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DOSTAVNIK, 
KI ZMORE VEČ.

Novi Vivaro je dostavnik, ki preseže vsa pričakovanja. Na voljo je v štirih vsestranskih različicah – kot 
standardni furgon, furgon s podaljšano kabino, kombi in platforma s kabino – zato boste zagotovo 
našli idealnega Vivara zase, ne glede na vrsto vašega dela. Ste pripravljeni, da od svojega dostavnika 
zahtevate več?
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1 Višina pod 1,9 m ne velja za Vivara 
Cargo z dolgo medosno razdaljo, 
Vivara s podaljšano kabino in 
različice s paketom opreme za 
gradbišča ali povečano nosilnostjo.

2 Za doplačilo.
3 Dolga izvedba s klopjo FlexCargo® 

in poklopljenimi sedeži.
4 Glejte zadnjo stran kataloga.

Vivaro združuje osupljivo Oplovo oblikovanje in izdelavo z nemško natančnostjo.

Novi Vivaro navduši z vrhunsko vožnjo kot v osebnem vozilu in najsodobnejšimi tehnologijami, ki jih le redko 
najdemo v gospodarskih vozilih.

Izjemno učinkoviti motorji in menjalniki zagotavljajo najugodnejše stroške lastništva v segmentu.

Med štirimi karoserijskimi izvedbami poiščite najprimernejšo za zahteve vašega podjetja ali izberite 
nadgradnjo, prilagojeno zahtevam vaših vsakodnevnih prevozov.

Tri medosne razdalje nudijo prilagodljiv prostor. Skupna višina manj kot 1,9 m1 zagotavlja neoviran dostop.

Ustvarite mobilno pisarno s prilagodljivo pisarniško mizico2 in držali za pametne telefone/tablične računalnike2.

Izkoristite osupljivo največjo prostornino do 6,6 m3 in nosilnost do 1400 kg.3

Sistemi za pomoč vozniku, kot so samodejni regulator hitrosti4, prepoznavanje prometnih znakov in samodejno 
zaviranje v sili4, zagotavljajo vrhunski nadzor in varnost pri vožnji.

NOVI STANDARD.
Vivaro je zasnovan povsem na novo, da nudi največ med gospodarskimi vozili v tem segmentu. Izkoristite izjemno prilagodljiv 
prostor za tovor, največjo nosilnost v razredu, funkcije mobilne pisarne in različne možnosti za povezave – da bo vaše 
podjetje vedno korak pred drugimi.
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1 Za doplačilo.
2 Višina pod 1,9 m ne velja za furgon Vivaro z dolgo medosno razdaljo, 

Vivara s podaljšano kabino in različice s paketom opreme za gradbišča 
ali povečano nosilnostjo.

OBLIKA Z NAMENOM.
Vivaro nosi pečat najboljšega Oplovega oblikovanja – privlačen videz zunanjosti pa dopolnjuje tudi izjemna uporabnost. Tako na primer 
tipala stranskih vrat omogočajo prostoročni dostop1, ko imate polne roke.

Drsna vrata z električnim pomikom1 zagotovijo širok in udoben dostop do zadnjega dela vozila za potnike in tovor, višina pod 1,9 m2 
pa zagotavlja dostop v podzemne garaže.
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Manjši (S) Srednji (M) Velik (L)
MERE PROSTORA ZA TOVOR (mm)

Najv. dolžina tovornih tal (brez klopi FlexCargo®) 2162 2512 2862

Najv. dolžina tovornih tal (s klopjo FlexCargo®) 3324 3674 4024

Dolžina tovora na srednji višini 1835 2185 2535

Širina tovornih tal med blatnikoma 1258 1258 1258

Največja širina tovora 1636 1636 1636

Največja višina tovora 1397 1397 1397

PROSTORNINA ZA NATOVARJANJE (m3)

Uporabna prostornina brez klopi FlexCargo® 4,6 5,3 6,1

Uporabna prostornina s klopjo FlexCargo® 5,1 5,8 6,6

Število evropalet 2 3 3

MERE ZADNJE ODPRTINE (mm)

Najmanjša višina praga 545 544 600

Največja višina praga 626 613 633

Največja širina odprtine 1282 1282 1282

Višina odprtine zadnjih vrat 1220 1220 1220

MERE ODPRTINE DRSNIH VRAT (mm)

Največja širina odprtine 745 935 935

Višina odprtine stranskih drsnih vrat 1238 1241 1241

OKRETNOST (m)

Obračalni krog med robniki 11,3 12,4 12,4

Obračalni krog med zidovi 11,8 12,9 12,9
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KOMPAKTEN IN OKRETEN.

Novi Vivaro je na voljo v treh velikostih – manjši (S), srednji (M) 
in večji (L) – vse pa v skladu z zahtevami vašega dela nudijo 
popolno ravnovesje med relativno kompaktnimi zunanjimi 
merami in prostorno, izjemno prilagodljivo notranjostjo. 
Manjša različica (S) je z dolžino samo 4,60 m izjemno okretna 
na ozkih mestnih ulicah in v urbanih območjih, kjer ni nikoli 
dovolj prostora. Vanjo je možno naložiti dve evropaleti, 
srednje velika različica (M) pa nudi dovolj prostora za tri 
evropalete.
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1 Za doplačilo.
2 Dolga izvedba s klopjo FlexCargo® in poklopljenim sedežem.

PAMETNA 
OPREMA.

Kljub relativno kompaktnim zunanjim meram Vivaro z dovršeno notranjo opremo in inovativno 
klopjo FlexCargo® za sopotnika1 navduši z nadvse uporabno prostornino (do 6,6 m3) in za dolžino 
prostora za tovor (do 4 m).2

Nosilnost: zakaj bi vozili večkrat, če lahko naenkrat prepeljete več – Vivarova izjemna največja 
nosilnost znaša 1400 kg.

Klop FlexCargo® z odprtino1: omogoča 
udoben prevoz treh oseb v kabini, s poklopom 
zunanjega sovoznikovega sedeža in loputo 
v predelni steni, pa si zagotovite neprekinjen 
raven prostor za prevoz daljših predmetov.

Kabina: poklopite nosilec zunanjega sovozni-
kovega sedeža ob naslonjalo in naložite 
zajetne predmete, kot so veliki zaboji, v prednji 
del vozila.1
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Prostor za tovor: z osupljivo dolžino 
(na tleh) do 2,36 m in največjo višino 1,39 m.

1 Na srednji višini.
2 Furgon s podaljšano kabino s poklopljeno 

klopjo.
3 Furgon s podaljšano kabino s fiksno klopjo.
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Fiksna predelna stena z zadnjo klopjo: za drugo 
vrsto sedežev vas čaka še 3,2–4,0 m3 prostora 
za tovor.

Poklopna zadnja klop in predelna stena: izjemno uporaben prostor za tovor 4,0 m3 (z nameščeno 
klopjo) je možno povečati na 5,5 m3 (klop poklopljena naprej) in s poklopom klopi in predelne stene 
podaljšati tovorno dno še za 60 cm1.

Potrebujete še prilagodljivejšo namestitev? Vivaro kot furgon 
s podaljšano kabino je odlična rešitev, saj s prostorom za do šest 
potnikov omogoča prevoz oseb in tovora brez kompromisov. 

PROSTOR ZA EKIPO.
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5-sedežnik z dvema sedežema 
spredaj ter dvosedežno klopjo 
in individualnim sedežem 
v drugi vrsti.

6-sedežnik z enim individualnim 
sedežem in dvosedežno klopjo 
v prvi in drugi vrsti.

8-sedežnik z dvema sedežema 
spredaj ter dvosedežno klopjo 
in individualnim sedežem 
v drugi in tretji vrsti.

8-sedežnik z dvema sedežema 
spredaj ter dvosedežno klopjo 
in individualnim sedežem v drugi 
in tretji vrsti (poklopljeni navzdol).

VSE, KAR POTREBUJETE.
Z dovršeno opremo notranjosti omogoča Vivaro kombi udobno namestitev za do devet oseb. Zatemnjena zadnja okna, dvojna drsna vrata 
in prilagodljive konfiguracije sedežev1 poskrbijo, da je to vaš idealen taksi ali okreten kombi za prevoz ekipe. Spredaj je lahko nameščen individualen 
sedež za sopotnika ali klop za dva. V drugi vrsti lahko izberete trisedežno klop1 ali dvosedežno klop z individualno poklopnim tretjim sedežem1. 
V tretji vrsti je lahko še ena trisedežna klop1 ali pa si zagotovite popolno prilagodljivost z individualnim tretjim sedežem1, da boste lahko poleg 
potnikov peljali tudi daljše predmete.

1 Za doplačilo.
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Navigacijski sistem: vključuje osupljiv 7-palčni zaslon na dotik2 
in 3D navigacijo, da boste vedno našli cilj pri vsakodnevnih 
vožnjah ali daljših dostavah.

Opel Connect: ostanite povezani na poti s pametnimi 
tehnologijami, varnostnimi sistemi in inovacijami 
za pomoč vozniku, kot je SOS klic v primeru nezgode. 
Še več koristnih možnosti, kot so asistenčni klic, s spletom 
povezane navigacijske storitve in obveščanje o stanju 
vozila, bo na voljo od oktobra 2019.

Projekcijski zaslon: najpomembnejše informacije, kot 
so hitrost in podatki regulatorja hitrosti, v voznikovem 
vidnem polju na projekcijskem zaslonu2, ki je še ena 
od edinstvenih možnosti Vivara v tem segmentu.

1 Razpoložljivost SOS klica in asistenčnega klica je kot možnost za doplačilo 
predvidena od maja 2019, druge storitve sistema Opel Connect pa 
bodo predvidoma na voljo od oktobra 2019. Storitve lahko zahtevajo 
naročnino/plačilo za uporabo in so odvisne od pokritosti in razpoložljivosti 
mobilnega omrežja.

2 Za doplačilo.

VODILNE INOVACIJE 
V SEGMENTU.
Ostanite povezani na poti s pametnimi tehnologijami in varnostnimi sistemi. Koristne možnosti, kot so SOS klic, asistenčni klic v primeru okvare z dostopom do pomoči na cesti 
in navigacija s podatki o prometu 'v živo' bodo na voljo tekom leta 2019.1
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Predali v vratih: v poglobljenih odlagališčih 
v voznikovih in sovoznikovih vratih lahko shranite 
večje predmete, na primer 1,5-litrske plastenke.

Sovoznikova klop z vgrajenim predalom1: 
v dodatnem prostoru za shranjevanje pod blazino 
sovoznikove klopi1 lahko spravite delovno orodje 
ali druge dragocene predmete – s 60 litri je dovolj 
prostora za vse.

Predali v armaturni plošči: morate pospraviti 
veliko malenkosti? Vivaro z odprtimi predali in 
hlajenim predalom pred sovoznikom nudi obilo 
možnosti.

1 Za doplačilo.

VAŠA PISARNA NA POTI.
Ne glede na vrsto vašega dela boste gotovo veseli možnosti, da dostavnik spremenite v mobilno pisarno. Vivaro je na voljo s prilagodljivo pisarniško 
mizico1, držalom za pametni telefon/tablični računalnik1 in vrsto drugih praktičnih rešitev za shranjevanje v kabini in na armaturni plošči, da bodo vsi 
predmeti varno pospravljeni, ko boste na poti proti še enemu uspešno doseženemu cilju – dan za dnem.



19



20

2

1



21

3 4

1

2

3

4

Curitiba Triton, sivo blago/Carla, črno umetno usnje2

Curitiba Monotone, svetlo sivo blago3

Carla, oblazinjenje celotnega sedeža s črnim umetnim usnjem

Curitiba Triton, sivo blago4

V Vivarovi prostorni kabini si lahko privoščite visoko raven udobja, 
saj sedeži nudijo idealno ergonomsko oporo tudi na najdaljših 
vožnjah in so na voljo z različnimi privlačnimi oblazinjenji. Ogrevanje 
sedežev1 v prvi vrsti poskrbi za prijetno toplino, ko je zunaj mrzlo.

1 Za doplačilo. Ni na voljo z vsemi stopnjami opreme.
2 Na voljo za furgon/platformo s kabino.
3 Na voljo za kombi.
4 Na voljo za furgon s podaljšano kabino/kombi.

SEDITE IN UŽIVAJTE.
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V VARNIH ROKAH STE.

1 Za doplačilo.

Prilagajanje omejitvam hitrosti1: uporablja 
sistem za prepoznavanje prometnih znakov 
z omejitvijo hitrosti. Z enim samim pritiskom 
na tipko pomnilnika lahko regulatorju hitrosti 
prepustite prilagajanje v skladu z omejitvami.

Pametni svetlobni snop1: sistem samodejno 
preklaplja žaromete med dolgimi in zasenčenimi 
lučmi, da prepreči slepljenje drugih voznikov.
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Zaznavanje utrujenosti voznika1: s pomočjo 
naprej usmerjene kamere in premiki volana 
analizira način vožnje ter vas obvesti, ko je čas 
za kratek odmor.

Opozarjanje na spremembo voznega pasu1: 
zazna, da Vivaro zapušča svoj vozni pas in 
opozori voznika z zvočnim signalom in prikazom.
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1 Za doplačilo.
2 Glejte zadnjo stran kataloga.

Samodejno zaviranje v sili1,2: poseže v nujnih 
primerih in skuša z zaviranjem preprečiti trčenje.

Opozarjanje na nevarnost naleta1: preverja cesto pred vozilom in voznika 
opozori na možnost trčenja v vozilo ali pešce. Poleg tega samodejni regulator 
hitrosti1 z upočasnjevanjem in pospeševanjem prilagaja hitrost, da v prometu 
vzdržuje nastavljeno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami.
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Opozarjanje na mrtvi kot1: uporablja senzorje in 
z opozorilno lučko v zunanjem ogledalu opozori 
voznika na druga vozila v mrtvem kotu Vivara, 
da počaka s prehitevanjem ali zamenjavo voznega 
pasu.

Asistenca za speljevanje na strmini1: 
preprečuje pomik vozila navzdol po klancu 
in zadrži zavorni tlak, da lahko stopalo 
prestavite z zavorne stopalke na stopalko 
za pospeševanje. Ko pritisnete na stopalko 
za pospeševanje, se zavore sprostijo.

DA BOSTE OSTALI 
NA PRAVI POTI.



26

DOBRODOŠLE, 
IZZIVALNE PODLAGE.
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Predelava s pogonom 4x41: izberite pogon 4x4 podjetja 
Dangel za mobilnost na še tako zahtevnih cestiščih ali celo 
na terenskih brezpotjih. Podjetje Dangel nudi tudi predelavo 
s pogonom 4x2.

IntelliGrip1: Vivarov sistem IntelliGrip v kombinaciji s posebno 
konstrukcijo pnevmatik za gradbišča zagotavlja dodaten oprijem 
na zahtevnih podlagah, kot so blato, pesek ali sneg.

Paket opreme za gradbišča vključuje za 25 mm 
dvignjeno podvozje, da bo zagotovljen ustrezen 
odmik od tal. Obenem je povečana nosilnost 
vozila, zaščita podvozja pa prepreči poškodbe 
pri stiku z grobo podlago. V slabem vremenu in 
na zahtevnih podlagah skrbita za boljši oprijem 
sistem IntelliGrip1 ali predelava s pogonom 4x41.

Poraba goriva: ko natočite gorivo, lahko za 
dolgo pozabite na bencinsko črpalko, saj Vivaro 
z zmogljivimi in obenem varčnimi motorji navduši 
z nizkimi stroški uporabe, manj emisijami in 
maksimalno učinkovitostjo.

1 Za doplačilo.
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POIŠČITE 
USTREZNO 
BARVO.

Jade bela

Flaming rdeča

Diamond črna

Quartz siva kovinska

Moonstone siva kovinska

Cool siva kovinska

Rich Oak rjava kovinska

Tourmaline oranžna kovinska
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1 Na voljo tudi kot 17-palčna jeklena platišča.

16-palčna jeklena platišča1

17-palčna diamantno brušena 
platišča iz lahkih kovin

17-palčna jeklena platišča 
s polnimi pokrovi 

17-palčna srebrna platišča iz lahkih kovin

16-palčna jeklena platišča s polnimi pokrovi 

OZNAKE PNEVMATIK
Platišča in pnevmatike 215/65 R 16  

Continental 
ContiVan 

Contact 100 
(letne)

215/65 R 16  
Michelin 
Agilis 51 
(letne)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis+ 
(letne, 

IntelliGrip)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis Alpin 
(zimske)

225/55 R 17  
Michelin 

Primacy 3 
(letne)

Ocena učinkovitosti pri porabi goriva C C C E C

Razred oprijema na mokri podlagi B A A B A

Ocena glasnosti pnevmatike (dB) 72 72 72 71 69

Razred hrupnosti
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POSEBNA 
DODATNA 
OPREMA.

Strešni nosilci1

Vetrna zaščita1

Komplet za zaščito tovornega 
prostora/tovorno dno1

Strešni prtljažniki1

Tepihi1

Vlečna kljuka s kroglasto glavo1

Vlečna kljuka s svornikom1

1 Za doplačilo.
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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

Za podrobnejše informacije o servisu ter določilih in pogojih povprašajte svojega Oplovega partnerja ali obiščite spletni naslov www.opel.si
1 Na voljo samo v določenih državah.     2 Na servisih, ki sodelujejo v programu.

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 BREZPLAČNIM2 
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.

• Brezplačno

• 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 
ZEMLJEVIDOV

ORIGINALNI DELI OPEL

STORITVE

FLEXCARE1

http://www.opel.si


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.

Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev samodejno deluje v razponu od 5 do 85 km/h. Od 0 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 85 km/h sistem zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Nad tem pragom mora voznica oziroma voznik poseči z zaviranjem, da dodatno 

zmanjša hitrost. Razpon hitrosti pri delovanju samodejnega zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev je odvisen od zaznane ovire (če se ovira premika: od 5 do 85 km/h; če ovira miruje: od 5 do 80 km/h; pešec: od 5 do 60 km/h). Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo 

za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

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 04/19www.opel.si
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