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Varebilen som  
gjør mer

Vi presenterer nye Vivaro, varebilen som er konstruert for å overgå forventningene. Med  
allsidige karosseristiler finner du den perfekte Vivaro, uansett hva slags virksomhet du driver. 
Er du klar for å kreve mer av din varebil?
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1  Høydebegrensning på under 1,9 m 
gjelder ikke Vivaro varebil med 
lang akselavstand, eller varianter 
med økt bakkeklaring eller økt  
nyttelast.

2  Tilleggsutstyr.
3  Lang versjon med FlexCargo®,  
med setene foldet opp.

4  Se baksiden av brosjyren.

1 Vivaro kombinerer slående Opel-design med tysk presisjon.

2 Nye Vivaro har svært gode, personbil-lignende kjøreegenskaper i tillegg til avansert teknologi som sjelden  
er å finne i yrkesbiler.

3 Svært effektive motorer og girkasser sikrer klasseledende lave driftskostnader.

4 Velg mellom 3 lengder for å finne riktig Vivaro til dine forretningsbehov, eller en rekke ombygginger tilpasset 
dine daglige transportbehov. 

5 Tilpass plassen din med 3 ulike karosserilengder. Total høyde på under 1,9 m1 for ubegrenset tilgang.

6 Skap et mobilt kontorlokale med et justerbart kontorbord og smarttelefon-/nettbrettholdere2.

7 Nyt et imponerende praktisk maksimalt lastvolum på opptil 6,6 km3 og en nyttelast på opptil 1 400 kg.

8 Førerassisteringssystemer som automatisk hastighetskontroll4, gjenkjenning av trafikkskilt og automatisk 
bremsing i nødssituasjoner4 gir overlegen kjørekontroll og sikkerhet.

DEN NYE STANDARDEN
Vivaro er designet fra bunnen av til å bli den mest konkurransedyktige yrkesbilen i sitt segment. Nyt et svært fleksibelt varerom, 
klasseledende nyttelast, mobilt kontor-funksjonalitet og diverse tilkoblingsfunksjoner. Alt for at virksomheten din skal ta fart.
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1  Tilleggsutstyr. 
2  Høydebegrensning på under 1,9 m gjelder ikke Vivaro varebil med lang  

akselavstand, eller varianter med økt bakkeklaring eller økt nyttelast.
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 DESIGN MED HENSIKT
Vivaro har fått det beste Opel-designet – i tillegg til å se bra ut, har det ytre designet en hensikt. Sensorer gir for eksempel 
håndfri tilgang1 til sidedørene når du har hendene dine fulle.

Elektriske skyvedører1 gir en bred og komfortabel sideåpning, og Vivaros høyde2 på under 1,9 m sikrer trygg adgang til  
parkeringshus.
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Tilgjengelig i 3 karosserilengder – liten, medium og stor – 
nye Vivaro tilpasses perfekt etter dine driftsbehov, og 
hver variant gir en balanse mellom relativt kompakte 
ytre mål og et romslig, fleksibelt interiør. Spesielt den  
minste versjonen, som kun er 4,60 m lang, kan enkelt  
manøvreres i trange bygater og urbane områder hvor 
plassen er begrenset. Kort og medium variant har  
plass til 2 europaller, mens lang versjon komfortabelt 
kan frakte 3 europaller.

KOMPAKT OG SMIDIG

L1 L2 L3
VArerOMSDIMenSjOner (mm)

Maks. gulvlastelengde (uten FlexCargo®) 2 162 2 512 2 862

Maks. gulvlastelengde (med FlexCargo®) 3 324 3 674 4 024

Mellomhøy lastelengde 1 835 2 185 2 535

Lastegulvbredde mellom hjulbuer 1 258 1 258 1 258

Maks. lastebredde 1 636 1 636 1 636

Maks. lastehøyde 1 397 1 397 1 397

LASTeVOLuM (m3)

Volum uten FlexCargo® 4,6 5,3 6,1

Volum med FlexCargo® 5,1 5,8 6,6

Antall europaller 2 2 3

DIMenSjOner åPnInG bAK (mm)

Min. terskelhøyde 545 544 600

Maks. terskelhøyde 626 613 633

Maks. åpningsbredde 1 282 1 282 1 282

Bakdørens åpningshøyde 1 220 1 220 1 220

SKyVeDørenS åPnInGShøyDe (mm)

Maks. åpningsbredde 745 935 935

Skyvedørens åpningshøyde 1 238 1 241 1 241

MAnøVrerbArheT (m)

Svingradius kant-til-kant 11,3 12,4 12,4

Svingradius vegg-til-vegg 11,8 12,9 12,9
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FlexCargo® gjennomlastingsluke1: Ha  
3 personer i forsetet, eller slå opp det ytre 
passasjersetet foran og bruk skilleveggen  
til å maksimere Vivaros sammenhengende, 
flate lasteområde når du har lengre last.

Kupé: Brett basen til det ytre passasjersetet 
opp mot seteryggen for å laste stor last, som 
f.eks. store esker, foran i varebilen.1

1  Tilleggsutstyr.
2  Stor versjon med FlexCargo®, med setene slått opp.

Smart  
pakking
Til tross for sine relativt kompakte utvendige mål, skaper Vivaros smarte interiør-pakking  
og innovative FlexCargo® -passasjerbenk1 konkurransedyktig lastevolum (opptil 6,6 m2) og  
lastelengde (inntil 4 m).  

Nyttelast: Kort ned på reiser ved å frakte mer hver gang, takket være Vivaros sjenerøse  
maksimale nyttelast på 1 400 kg.
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Navigasjonssystem: Navigasjonssystemet inkluderer  
en imponerende 7-tommers berøringsskjerm2 og 3D- 
navigasjon for å holde deg på riktig vei hver dag.

Opel Connect: Hold deg tilkoblet på veien med smar-
te teknologisystemer, sikkerhetssystemer og førerinn-
ovasjoner, inkudert eCall med ulykkesvarsling. Flere 
nyttige funksjoner, som veihjelp, tilkoblede naviga-
sjonstjenester og status og informasjon om kjøretøy, 
er forventet tilgjengelig innen utgangen av 2019.

Head-up display: Se viktig informasjon, som  
hastighetskontrolldata, vist i førerens synsfelt  
på head-up displayet2.

1  Tilgjengelighet som tilleggsutstyr for telefon for øyeblikkelig hjelp og 
havari, samt ytterligere Opel Connect-tjenester forventet tilgjengelig 
innen utgangen av 2019. Tjenester kan kreve et abonnement/gebyr og 
er underlagt mobilnettverksdekning og -tilgjengelighet.

2 Tilleggsutstyr.

KLASSELEDENDE INNOVASJON
Hold deg tilkoblet mens du er på veien med smart teknologi og sikkerhetssystemer. Nyttige funksjoner som telefon for øyeblikkelig hjelp, telefon for havari med tilgang til  
veihjelp og navigasjon i sanntid, er planlagt tilgjengelig innen utgangen av 2019.1
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Dørlommer: Åpninger i dørlommene i fører-  
og passasjerdøren er perfekte for å holde store 
ting, som f.eks 1,5 l flasker.

Passasjerbenk med integrert oppbevaring1: 
Med ekstra oppbevaringsplass under passasjer-
benk1-putene kan du legge vekk arbeidsutstyr 
og andre verdifulle gjenstander tilsvarende et 
volum på opptil 60 liter.

Dashbordoppbevaring: Mange småting  
å oppbevare? Med åpne oppbevaringsbokser  
i dashbordet og et hanskerom med kjølefunk-
sjon, har Vivaro det du trenger.

1 Tilleggsutstyr.

DITT MOBILE KONTOR
Uansett hva slags virksomhet du har, er det viktig å kunne gjøre om varebilen til et mobilt kontor. Vivaro tilbyr et justerbart 
kontorbord1, en smarttelefon-/nettbrettholder1 og en rekke andre praktiske lagringsløsninger i kupéen og dashbordet. Alt har 
sin plass, og du kan være organisert – hver dag, hele dagen.
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1 Curitiba Triton, grå stoff- / Carla, svarte vinyl- seter1

SETER Å SLAPPE AV
Nyt komfort i høy grad i Vivaros romslige kupé, med seter som er designet for perfekt ergonomisk støtte,  
selv på de lengste reisene. Varme i setene foran holder deg varm når været blir kaldt.

1  Tilgjengelig for varebil.
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DU ER I TRYGGE HENDER

Hastighetstilpasning1: Bruker gjenkjenning  
av fartsgrenseskilt til å analysere endringer  
i fartsgrensen. Hastighetskontrollen tilpasser 
farten automatisk med et trykk på minne- 
knappen.

Smart Beam1: Skifter frontlysene fra fjernlys til 
nærlys automatisk for å unngå å blende andre 
førere.

1 Tilleggsutstyr. 
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Tretthetsvarsling1: Analyserer kjøremønstrene 
dine via frontkameraet og rattbevegelsene  
for å varsle deg når det er på tide å ta en liten 
pause.

Filskiftevarsler1: Gjenkjenner når Vivaro kjører 
utenfor kjørefeltet og varsler føreren via lyd og 
visuelt tegn.
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Frontkollisjonsvarsel1: Skanner veien fremover for å varsle sjåføren om  
potensiell fare for kollisjon med kjøretøy eller fotgjengere. I tillegg vil  
Automatisk hastighetskontroll1 senke hastigheten din for å opprettholde 
en bestemt avstand til bilen foran når det er trafikk, for så å gjenopprette 
den tidligere hastigheten når veien er ryddet.

Automatisk bremsing i nødssituasjoner1,2: Gjør 
tiltak for å unngå en ulykke ved å bruke bremsene 
automatisk i tilfelle eventuelle kollisjoner.

1 Tilleggsutstyr. 
2  Se baksiden av brosjyren.
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Blindsonevarsler: Bruker sensorer og et varsellys 
i sidespeilet til å varsle førere om kjøretøy i blind-
sonen, slik at ulykker kan unngås.

Bakkeassistent1: Hindrer bilen i å rulle 
bakover når den stanses i en stigning, og 
holder bremsen for deg mens du bytter  
fra bremsepedalen til gasspedalen. Når du 
bruker gasspedalen, slipper den bremsen.

BYGD FOR Å HJELPE DEG
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UTFORDRENDE OVERFLATER  
VELKOMNE
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4x4-ombygging1: Velg Dangel 4x4-ombygging for høy  
mobilitetsevne på utfordrende veioverflater eller til og  
med ulendt off-road-terreng.

IntelliGrip1: Vivaros IntelliGrip-system, inkludert spesielle dekk til 
bruk på anleggsplasser, gir ekstra grep på vanskelige overflater, 
som gjørme, sand eller snø.

Med Vivaros Worksite Pack løftes opphenget 
med 25 mm for tilfellene der ekstra bakkeklaring 
er nødvendig. Pakken inkuderer en beskyttel-
sesplate under motoren som reduserer sjansen 
for skader fra ujevne overflater. Ved dårlig  
vær og på utfordrende overflater vil IntelliGrip1 
eller 4x4-ombygging1 gi enda bedre grep. 

Drivstofforbruk: Reis lengre per tank med  
Vivaros utvalg av kraftige men nøysomme moto-
rer og smidige girkasser for lave kjørekostnader, 
redusert utslipp og maksimal effektivitet.

1 Tilleggsutstyr. 
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FINN EN  PERFEKT 
FARGE

1 Jade White

2 Flaming Red

3 Diamond Black Metallic

4 Quartz Grey Metallic

5 Moonstone Grey Metallic

6 Cool Grey Metallic

7 Rich Oak Brown Metallic

8 Tourmaline Orange Metallic
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1 Også tilgjengelig som 17˝ stålfelg.

16˝ stålfelger1

17˝ diamantslipt  
lettmetallfelg

17˝ stålfelg med hjulkapsel  
i full størrelse 

17˝ lettmetallfelg i sølv

16˝ stålfelg med hjulkapsel i full størrelse 

Dekkmerking
Felger 215/65 R 16  

Continental 
ContiVan 

Contact 100 
(sommer)

215/65 R 16  
Michelin  
Agilis 51  

(sommer)

215/60 R 17  
Michelin  

Agilis+  
(sommer,  

IntelliGrip)

225/55 R 17  
Michelin  

Primacy 3  
(sommer)

Drivstoffeffektivitetsklasse C C C C

Veigrep under våte forhold B A A A

Målt verdi for ekstern dekkstøy 
(dB)

72 72 72 69

Klasse for ekstern dekkstøy
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SPESIAL- 
UTSTYR 
OG TILBEHØR

1 Takbøyler1

2 Vindavvisere1

3  Kledning/-gulv til bagasjerom1

4 Takgrind1

5 Gulvmatter1

6 Tilhengerfeste med kulefeste1

7 Tilhengerfeste med kule-  
og tappfeste1

1Tilleggsutstyr.
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Opel Service
Når det gjelder service og vedlikehold, leverer Opel sitt nettverk rask, praktisk og rimelig  
service – og får varebilen din raskt tilbake på veien. Opel har spesialutstyr, verktøy og  
opplæring for dine servicemarkedsbehov, og bruker kun originale deler montert av Opel- 
utdannede teknikere. Enkelt sagt er vi er ditt ene stopp for servicemarkedet under ett tak.

For mer detaljert serviceinformasjon og vilkår, kontakt den lokale Opel-forhandleren eller besøk www.opel.no

UNNGÅ BEKYMRING MED VÅR GRATIS VISUELLE SJEKK
Vi kontrollerer 97 sikkerhets- og pålitelighetsaspekter visuelt på bilen din. Du bestemmer hva  
som repareres og når. Ved å håndtere små reparasjoner proaktivt, kan du unngå dyre reparasjoner 
senere.

•	 Gratis	og	uten	at	du	ber	om	det

•	 Dekker	alle	de	viktigste	sikkerhetsaspekter

•	 Umiddelbar	tilbakemelding

•	 Rapport	for	dine	registre

KJØR SMARTERE
God navigasjon krever oppdaterte kart. Opels navigasjonsoppdateringer gir de nyeste kartene  
og informasjon med tusenvis av ruteoppdateringer – slik at du kan nå målet ditt.

•	 	Spar	tid	ved	å	kjøre	effektivt	

•	 	Spar	penger	–	både	på	drivstoff	og	vedlikehold	av	bilen

•	 	Respekter	miljøet	–	reduser	drivstofforbruk	og	CO2 -utslipp

Finn ut mer hos din lokale forhandler!

OPEL-KOMPETANSE
Opels spesialister kjenner bilen din bedre enn noen andre, og gir rask, praktisk og kompetent  
service til en rimelig pris.

•	 EU-kontroll

•	 Service	i	henhold	til	bilens	serviceplan

•	 Oljesjekk

•	 Sommer-/vinterkontroll

•	 Dekkomlegg	og	dekkhotell

•	 Karosseri/skade	og	glass.	Reparasjon	og	bytte	av	frontrute

ALLTID DET BESTE ALTERNATIVET
Opels originale deler er testet for funksjon og sikkerhet, de passer perfekt og er de mest pålitelige 
delene som er tilgjengelige for bilen din. 

•	 	Opels	originale	batterier	er	vedlikeholdsfrie	–	det	er	ikke	nødvendig	å	fylle	på	vann

•	 	Opels	originale	viskerblader	reduserer	vind	og	støy	til	et	minimum	og	forbedrer	komforten	 
i høye hastigheter

•	 	Opels	originale	bremseskiver	er	laget	for	best	mulig	bremseevne	og	kortest	mulige	bremselengder

•	 	Opels	originale	støtfangere	er	kollisjonstestet	og	passer	skikkelig,	slik	at	bilen	beholder	det	 
originale utseendet

OPEL PROFESJONELT VEDLIKEHOLD ELEKTRONISK HELSESJEKK FOR bILEN

OPPDaTERINgER aV KaRT TIL NaVIgaSJONSSySTEmETOPEL ORIgINaLDELER
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Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert 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.

Opels førerassisteringssystemer er ment å støtte føreren innenfor systemets iboende begrensninger. Føreren er fortsatt ansvarlig for kjøringen.

Resirkulering: informasjon om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, vårt nettverk for tilbakelevering av kasserte kjøretøyer og resirkulering når bilens levetid er over, finner du på www.opel.no. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den 

lokale Opel-forhandleren.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Utgave 08/19www.opel.no

FREMTIDEN TILHØRER ALLE


