Stlačením tlačidla systém upraví
rýchlosť vozidla na správnu hodnotu.

1

22

Na prianie.

Sledovanie únavy vodiča1: analyzuje štýl jazdy
pomocou prednej kamery a monitorovaním
pohybov volantu. Podľa toho potom navrhne
vodičovi prestávku.

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu1:
rozpozná vybočenie vozidla Vivaro z jazdného
pruhu a upozorní vodiča zvukovým a vizuálnym
znamením.

23

Automatické núdzové brzdenie1,2: predchádza
nehodám automatickou aktiváciou bŕzd v prípade
hroziacej kolízie.

1
2

Na prianie.
Viac informácií na konci katalógu.
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Upozornenie na čelnú zrážku1: systém skenuje situáciu pred vozidlom
a upozorňuje na prípadné nebezpečenstvo kolízie s inými vozidlami alebo
chodcami. Adaptívny tempomat1 navyše zníži rýchlosť vozidla s cieľom udržať
bezpečnú vzdialenosť. Po vrátení situácie do normálu rýchlosť vozidla znovu
zvýši na uloženú hodnotu.

STVORENÉ, ABY VÁM
POMÁHALO.

Asistent rozjazdu do kopca1: zamedzuje
cúvnutiu vozidla v prípade rozjazdu do
kopca. Systém podrží brzdy, kým preložíte
nohu na plynový pedál a potom ich uvoľní.
Sledovanie mŕtveho uhla1: využíva senzory a do
spätného zrkadla premieta upozornenia v prípade,
že sa v mŕtvom uhle vyskytuje iné vozidlo. Veľmi
praktický prvok pri predchádzaní.

25

NÁROČNÉ PODMIENKY
SÚ VÍTANÉ.

26

So sadou Stavba je podvozok Vivara vyšší o 25 mm
pre situácie, kedy je potrebná vyššia svetlá výška.
Medzi ďalšie prvky patrí vyššie užitočné zaťaženie
a kryt pod motorom. V prípade horších podmienok
oceníte IntelliGrip1 alebo prestavbu na pohon 4x41.
Spotreba paliva: na jednu nádrž prejdete
s Vivarom ďalej vďaka efektívnym a výkonným
motorom a prevodovkám s plynulým chodom –
na dosiahnutie nízkych nákladov, nižších emisií
a maximálnej efektivity.

Prestavba na pohon 4x41: vyberte si prestavbu na pohon
všetkých kolies Dangel 4x4 a získajte skvelú mobilitu za zlých
podmienok alebo v teréne. Je tiež možné objednať prestavbu
podvozku na Dangel 4x2.

1

IntelliGrip1: systém IntelliGrip vozidla Vivaro poskytuje extra
priľnavosť kolies. Zložitejšie povrchy ako bahno, piesok alebo
sneh zvládnete s ľahkosťou.

Na prianie.
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POMYSELNÁ
ČEREŠNIČKA
NA TORTE.

3

6
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4

7

1

5

8

2
1

Biela Jade

2

Červená Flaming

3

Čierna Diamond

4

Sivá metalíza Quartz

5

Sivá metalíza Moonstone

6

Sivá metalíza Cool

7

Hnedá metalíza Rich Oak

8

Oranžová metalíza Tourmaline

16" oceľové disky kolies1

17" oceľové disky kolies s krytmi

17" disky kolies z ľahkých zliatin,
frézované

16" oceľové disky kolies s krytmi

17" disky kolies z ľahkých zliatin,
strieborné

ZNAČENIE PNEUMATÍK
Disky kolies

215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(letné)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(letné)

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

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(zimné)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(letné)

Úspornosť paliva

C

C

C

E

C

Priľnavosť za mokra

B

A

A

B

A

Valivý hluk (dB)

72

72

72

71

69

Trieda hlučnosti

1

Dostupné tiež ako 17˝ oceľové disky kolies.
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ŠPECIÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO.
1

2

5
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3

6

4

7

1

Strešné nosiče1

2

Deflektory na okná1

3

Ochrana nákladného priestoru1

4

Strešná galéria1

5

Podlahové koberce1

6

Ťažné zariadenie s guľou1

7

Ťažné zariadenie s čapom1

1

Na prianie.

V prípade potreby poskytuje servisná sieť Opel rýchle, spoľahlivé a ekonomické riešenie – aby
bolo vaše vozidlo späť na ceste v čo najkratšom čase. Opel má všetko špecializované vybavenie,
nástroje a vyškolených zamestnancov pre všetky druhy zásahov. Používame iba originálne
náhradné diely a technické postupy Opel. Všetky služby opráv tak nájdete pod jednou strechou.

SERVIS

SLUŽBY OPEL.

PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA OPEL

OPEL JE VÁŠ SERVISNÝ PROFESIONÁL

KVALITA OPEL

• Prehľadné servisné programy
• Široká servisná sieť
•	Viac ako 4 700 autorizovaných servisných centier Opel
a 2 000 špecializovaných centier pre úžitkové vozidlá
• myDigitalService
• Záruka na nové vozidlá 24 mesiacov
• Asistenčné služby Roadside Assistance, 12 mesiacov
• Značkové poistenie Opel1

Autorizovaný servis Opel pozná vaše vozidlo lepšie než
ktokoľvek iný a poskytne rýchlu a spoľahlivú opravu vášho
vozidla za férovú cenu.
• STK a príprava na STK
• Servisné prehliadky
• Kontrola oleja
• Letná a zimná prehliadka
• Výmena pneumatík
• Opravy karosérie

FLEXCARE1

ORIGINÁLNE DIELY OPEL

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VOZIDLA

POKOJNÝ SPÁNOK VĎAKA VIZUÁLNEJ PREHLIADKE
ZDARMA2
Vizuálne vám skontrolujeme 97 bodov z hľadiska bezpečnosti
a spoľahlivosti – to všetko za 12 minút. Vy sa následne rozhodnete,
čo chcete nechať opraviť a kedy. Pokiaľ budete pravidelne
odstraňovať menšie problémy, predídete tým väčším.
• Zdarma
• Kontrola hlavných bezpečnostných prvkov vozidla
• Okamžitá spätná väzba
• Report z prehliadky

AKTUALIZÁCIA NAVIGAČNÝCH MÁP

OCHRANA NA MIERU

VŽDY TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA

JAZDITE CHYTREJŠIE

Buďte pripravení a využite predpripravené balíky pre nové
vozidlá. Balíky predstavujú skvelú hodnotu, ich rozsah si
určujete sami.
•	Predĺžená záruka Opel (vrátane asistenčných služieb Opel
Assistance 24h) z 2 rokov štandardnej záruky až na celkovo
5 rokov
•	Servisné prehliadky/údržba a opotrebovanie Opel – zahŕňa
všetky diely a kvapaliny použité pri oprave a tiež prácu podľa
servisného plánu.
•	Na službu sa vzťahujú zmluvné podmienky.

Originálne náhradné diely Opel sú testované podľa najprísnejších
kritérií z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti. Sú vždy tou najlepšou
voľbou na zachovanie spoľahlivosti vášho vozidla.
•	Originálne batérie Opel sú bezúdržbové – nie je potrebné
pridávať do nich vodu
•	Originálne stierače Opel minimalizujú hluk a zlepšujú
viditeľnosť z vozidla
•	Originálne brzdové kotúče Opel sú vyrobené pre najvyššiu
účinnosť brzdenia a najkratšiu brzdnú dráhu
•	Originálne nárazníky Opel sú testované pri crash testoch
a vždy perfektne lícujú s karosériou vozidla

Dobrá navigácia potrebuje aktuálne mapy. Aktualizácia
mapových podkladov pre systémy Opel – aktuálne trasy,
cesty a informácie. Aby ste vždy dorazili do svojho cieľa.
•	Šetrite čas a jazdite efektívne
•	Šetrite peniaze – za palivo aj údržbu vozidla
•	Chráňte životné prostredie – znížte spotrebu paliva
a emisie CO2

Viac informácií o servise a podmienkach služieb vám poskytne váš predajca vozidiel Opel alebo navštívte www.opel.sk.
1
Dostupné iba vo vybraných krajinách. 2 V servisoch, ktoré sú súčasťou programu.

Viac informácií získate u svojho predajcu Opel.
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BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače. Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia. Farby použité v brožúre
môžu byť odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.
Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov pracuje automaticky v rozmedzí rýchlostí 5 km/h až 85 km/h. Od 5 do 30 km/h je spomalenie za účelom zníženia následkov kolízie vyjadrené metrickou hodnotou 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém spomaliť vozidlo maximálne o 22 km/h. Pokiaľ ide vozidlo
rýchlejšie, je nutné, aby aj vodič brzdil na ďalšie zníženie rýchlosti. Rozmedzie rýchlostí, pri ktorých funguje systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, závisí aj od druhu prekážky (pohyblivá prekážka: od 5 do 85 km/h; pevná prekážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h).
Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.
Recyklácia: na internetovej stránke www.opel.sk nájdete viac informácií o podmienkach recyklácie, odberných miestach vozidiel po dobe životnosti a ich recyklácii. Na získanie podrobných informácií o vybavení našich vozidiel, prosím, kontaktujte vášho lokálneho partnera Opel.
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