OPEL NYTTEKJØRETØY

KLAR TIL ARBEID
Innhold
Det du ser, er det du får. I en økonomi med raske endringer dreier forretning seg om
fleksibilitet, effektivitet, pålitelighet og, fremfor alt, hardt arbeid. Så det har aldri vært
viktigere å velge den riktige varebilen for din virksomhet. Opel har et bredt utvalg

OPEL NYTTEKJØRETØY
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Utvalget av Opel nyttekjøretøy
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Movano

12

Movano-varianter

av varebiler som er bygget for å tilfredstille dine krav. Fleksible spesifikasjoner betyr
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Vivaro

at du kan velge akkurat det som fungerer for din virksomhet. Uansett hvilken du velger,
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Vivaro-varianter

får du en skreddersydd varebil fra en av Europas mest innovative og pålitelige produsenter.
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Tilleggsutstyr og tilbehør
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Opel Service

Våre varebiler er tilpasset det norske markedet - topp utstyrte biler med en mengde
nyttig og solid utstyr inkludert i prisen.

Movano, Vivaro eller Combo. Du har oppgaven, vi har verktøyet.

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
Du vet akkurat hva du trenger varebilen til. Vi vet akkurat hvordan den skal lages.
Og begge vet at praktiske løsninger er viktig når du velger riktig verktøy for din bedrift.
De ansatte må være komfortable med å arbeide for bedriften og du må være komfortabel
med det inntrykket bedriften gir. Det er derfor vi gjør Opels yrkesbiler så enkle å bruke,
romslige og avslappende å arbeide i – også for lange arbeidsdager. Har du behov for
spesialinnredning i din varebil tilbyr Opel-forhandleren en rekke løsninger for ulike
yrkesgrupper.

Avbildet Movano med lasteplan og tipp leveres ikke i Norge.
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HØY NYTTELAST,
MANGE EVNER
Alle varebiler har en maksimal nyttelast, men ikke alle varebiler kan håndtere nyttelasten
uten å inngå kompromisser. Opels nyttekjøretøy kan transportere maksimal kapasitet
for å maksimere fortjenesten – og fortsatt ha ekstra sikkerhet og gode kjøreegenskaper.
Selv fullastet får du den styrefølsomheten og den sikre ytelsen du forventer av en tysk
produsent – og lasten er i god behold. Så uansett hvilken variant du velger, føler du deg
alltid trygg, avslappet og klar til å gjøre jobben i en Opel varebil.
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VI ER RETT
BAK DEG
Etter at du har kjøpt en varebil fra Opel, ser vi ikke så mye til hverandre. Vi har gjort
intervallene mellom service så lange som mulig for å holde varebilen på veien når du
trenger den. Med 6 000 serviceverksteder rundt om i Europa, er vi aldri langt unna hvis
du trenger oss.

Serviceintervallene er som følger fra modellår 15 – avhengig av hva som inntreffer først:
Combo Diesel

35 000 km/2år

Vivaro

40 000 km/2år

Movano varebil 40 000 km/2år
Movano buss
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30 000 km/1år

OPEL MOVANO
Movano MESTER PREMIUM varebil er oppgradert og har nå helt nye BiTurbo-motorer – med
mer kraft og lavere forbruk. Den kommer i to
lengder (L2 og L3) og to høyder (H2 og H3).
Du kan også få den som minibuss med 16 seter
pluss fører. Uansett hva du velger av lengde
og høyde leveres alle Movano varebiler med
105 liter drivstofftank, 16˝ stålfelger med heldekkende hjulkapsler, reservehjul, el.vinduer,
DRL kjørelys, pollenfilter, fjernstyrt sentrallås
med selektiv låsing av dører, el.justerbare
og oppvarmede sidespeil, forbedret ESP® og
antispinn samt kollisjonspute på førersiden.

Movano MESTER PREMIUM har en meget omfattende utstyrspakke. Se bare her: Komfort-førersete med varme, armlene, 6-veis
justering, korsryggstøtte, 2-seters passasjerbenk m/svingbart
brett og lagringsmulighet, klimaanlegg, Quick Heater tilleggsvarmer, Radio CD 35 MP3, Bluetooth®, USB og AUX inngang,
multifunksjonsratt, NAVI, cruise control, kjørecomputer, brett i
instrumentpanel, uttrekkbar hylle i dashbordet, oppbevaringsrom
i dører og lys, ryggekamera, parkeringssensor, regnsensor,
tåkelys, 12 V strømututak i varerom, tilhengerfeste, lydisolert
skillevegg med vindu, bakdører med oppvarmet vindu.
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LA OSS SNAKKE
FORRETNINGER
Trenger du en varebil med lavt gulv, høyt tak og nok av plass?
Det kan vi ordne. Movano MESTER PREMIUM byr på alt dette og mer til.
Dessuten mer kraft og lavere forbruk med nye BiTurbo-motorer.
Uansett hvilken Movano-variant du velger for din virksomhet, får du et seriøst, hardtarbeidende nyttekjøretøy med et
ergonomisk, komfortabelt og praktisk førerhus. I tillegg til dette har vi nå standardisert en mengde utstyr i MESTER
PREMIUM varebilene, som er utviklet for å gjøre arbeidslivet litt enklere. Ny BiTurbo-motorteknologi muliggjør lengre
serviceintervaller. Ta kontakt med din lokale forhandler av Opel nyttekjøretøyfor å tilpasse varebilen etter dine behov.

VARIANTer
Hjuldrift

Varebil

Buss

Foran

Foran

Lengder og høyder
L2

H2

•

–

L3

H2

•

•

H3

•

–

• = tilgjengelig – = ikke tilgjengelig
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L1 (5048)
L2 (5548)
L3 (6198)
L3 (6198)
L4 (6848)

H1
842

3182

842

3682

842

3682

842

4332

842

4332

H2

2744 – 2815

2488 – 2557

2303 – 2307

Mer om Movano. Besøk gjerne www.opel.no for mer informasjon om Opels Nyttekjøretøy.

H3

1024
1024
1674
1024
1674
L1, L4 og H1 tilbys ikke i Norge. Alle mål er oppgitt i mm.
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NYE OPEL VIVARO
Nye Vivaro er tilgjengelig som 9-seter Premium
personbil (L2H1), og som varebil i kort (L1H1)
eller lang (L2H1) versjon. Alle modeller leveres
med blant annet klimaanlegg, komfortsete
for fører med varme, korsryggstøtte og armlene,
Quick Heater tilleggsvarmer, maks. øket
nyttelast, Bluetooth® handsfree, tilhengerfeste
(varebil), cruise control, el.justerbare og oppvarmede sidespeil, fjernstyrt sentrallås med
selektiv låsing av dører, hel skillevegg med
vindu og FlexCargo gjennomlastningsluke
(varebil), el.vinduer foran „One Touch“,
start/stopp-system, bakkestartassistent, ESP®
og Traction Control (antispinn).

Alle versjoner av nye Opel Vivaro leveres med en helt ny 1,6 liters
BiTurbo-motor på 120 Hk – med mer kraft og lavere forbruk.
Vivaro MESTER PREMIUM har også en meget omfattende
utstyrsliste: Lakkerte støtfangere/sidespeil og utv.sidelister,
17˝ lettmetallfelger, LED kjørelys, NAVI med farge-touchskjerm
og 4 GB internminne, skinnratt multifunksjon, regnsensor,
tåkelys, stoffseter i Connect Black Avbildet 6-seter tilbys ikke
i Norge.
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Mer kraft – lavere forbruk
Hvis du er i tvil om hvilken varebil du skal velge, vil en prøvekjøring av nye Vivaro hjelpe deg med
å bestemme deg. Vivaro har kjøregenskaper og komfort som en personbil, og i tillegg lastekapasiteten og allsidigheten du er ute etter. Vi har også gjennomført en forenkling av modelprogrammet
og gjort det enkelt for deg å velge Vivaro-variant – fortsatt med all den fleksibiliteten du trenger.
Den nye Opel Vivaro har en utvidet Norges-garanti på 5år/200 000 km
Velg mellom varebil eller personbil (L2). Varebilen leveres i to lengder, L1 eller L2. Alle modellene har en ny 1.6 liter 120 hk BiTurbo
motor med start/stopp-teknologi og manuell 6-trinns girkasse. Denne fantastiske motoren gir klasseledende ytelser, drivstofforbruk
og utslipp. Avansert teknologi med BiTurbo gir reduserte driftskostnader, inkludert serviceintervall på 2år / 40 000 km avhengig
av hva som inntreffer først.
Standard sikkerhetsutstyr som tar vare på deg og dine: ABS-bremser, 3-punkts sikkerhetsbelte og nakkestøtter på alle seter,
ESP® & antispinn, bakkestartsassistent (HSA), nødbremseassistent (EBA), kollisjonsputer for fører & passasjer, sidepute for fører,
rullegardinpute foran, blindsone-linse på passasjer-solskjerm (varebil), tilhenger-stabilitetskontroll, dekktrykkovervåking (personbil)
Vivaro kan blant annet leveres med topphengslet bakluke for lett adkomst, parkeringsvarmer og ryggekamera (tilleggsutstyr).
Ta kontakt med din forhandler av Opel nyttekjøretøy for mer informasjon om tilgjengelig tilleggsutstyr.

VARIANTer
Lengder og høyder

Varebil
H1

•

–

L2

H1

•

•

• = tilgjengelig – = ikke tilgjengelig
16

9-seter personbil

L1

Resten av spesifikasjonene. Besøk gjernewww.opel.no for ytterligere
informasjon.

1284

988

L1 (4998)
L2 (5398)

934

3098

934

3498

965
965

H2 tilbys ikke i Norge. Alle mål er oppgitt i mm.
17

OPEL Combo
Combo Mester leveres som varebil (H1) i to
lengder (L1 eller L2). Combo Mester har
en omfattende utstyrspakke: 16˝ stålfelger
med heldekkende hjulkapsler, dekkreparasjonssett, varme i begge forsetene, armlene,
oppbevaringshylle foran i førerrom, klimaanlegg,
multifunksjonsratt, radio CD 50 MP3, Bluetooth®,
USB og AUX-inngang, lakkerte støtfangere,
12 V strømuttak i instrumentpanelet og utetemperaturmåler.

Alle Combo Mester har også fjernstyrt sentrallås, el.vinduer,
høydejusterbare frontlykter, el.justerbare og oppvarmede
sidespeil, lydisolert skillevegg med vindu, gulvbelegg i varerom,
bakdører 180 gr. med vindu inkl vindusvisker og varme, høyre
skyvedør med vindu, Quick Heat tilleggsvarmer, ESP® og kollisjonsputer på begge sider foran.
Avbildet modell med høyt tak og personbil selges ikke i Norge.
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MER VAREBIL FOR PENGENE
Uansett hvilken bransje du tilhører, har Combo-serien en modell som passer. Når du også tar
i betraktning alle tilpasningsmulighetene, lavt forbruk, lavt utslipp og lave vedlikeholdskostnader,
blir Combo Mester en foretrukket partner. Komforten for fører og passasjer er utmerket – i en
Opel Combo varebil har du god benplass og får rikelig med romfølelse.

Combo-varebilutvalget dekker så godt som alle behov med imponerende 4,2 m3 lasterom i L2H1-varianten. Tilleggutstyr som stor
topphengslet bakluke, takreling og ekstra skyvedør gjør det enkelt å frakte alle typer last.

VARIANTer
Lengder og høyder
H1

•

L2

H1

•

• = tilgjengelig
20

Combo varebil

L1

– = ikke tilgjengelig

L1 (4390)
L2 (4740)

H1
895

2755

895

3105

2125

1845/1880

Finn din Combo. Se mer om utvalget av Combo-variantene på
www.opel.no

H2

740
740

H2 tilbys ikke i Norge. Alle mål er oppgitt i mm.
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motorer
og girkasser

Til din Movano MESTER PREMIUM varebil kan du velge mellom to kraftige
BiTurbo-motorer på 136 hk eller 163 hk. Begge med manuelt 6-trinns gir.
17-seter buss leveres med 150 hk og TechShift automatgir som standard.

Motorer og girkasser – Movano
Motorer

2.3 CDTI BiTurbo
med start/stopp-system
(100 kW/136 hk)

2.3 CDTI BiTurbo
med start/stopp-system
(120 kW/163 hk)

2.3 CDTI
(110 kW/150 hk)

Hjuldrift

FWD

FWD

FWD

Girkasse

MT-6

MTA-6

MT-6

Utslippsklasse

Euro 5

Euro 5

Euro 5

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

Diesel

Diesel

Drivstoffsforbruk i l/100 km1
Bykjøring

Buss (M1)
Varebil (N1)

8.9
7,2

Landeveiskjøring

Buss (M1)
Varebil (N1)

Kombinert kjøring

Buss (M1)
Varebil (N1)

6,9

Buss (M1)
Varebil (N1)

180

7,4
6,7

6,8

6,8
7,6
7,0

CO2-utslipp kombinert kjøring i g/km1

MT-6 = 6-trinns manuell girkasse

MTA-6 = 6-trinns TechShift girkasse
®
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M1 = EU-klassifisering for kjøretøy for kun persontransport

Dekkmerking – MOVANO
Dimensjon

215/65 R 16

225/65 R 16

235/65 R 16
E–C

Drivstoffeffektivitet i henhold til dekk

B

B

E–B

Dekkets veigrep under våte forhold

B

B

C–B

B

Dekkets støynivå (dB)

72

71

73–70

73–70

Lydklasse
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195/75 R 16

184
N1 = EU-klassifisering for lette nyttekjøretøy med en totalvekt på opptil 3,5 tonn

Alle modeller av den nye Opel Vivaro har en ny 1.6 liter 120 hk BiTurbo motor med Start/Stopp-teknologi.
Den nye motoren gir klasseledende ytelse, drivstofforbruk og utslipp. Avansert teknologi med BiTurbo gir reduserte driftskostnader.

Motorer og girkasser – Vivaro
Motorer

1.6 BiTurbo 120
med start/stopp-system
(88 kW/120 hk)

1.6 BiTurbo 120 ecoFLEX
med start/stopp-system
(88 kW/120 hk)

Girkasse

MT-6

MT-6

Utslippsklasse

Euro 5

Euro 5

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

Diesel

Drivstoffforbruk i l/100 km1
Bykjøring
Landeveiskjøring
Kombinert kjøring

Personbil (M1)
Varebil (N1)

6,8–6,6

6,4

Personbil (M1)
Varebil (N1)

5,7–5,5

Personbil (M1)
Varebil (N1)

6,1–5,9

Personbil (M1)
Varebil (N1)

160–155

5,3
5,7

CO2-utslipp kombinert kjøring i g/km1

MT-6 = 6-trinns manuell girkasse

149

M1 = EU-klassifisering for kjøretøy for kun persontransport

N1 = EU-klassifisering for lette nyttekjøretøy med en totalvekt på opptil 3,5 tonn

Dekkmerking – VIVARO
Dimensjon

215/65 R 16

215/60 R 17

Drivstoffeffektivitet i henhold til dekk

C

Dekkets veigrep under våte forhold

B

B

Dekkets støynivå (dB)

70

70

C

Lydklasse
1

I henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 (i gjeldende versjon).
23

Motorer
MOTORER OG GIRKASSER – Combo
Motorer

1.3 CDTI
med start/stopp-system
(66 kW/90 hk)

1.6 CDTI
med start/stopp-system
(77 kW/105 hk)

Girkasse

MT-5

MT-6

Utslippsklasse

Euro 5

Euro 5

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

Diesel

Drivstofforbruk i l/100 km1
Bykjøring

Varebil (N1)

6,0–5,9

6,2

Landevei

Varebil (N1)

4,3–4,2

4,6

Kombinert kjøring

Varebil (N1)

4,9–4,8

5,2

CO2 -utslipp kombinert i g/km1

Varebil (N1)

129–126

137

MT-5/MT-6 = 5-/6-trinns manuell girkasse N1 = EU-klassifisering for lette nyttekjøretøy med en totalvekt på opptil 3,5 tonn

Dekkmerking – combo
Dimensjon

195/65 R 15

195/60 R 16

Drivstoffeffektivitet i henhold til dekk

E–C

E–C

E–C

Dekkets veigrep under våte forhold

C–A

E–B

C–B

69–68

70–68

72–70

–

–

–

Dekkets støynivå (dB)
Lydklasse
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185/65 R 15

STYRKE I TALLENE
Når det skal gjøres store innkjøp på jobb, er det til slutt tallene som må gå opp.
Informasjonen i denne tabellen sier mye om effektiviteten til Opel-varebiler.
Tabellen viser kun lastekapasitet for modeller som føres i Norge
Lastekapasitet
Varebilmodeller

Antall seter

Maks. nyttelast
(i kg)

Maks. taklast
(i kg)

Maks. lastevolum
(i m³)

Maks. lastegulvlengde
(i mm)

Maks. lasteromsbredde/mellom
hjulbuene(i mm)

Maks.
lasteromshøyde
(i mm)

Svingradius (kant til
kant/vegg til vegg)
(i m)

Vivaro

3

1 162–1 199

200

5,2–6,0

2 537–2 937

1 662/1 268

1 387

11,8–13,2/12,4–13,7

Movano

3

1 415–1 535

200

10,3–14,1

3 083–3 733

1 765–1 380

1 894–2 144

12,0–15,7/12,5–16,2

Combo

2

1 000

100

3,4–4,27

1 820–2 1707

1 714/1 230

1 250

11,2–12,5/11,7–13,5

3–9

919

200

4,0

2 079

1 662/1 268

1 369

13,2/13,7

16–17

1 377

–

–

–

–

–

15,7/16,2

Personbil- og bussversjoner
Vivaro Personbil
Movano Buss

Opel 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. Informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp er bestemt i henhold til
direktiv R (RF) nr 715/2007 (i gjeldende versjon). 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 bilvarianter. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt og ha innvirkning
på nyttelasten. Dette kan redusere topphastigheten og pke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

1

I henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 (i gjeldende versjon).
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TILBEHØR OG
EKSTRAUTSTYR

1.

Alle varebilene eller personbilene vi leverer, er tilpasset for
å dekke kundens spesifikke behov. I tillegg kan vi tilby montering
av tilbehør og ekstrautstyr for ytterligere individuell tilpasning.

2.

1. Takgrind. Egentlig et verktøybrett på taket av varebilen. Denne takgrinden leveres
med en lasterulle for håndtering av lange og tunge gjenstander.
2. Takstativ og Thule stige-tilt. Stativet er allsidig, robust og enkelt å feste og ta av,
med de tre T-sporene festet med låsbare deksler. Det er kompatibelt med en rekke
Thule-tilbehør, blant annet stige-tiltsystemet som gir tilgang til stigen uten at du trenger
å strekke deg.
26

Alt du trenger. Finn akkurat det tilbehøret du ser etter i katalogen på
Internett på www.opel-accessories.com

3. Skvettlapper. Varebilen din fungerer som et visittkort. Bevar bilens utseende og

3.

4.

5.

6.

reduser risikoen for å skade lakken med skvettlapper (tilleggsutstyr) foran og bak.
4. Vindusgitter på bakvinduene. Beskytt bilen og utstyret mot tyveri. Vindusgitteret
reduserer også faren for skader hvis lasten beveger seg i lasterommet.
5. Gulvmatter. Værbeskyttelse er ikke bare for bilens utside. Hold ting rent og pent
med tilpassede, robuste og vaskbare matter. Vi tilbyr velur- og allværsmatter.
6. Tilhengerfeste. Har du ting som skal taues, har Opel tilhengerfestet.
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TILBEHØR OG
EKSTRAUTSTYR
Når du velger en varebil fra Opel, får du tilgang til et stort
utvalg av tilbehør og ekstrautstyr. Uansett hvilken bransje
du arbeider i, er vårt mål å levere den rette bilen for din virksomhet. Det er store muligheter for at vi har det du trenger.
1.

2.

3.
1. Setebeskyttelse. Unngå kostbar rengjøring og reparasjoner av setetrekkene
ved å utstyre varebilen med robuste setetrekk som kan tas av og vaskes.
2. Beskyttelse for gulv og sidepaneler i tre. Robuste innvendige paneler som
gir mykere støtte enn metall for skjør last og forhindrer skade på innvendig lakk.
3. Bluetooth® -kompatibel multimedia. Koble til mobile enheter via trådløs
Bluetooth®-forbindelse eller USB, som nå leveres som standard på hele utvalget
av infotainmentsystemer for Combo, Vivaro og Movano.
28

4.

5.

4. Bærbart satellittnavigasjonssystem. Spar tid, drivstoff, penger og stress med
tilleggsutstyret TomTom bærbare navigasjonssystem. Kombinert med en
dokkingstasjon kan denne TomTom-enheten gi alle fordelene til et fabrikkinstallert
satelittnavigasjonssystem.
5. Lastestige. Hvis du planlegger å bruke den ekstra lasteplassen på taket til
Movano eller Vivaro, innebærer dette praktiske tilleggsutstyret at du ikke trenger
å ha en stige inne i bilen. Stigen sparer deg for plass og tid, i tillegg til at det er tryggere.
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OPEL Service
Hver Opel er designet og bygd for å yte – dag inn og dag ut.
Men i likhet med annen ingeniørkunst, yter den best når folk som
virkelig vet hva de gjør, får ta seg av den.

Kundeservice over hele Europa. I hele

Opel Assistanse: Dette er en gratis mobil-

inntil kjørte 100 000 km, alt etter hva som

Deler og tilleggsutstyr. Fra Opel-

Europa har vi over 6 000 Opel-verksteder,

service som gjelder alle nye Opel-biler

inntreffer først. Nye Opel Vivaro har en

forhandleren får du tak i alle deler du

deriblant over 2 000 spesialiserte service-

deførste tre årene etter at de ble registrert

utvidet Norgesgaranti på 5 år/200 000 km.

trenger for å holde bilen i perfekt stand

sentre for yrkesbiler som står klare til å yte

første gang, eller fra de er levert til kunden

Norgesgarantien gjelder kun ved rekla-

samt tilleggsutstyr etter individuelle

personlig, profesjonell og punktlig service.

fra forhandleren, avhengig av hvilken dato

masjoner til utbedring hos Opel-forhandler

ønsker og behov.

En del av den gode servicen består også

som kommer først. Uansett hvor du måtte

eller autorisert Opel-verksted i Norge,

i å forklare i detalj hva som er blitt reparert

befinne deg, vil Opel veihjelp være der

og garantien gjelder på samme måte

Resirkulering. Opplysninger om

og hvorfor, og hvor dette fremgår på

for å hjelpe. I mer enn 40 europeiske land

og med de samme begrensninger som

hvordan kjøretøyene er utviklet med

fakturaen.

– døgnet rundt. De tilbyr tjenester som

fabrikkgarantien. Nevnte garantier gjelder

tanke på resirkulering, og hvilke deler

havarihjelp, tauetjeneste, billeie, hotel-

forutsatt at vedlikehold skjer i henhold

som kan returneres og resirkuleres

linnkvartering eller arrangering av vide-

til Opel sine instrukser. Taxi og leiebil

når bilens levetid er over, finner du på

retransport. (se programvilkår).

inkluderes ikke i Opel Norgesgaranti.

Internett-siden www.opel.com.

OPELs 5-serviceløfter.
1. Hurtigservice/diagnose uten avtalt tid.
2. Slitedeler byttes samme dag.
3. Erstatningsbil under reparasjon.

Nybilgaranti. 5 års Norgesgaranti på

rusting. Opel tilbyr en sikker og lang-

4. Egen kunderådgiver.

Opel Nyttekjøretøy. I tillegg til fabrikks-

5. Mobilitetsgaranti ved stans/uhell.

garantien på 2 år, som gir deg rett til å

varig garanti mot gjennomrusting i sam-

oppsøke alle autoriserte Opel-verksteder

svar med garantivilkårene beskrevet

i Europa i forbindelse med garantiarbeid,

i serviceheftet.

garanterer Opel Norge AS denne bilen
som er importert og solgt gjennom Opel
organisasjonen i ytterligere 3 år eller
30

Opptil tolv års garanti mot gjennom

www.opel.no
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Enkelte av illustrasjonene i denne brosjyren inneholder spesialutstyr som ikke følger med i standardleveransen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på design
og utstyr. Fargene som er trykt i brosjyren er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Avbildet ekstrautstyr kan leveres mot pristillegg. Tilgjengelighet, tekniske
funksjoner og utstyr på våre biler, kan variere utenfor Tyskland. På Internett-adressen www.opel.no finner du opplysninger om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke
på resirkulering, og hvilke deler som kan returneres og resirkuleres når bilens levetid er over. Ta kontakt med din nærmeste Opel-forhandler for nærmere informasjon
om utstyret i kjøretøyene våre.

