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ZMORE VEČ.
Močan, zanesljiv in z vrhunskim udobjem za voznika: Opel Movano je na 
voljo v izvedbah z različno opremo in ga je možno preprosto prilagoditi 
vsem vašim zahtevam za poslovanje.
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OBVLADA 
VSAK IZZIV.
Težko bi našli dve povsem enaki opravili ali dve povsem enaki cesti. Če morate pri svojem 
delu vleči težke prikolice ali voziti po slabih cestah, verjetno razmišljate o pogonu 
na zadnji kolesi. Opel Movano s pogonom na zadnji kolesi je na voljo v dveh dolžinah, 
vrednost skupne mase vozila pa znaša 2800 in 4500 kg. Ta dostavnik bo zagotovo kos 
vsem vašim zahtevam.
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1 1050 mm za različico L1.

NAVDUŠI 
S FUNKCIONALNIM 
OBLIKOVANJEM.
Dizajn je veliko več kot le dober videz (in tudi tega Movanu zagotovo ne manjka). 
Treba je ustvariti uporaben prostor za tovor, ki mora biti preprosto dostopen. 
Zadnja vrata novega Opel Movana je mogoče odpreti do 270° (za doplačilo), 
stranska drsna vrata širine 1270 mm1 pa omogočajo preprosto natovarjanje ali 
raztovarjanje evropalet polne velikosti.
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Predal v stranskih vratih.
V velikih žepih v vratih lahko shranite celo 
1,5-litrske plastenke s pijačo.

Predal FlexTray.
Vsi pripomočki so preprosto dosegljivi 
v velikem predalu s čisto, ravno površino.

Brezžično polnjenje.
Preprosto odložite svoj pametni telefon 
v predal z vgrajenim induktivnim polnil-
nikom, da brezžično napolnite baterijo. 
(Deluje samo z napravami, združljivimi 
s standardom Qi.)

PRIPRAVLJEN NA VSE.
Voznik Opel Movana ima svojo pisarno vedno s seboj. Na voljo ima dva praktična priključka USB in 
12-voltno vtičnico ter številne standardne priročne možnosti, kot so zgornji predal s pokrovom, pomični 
predal pred sovoznikom in držala za 1,5-litrske plastenke. Vse je na dosegu voznikove roke.
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Predal na armaturni plošči.
Poskrbite, da bo med vožnjo vse varno 
shranjeno. Pomembne predmete 
preprosto odložite v zgornje zaprte 
predale.

Zložljiva mizica.
Pred sovoznikov sedež lahko namestite 
poklopno mizico in držalo za pijačo.

Prilagodljiva pisarniška mizica.
Svojega Movana lahko uporabite tudi kot 
mobilno pisarno in na poklopni srednji 
sedež z vrtljivo podlago odložite prenosni 
računalnik.
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OPEL MOVANO 
FURGONI.
Vse furgone Opel Movano lahko opišemo kot trpežno delovno 
okolje s preprostim dostopom do tovornega prostora. 1270 mm 
široka stranska vrata omogočajo bočno nakladanje evropalet v vse, 
razen v najkrajšo različico. Pri različicah H1 in H2 so zadnja vrata 
polne velikosti, skozi katera lahko v različice H2 preprosto naložite 
tovor do višine 1820 mm. Prevažate lahko tovor do dolžine 4383 mm, 
v obsežnem prostoru pa so priročno nameščena pritrdišča za tovor. 
Poleg tega je del standardne opreme tudi trpežna jeklena pregrada, 
ki potnike varuje pred tovorom.

Opel Movano furgon se s štirimi možnostmi nosilnosti, štirimi 
dolžinami, enojnimi ali dvojnimi zadnjimi kolesi, pogonom na 
sprednji ali zadnji kolesi, tremi višinami strehe, tremi pogoni, 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom Easytronic® in bogatim 
izborom dodatkov za večje udobje, poslovne potrebe in boljšo 
priročnost izvrstno sklada z vašimi poslovnimi načrti.
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Furgon: dimenzije

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)L3H2/H3 FWD

H2/H3 (SRW)

L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga 4 = zelo dolga

H: višina 1 = standardna 2 = srednja 3 = visoka

FWD = prednji pogon RWD = zadnji pogon

SRW = enojna zadnja kolesa DRW = dvojna zadnja kolesa

Vse mere so v mm.
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Furgon: različice

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Furgon: mase1 in prostornine

Opel Movano furgon
različice

Razred  
mase

(v kg)

Maks.  
nosilnost

(v kg)

Maks. 
obremenitev 

strehe

(v kg)

Tovorna 
prostornina

(v m3)

Maks. dolžina 
tovornih tal

(v mm)

Širina  
tovornih tal

maks./med 
blatnikoma

(v mm)

Maks. višina 
tovornega 
prostora

(v mm)

Obračalni krog

(od robnika do 
robnika/od zidu 

do zidu)
(v m)

FWD
L1H1 2800 873 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3300 1368 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1563 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 2800 845 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3300 1340 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1535 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1296 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1491 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H3 3300 1260 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L2H3 3500 1450 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L3H2 3500 1410 200 12,5 3733 1765/1380 1894 15,7/16,2

L3H3 3500 1370 –  14,1 3733 1765/1380 2144 15,7/16,2

RWD
L3H2, enojna zadnja kolesa 3500 1144 200 11,9 3733 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H3, enojna zadnja kolesa 3500 1106 – 13,5 3733 1765/1380 2048 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 3500 1125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3, dvojna zadnja kolesa 3500 1092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 4500 2125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3, dvojna zadnja kolesa 4500 2092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L4H2, enojna zadnja kolesa 3500 1102 200 14,9 4383 1765/1380 1798 15,7/16,2

L4H3, enojna zadnja kolesa 3500 1071 – 17,0 4383 1765/1380 2048 15,7/16,2

L4H2, dvojna zadnja kolesa 3500 1047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3, dvojna zadnja kolesa 3500 1005 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

L4H2, dvojna zadnja kolesa 4500 2047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3, dvojna zadnja kolesa 4500 2005 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2
1 Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.
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Zadnja sedežna klop za 4 člane ekipe.
Popolnoma opremljeni sedeži z varnostnimi 
pasovi omogočajo varen prevoz članov 
delovne ekipe.

VSI SE LAHKO 
ODPRAVIJO 
NA POT.
Opel Movano z dvojno kabino je posebej zasnovan za prevoz 
delovne ekipe in njihove opreme. Poleg voznikovega sedeža sta 
na voljo dva sedeža za sovoznika (za doplačilo je na voljo enojni 
sovoznikov sedež), na zadnji sedežni klopi pa je prostora za štiri 
člane ekipe, varnostni pasovi in vzglavniki so seveda del standardne 
opreme. Dostop je zagotovljen skozi velika drsna vrata, potnike 
pa pred tovorom ščiti izjemno čvrsta, zastekljena pregrada iz ABS.
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Furgon z dvojno kabino: dimenzije

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)

L2H2 FWD L3H2 FWD L3H2 RWD (SRW/DRW)

L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga
H: višina 1 = standardna 2 = srednja

FWD = prednji pogon RWD = zadnji pogon
SRW = enojna zadnja kolesa DRW = dvojna zadnja kolesa

Vse mere so v mm.
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Furgon z dvojno kabino: mase1 in prostornine

Opel Movano furgon 
z dvojno kabino
različice

Razred  
mase

(v kg)

Maks.  
nosilnost

(v kg)

Maks. 
obremenitev 

strehe

(v kg)

Tovorna 
prostornina

(v m3)

Maks. dolžina 
tovornih tal

(v mm)

Širina  
tovornih tal

maks./med 
blatnikoma

(v mm)

Maks. višina 
tovornega 
prostora

(v mm)

Obračalni krog

(od robnika do 
robnika/ od zidu 

do zidu)
(v m)

FWD
L1H1 3300 1173 200 5,0 1716 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1368 200 5,0 1716 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3300 1173 200 5,3 1716 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1368 200 5,3 1716 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1100 200 6,9 2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1295 200 6,9  2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L3H2 3500 1214 200 9,0 2825 1765/1380 1894 15,7/16,2

RWD
L3H2, enojna zadnja kolesa 3500 947 200 8,3 2825 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H2, dvojna zadnja kolesa 3500 928 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,6/14,1
1 Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.

Furgon z dvojno kabino: različice

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)
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IntelliLink Navi 50 Pro.
Ta radio, informativno-zabavni in navigacijski sistem z močjo 2 x 20 W nudi zelo veliko 
za dostopno ceno. Položaj 17,8 cm (7") barvnega zaslona na dotik na zgornjem delu 
sredinske konzole zagotavlja optimalno preglednost. Dinamična navigacija z zemljevidi 
za Zahodno ali Vzhodno Evropo.

Med drugimi značilnostmi so še Android AutoTM1, Apple CarPlayTM2, govorno upravljanje 
za povezane pametne telefone, kontrole na volanu, priključka USB in Aux ter Bluetooth® 
za prostoročno telefoniranje in pretočno predvajanje zvoka. Za doplačilo je na voljo 
tudi digitalni radio DAB+.3

1 Android Auto je blagovna znamka podjetja Google Inc.
2 Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja Apple Inc.
3 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema.

STANDARDNA IN 
DODATNA OPREMA.
Sistem Infotainment.
Če lahko vedno ohranite stik s poslovnimi partnerji, če natančno veste, kako  
do svojega cilja in če imate najnovejše informacije o stanju na cestah, imate  
občutno prednost v poslovnem svetu. Zaradi vsega naštetega je Opel Movano  
na voljo z zanesljivimi sistemi za informacije in razvedrilo.
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Radio 15 USB.
Sprejemnik z vgrajenim zaslonom, ki prikazuje tudi uro, in omogoča univerzalno 
povezljivost prek priključka USB in Bluetootha®. Moč 2 x 15 W. Za doplačilo je na voljo 
tudi digitalni radio DAB+.3

Dodatna vtičnica (Aux) in priključek USB.
Vsi sistemi Infotainment za Opel Movana so opremljeni s priključki Aux in povezavami 
prek priključka USB.

Digitalni radio DAB.
Digitalni radio DAB/DAB+/DMB omogoča sprejem vseh evropskih digitalnih radijskih 
formatov. Na voljo za doplačilo v kombinaciji s sistemi IntelliLink Navi 50 Pro, Radio 15 USB 
in IntelliLink Navi 80.

IntelliLink Navi 80.
Radio, informativno-razvedrilni in navigacijski sistem z osupljivo paleto 
funkcij in intuitivnim upravljanjem prek volanskega obroča ali z glasom. 
Vključuje priključka Aux in USB, čitalnik SD kartic, prostoročno telefoniranje 
in pretočno predvajanje zvoka prek Bluetootha®, zvočno predvajanje 
sporočil SMS, zemljevide Evrope, 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik s prikazom 
slike vzvratne kamere in brezplačno uporabo storitev TomTom LIVE do 
leta 2020. Za doplačilo je na voljo tudi digitalni radio DAB+.3

Android AutoTM1 poleg tega omogoča prostoročno pisanje sporočil3, pred-
vajanje glasbe in prikaz zemljevidov prek izbranih medijev ter upravljanje 
aplikacij vašega pametnega telefona na zaslonu z visoko ločljivostjo.

Povezava Bluetooth®.
Uporabniku prijazna in izjemno vsestranska 
tehnologija Bluetooth® omogoča prosto-
ročno in varno mobilno telefoniranje.

Kontrole za radio na volanu.
Vozniku omogočajo upravljanje, ne 
da bi moral odmakniti pogled s ceste.
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Elektronska klimatska naprava.
Samodejno prilagodi temperaturo in 
vzdržuje izbrano klimo v notranjosti 
vozila.

Klimatska naprava.
Izboljšani delovni pogoji v vseh 
vremenskih razmerah: ohlajena kabina 
poleti, pregledna okna brez rosenja 
pozimi.

Paket za kadilce.
Odstranljiv pepelnik, ki ga je mogoče 
namestiti v držala za pijačo, in vžigalnik, 
ki ga je mogoče uporabiti v katerikoli 
od razpoložljivih 12-voltnih vtičnic.

Potovalni računalnik.
8,9 cm (3,5") TFT območje med instrumenti 
jasno prikazuje vse ustrezne informacije 
vključno s porabo goriva, dosegom, časom 
vožnje in prevoženo razdaljo ter opozorila 
naprednih sistemov za pomoč vozniku.

Pametni tahograf.
Zanesljivo beleži čas vožnje in počitka 
v skladu z zakonodajo EU, ki velja za 
profesionalne voznike, in omogoča 
preprosto upravljanje.

Regulator hitrosti z omejevalnikom.
S kontrolnimi gumbi na volanu lahko 
voznik nastavi začasno najvišjo hitrost.

Klimatske naprave za vozila s homologacijo N1, N2 ali 
M2 za delovanje uporabljajo fluorirane toplogredne 
pline (R 134a). Sistem v prednjem delu vozila vsebuje 
skupno 580  g R 134a, kar ustreza 0,83  tone CO2. 
Sistema v prednjem in zadnjem delu vozila vsebujeta 
skupno 1100 g R 134a, kar ustreza 1,57 tone CO2. Sistema 
v prednjem in zadnjem delu vozila pri različici z več kot 
16 sedeži vsebujeta skupno 1700 g R 134a, kar ustreza 
2,43 tone CO2. Potencial globalnega ogrevanja znaša 
1430. Informacije v skladu z R (EU) št. 517/2014.

Potniška kabina
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Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico.
Vgrajena stopnica z nedrsečo površino 
je del standardne opreme pri modelih 
z zadnjim pogonom in olajša dostop do 
prostora za tovor. Pri modelih s prednjim 
pogonom je na voljo za doplačilo.

Odstranljiva vlečna kljuka.
Kroglasta vlečna kljuka še izboljša 
praktičnost Opel Movana.

Udoben voznikov sedež.
Za doplačilo je na voljo po višini prilagodljiv 
globok sedež z nastavljivo ledveno oporo 
in naslonom za roko. Na voljo je tudi za 
sovoznika.

Vzmeten voznikov sedež.
Na voljo je za doplačilo in se odlično izkaže 
pri vožnji po slabših cestah ali na dolge 
razdalje. Sedež omogoča nastavljanje 
v 4 smeri in je opremljen z naslonom za roko. 
Poleg tega je mogoče prilagoditi tudi 
občutljivost vzmetenja.

Dodatni parkirni grelec.
Takojšnje udobje in pregledna stekla od 
samega začetka. Na voljo z nastavljivim 
časovnim stikalom, ki spremlja tudi 
temperaturo v kabini in cikel ogrevanja. 
Za doplačilo tudi z daljinskim upravljanjem.

Udobje 

Zunanjost  
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Opozarjanje na spremembo voznega 
pasu in samodejni preklop dolgih luči.
Dovršena sistema poskrbita za opozorilo, 
če začne vozilo nehote zapuščati vozni 
pas, in preklapljata med zasenčenimi in 
dolgimi lučmi glede na razmere v prometu.

Opozarjanje na mrtvi kot.
Sistem zazna druga vozila, ki vozijo za vami, 
in vas opozori, ko vstopijo v vaš mrtvi kot 
na eni ali drugi strani.

Asistenca v primeru bočnega vetra.
Samodejno zazna motnje, ki jih povzroča 
bočni veter, in s protiukrepi zagotovi 
dodatno stabilnost.

VARNOST JEMLJE 
NADVSE RESNO.
Zračne blazine ter sistema ABS in ESP® za voznike velikih dostavnih vozil niso nič novega. Za dodatno 
varnost in zaščito voznika novega Opel Movana pa poskrbijo tudi nadzor mrtvih kotov, asistenca v primeru 
bočnega vetra, vsestranska možnost pritrditve tovora ter žarometi in sistem brisalcev, ki se samodejno 
odzovejo na spremenjene svetlobne in vremenske pogoje. V dostavnem vozilu, ki je običajno brez 
uporabnega notranjega vzvratnega ogledala, vzvratna kamera omogoča odličen pregled nad 
dogajanjem za vozilom.
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Vzvratna kamera.
Prikaz območja za vozilom pri vožnji naprej 
poskrbi za odličen pregled nad prometom 
za vami – kar se posebej izkaže pri vožnji 
furgona brez zadnjih oken.

Sistem Park Pilot s pomočjo pri parkiranju 
spredaj in zadaj.
Z grafičnim prikazom razdalje in opozo-
rilnimi zvočnimi signali za ovire pomaga 
preprečiti morebitne poškodbe pri vzvratni 
vožnji in vas opozori, če je pred vozilom 
premalo prostora, na primer pri bočnem 
parkiranju.

Varnostni sistem vozila.
Alarm proti kraji, ki ga je mogoče upravljati na daljavo, s senzorji 
za gibanje v prostoru varuje celotno vozilo (prostor za motor, kabina 
in tovorni prostor) pred vlomom.

Varnostno zaklepanje.
Zagotavlja dodatno varnost in je za doplačilo na voljo za vse modele.

Vzvratna kamera s prikazom pri 
parkiranju.
Jasno prikaže območje za vozilom na 
17,8 cm (7") zaslonu navigacijskega sis-
tema1, da omogoči natančno parkiranje.

Prednji meglenki.
Pomaknjeni sta nekoliko nazaj in tako 
zaščiteni pred poškodbami ter optimalno 
nameščeni za osvetlitev cestišča.

Širokokotno ogledalo.
Širokokotno zunanje ogledalo z dvojno 
lečo zmanjša mrtve kote med vožnjo na 
minimum. Veliko konveksno ogledalo 
na sovoznikovem senčniku zagotavlja 
pregled nad območjem mrtvega kota 
pri vzvratni vožnji in prostorskih omejitvah.

Podvozje

Zapora zadnjega diferenciala.
Z modeli na zadnji pogon je za doplačilo 
na voljo tudi zapora diferenciala, ki 
pomaga pri vožnji na spolzkih cestiščih.

Zračno vzmetenje.
Za udobnejšo vožnjo in zaščito tovora 
je za modele s prednjim pogonom za 
doplačilo na voljo po višini prilagodljivo 
zadnje zračno vzmetenje.

Varnost in zaščita

1 Pri standardnem Radiu 15 USB je slika območja za vozilom prikazana na 8,9 cm (3,5") LCD zaslonu, ki je vgrajen 
v vzvratno ogledalo.

Žarometi z dnevnimi LED lučmi.
Zagotavljajo dodatno vidljivost na cesti 
– ne glede na pogoje.

Dodatni sistemi

Pogon dodatnih naprav.
Na voljo je tudi pogon dodatnih naprav 
z motorjem. Za zahtevnejšo uporabo je 
pri vseh modelih z zadnjim pogonom 
na voljo pogon odatnih naprav, ki deluje 
prek menjalnika.

Dodaten akumulator.
Priporočamo ga za vozila z dodatnimi 
ogrevalnimi ali klimatskimi napravami 
ter drugimi električnimi porabniki.



25

Zaščita tovornega prostora.
Da je notranjost varna pred poškodbami, so tla zaščitena z leseno oblogo, premazano z umetno smolo, na stranice pa so nameščene 
lesene obloge polovične ali polne višine, ki ne zakrivajo obročkov za pritrjevanje.

Zaščita okna v predelni steni.
Čvrsta jeklena mreža, skladna s standardi ISO, varuje okno, 
ne da bi ovirala pogled v tovorni prostor.

LED osvetlitev prostora za tovor.
LED luč s sijajno svetlobo odlično osvetli prostor za tovor v vašem 
dostavniku.

Zaščita tovora 
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Varnostna mreža za tovor.
Tridimenzionalna, izjemno prilagodljiva 
mreža je idealna za pritrditev tovora 
različnih velikosti in sestave.

Teleskopska držalna drogova.
Z vodoravno ali navpično namestitvijo 
na pritrdilna vodila varno zadržita težje 
tovore.

Premična predelna stena.
Nameščena je na vodilih na stropu in tleh, z mesti za pritrditev vsakih 25 mm in je še posebej uporabna za pritrditev škatel in 
nepritrjenega tovora. Stena ima prehod, ki ga je mogoče odpreti.

Zaščita tovora
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Pritrditve v stranskih oblogah.
Prilagodljivi jermeni za pritrditev tovorov na stranska vodila.

Stranska pritrdila vodila.
Točke za pritrditev so na vsakih 25 mm, 
6 premičnih pritrdišč pa zagotavlja 
univerzalno rešitev za pritrditev tovora.

Premična pritrdišča za tovor.
Posebej zasnovana za sistem vodil 
v Opel Movanu. Izdelana so iz jekla in 
opremljena z zaklepnim mehanizmom 
z gumbom.

Fiksna pritrdišča za tovor.
Optimalno nameščenih 6, 8, 10 ali 12 
pritrdišč na tleh tovornega prostora 
(odvisno od dolžine vozila) omogoča 
varno pritrditev tovora. Za doplačilo 
so na voljo tudi 4 stranska pritrdišča.
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Osnovni strešni nosilec.
Na lahkih, vendar močnih prečno pritrjenih 
nosilcih iz aluminija lahko prevažate dolge, 
do 200 kilogramov težke predmete, kot 
so cevi, gradbeni oder itd.

Izjemno trpežna vlečna kljuka.
Z močno in visokokakovostno vlečno kljuko 
je Opel Movano še bolj uporaben in 
vsestranski. Standardna kljuka s kroglo 
ali kroglo z zatičem ima 7- ali 13-pinski 
električni vmesnik. Električno napeljavo 
za vleko je treba naročiti posebej.

Zaščitne zavesice.
Trpežne zavesice, izdelane iz termo-
plastike, so posebej oblikovane, tako 
da varujejo karoserijo pred poškodbami 
zaradi kamenja, pljuskov, umazanije itd.

Aluminijast strešni prtljažnik.
Močan, priročen in izdelan tako, da 
omogoča prevoz tovora do največje 
strešne obremenitve 200 kg. Na voljo 
je za vse dolžine vozil Opel Movano.

Pohodna plošča za strešni prtljažnik.
Čvrsta perforirana aluminijasta pohodna 
plošča izboljša dostop do opreme na 
strehi. Namenjena je za uporabo s strešnim 
prtljažnikom. Na voljo je za vse dolžine 
vozil Opel Movano.

Lestev, pritrjena na zadnjem delu vozila.
Lestev je izdelana iz trpežnega jekla in 
omogoča preprost dostop do strehe pri 
vozilih vseh višin.

Dodatna oprema: zunanjost
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Zaščitna mreža za zadnje okno.
Na notranji strani vozila so pritrjene čvrste 
kovinske mreže z belim premazom, ki ščitijo 
zadnje steklo pred tovorom, obenem pa 
vozniku omogočajo pogled nazaj.

Tepihi za vse vremenske pogoje.
Svetlo sivi gumijasti tepihi po meri 
Opel Movana ščitijo vozilo pred 
umazanijo ter omogočajo preprosto 
odstranjevanje in čiščenje.

Tepihi.
Priročni in trpežni tepihi v temno sivi 
barvi z napisom Movano se izvrstno 
prilegajo tlom kabine. Tepihi prekrivajo 
tla pod voznikovim in sovoznikovim 
sedežem.

Standardne sedežne prevleke.
Zaščitne in privlačne temno sive 
prevleke sedežev so narejene iz 
trpežnega poliestra ter prikrojene 
posebej za vozilo Opel Movano.

Vrhunske sedežne prevleke.
Temno sive prevleke z videzom usnja 
poskrbijo za dodaten slog in razkošje 
ter zaščitijo originalno oblazinjenje 
sedežev.

Police in shranjevalni prostori za profesionalce.
Vsako delo ima svoje organizacijske zahteve, nekatere je lažje izpolniti, druge težje. 
Naši izdelki za shranjevanje vključujejo modularno združljive in namensko zasnovane 
nosilce, police in zaboje za praktično vse zahteve in vrste uporabe. Izdelujejo jih naši 
dobavitelji s certifikatom, zato za kar največjo učinkovitost ekipe dodajo robustno 
natančno prilagodljivost pri prevozu tovora.

Dodatna oprema: notranjost
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Poppy rdeča

Halo srebrna1

1 Kovinska barva.

North Sea modra

Mandarin oranžna

Ambient modra1 Pearl črna1

Saffron rumena

Signal modra

Cement siva

Polar bela

Za specifičen videz izbirajte med 10 elegantnimi barvami in dvema oblazinjenjema z vrhunskim značajem.

Barve in oblazinjenja



31

SERVIS OPEL.Ko sta na vrsti servis in vzdrževanje, se omrežje Oplovih strokovnjakov za popravila izkaže s hitrimi, 
priročnimi in cenovno ugodnimi storitvami v poprodaji – da sta vaše osebno ali gospodarsko 
vozilo kar se da hitro spet na cesti. Opel ima specializirano opremo, orodja in znanje za vse 
vaše želje in potrebe po nakupu vozila ter uporablja samo originalne dele, ki jih vgradijo pri 
Oplu usposobljeni mehaniki. Če povemo preprosto: pri nas najdete vso podporo po nakupu 
vozila ‘pod eno streho’.

ZAŠČITA PO MERI
Ostanite pripravljeni in izkoristite naše po meri prilagojene 
pakete za nova vozila. Povezane storitve zagotavljajo 
izjemno vrednost, zato lahko stopnjo kritja določite glede 
na svoje želje.
• Oplova podaljšana garancija (vključno s 24-urno garancijo 

mobilnosti Oplove pomoči na cesti) standardno dvoletno 
jamstvo podaljša za do 3 dodatna leta

• Oplovi servisni pregledi z deli, izpostavljenimi obrabi, 
vključujejo vse dele in tekočine pri servisiranju, delo 
v skladu z načrtom servisiranja, preverjanje zaščite pred 
korozijo itd. Oplov servis z deli, izpostavljenimi obrabi, 
zagotavlja brezplačne nadomestne dele

• V skladu z veljavnimi določili in pogoji

1 Na voljo samo v določenih državah.
Za podrobnejše informacije o servisu ter določilih in pogojih povprašajte svojega Oplovega partnerja ali obiščite spletni naslov www.opel.si

OPEL ZAGOTAVLJA PROFESIONALEN SERVIS
• Celoviti servisni programi
• Zmogljivo servisno omrežje po vsej državi
• Več kot 4700 pooblaščenih Oplovih servisnih centrov 

in 2000 servisov za gospodarska vozila 
• Platforma myDigitalService
• 2-letna garancija za nova vozila
• 12 mesecev pomoči na cesti
• Avtomobilsko zavarovanje z Oplovo znamko1

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNOST Z VIZUALNIM 
PREGLEDOM
Vizualno pregledamo 97 točk vozila, povezanih z varnostjo 
in zanesljivostjo – v samo 12 minutah. Sami odločate, kaj 
naj popravimo in kdaj. S proaktivnim izvajanjem manjših 
popravil se lahko izognete poznejšim dražjim popravilom.
• Pokriva vse glavne varnostne vidike
• Takojšnje povratne informacije
• Poročilo za vaš arhiv

VOZITE PAMETNEJE
Dobra navigacija zahteva posodobljene zemljevide. Oplove 
posodobitve za navigacijske sisteme zagotavljajo najnovejše 
zemljevide in informacije o več tisoč posodobljenih poteh – 
da boste hitro in varno prišli na cilj.
• Prihranite čas z učinkovito vožnjo 
• Prihranite denar – tako pri gorivu kot pri vdrževanju vozila
• Spoštujte okolje – zmanjšajte porabo goriva in emisije CO2

Odkrijte še več v svojem prodajno-servisnem centru!

OPLOVA STROKOVNOST
Oplovi specialisti najbolje poznajo vaše vozilo in poskrbijo 
za cenovno ugodno, hitro, priročno in strokovno servisiranje.
• Tehnični pregled in preverjanje pred tehničnim 

pregledom
• Servisni pregledi
• Preverjanje olja
• Poletno/zimsko preverjanje
• Menjava pnevmatik
• Popravila karoserije

VEDNO NAJBOLJŠA MOŽNOST
Originalni deli Opel s preverjeno funkcionalnostjo in varnostjo 
zagotavljajo popolno vgradnjo in so najzanesljivejši deli 
za vaš avto.
• Oplovi originalni akumulatorji ne potrebujejo vzdrževanja – 

tekočine ni treba dodajati
• Oplove originalne metlice brisalcev zmanjšajo zračni upor 

in hrup ter izboljšajo udobje pri večji hitrosti
• Originalni Oplovi zavorni koluti so izdelani za izjemno 

zmogljivo zaviranje in najkrajšo možno zavorno razdaljo
• Oplovi originalni odbijači so preverjeni s testnimi trčenji 

in zagotavljajo popolno vgradnjo, da vozilo ohrani prvotni 
videz

OPLOVO PROFESIONALNO 
VZDRŽEVANJE

ELEKTRONSKO PREVERJANJE STANJA 
VOZILA

POSODOBITVE NAVIGACIJSKIH 
ZEMLJEVIDOVORIGINALNI DELI OPEL

STORITVE

FLEXCARE1

http://www.opel.si
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Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti 
oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil 
se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo.

Recikliranje: podatki o zasnovi za okolje, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si Za natančne podatke o opremi naših vozil se obrnite 
na lokalnega trgovca z vozili Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Madžarska)

Izdaja 07/19www.opel.si
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