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Opel Vivaro Panel Van XIFE (L2H1) Enjoy 2.0 122CP S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Combustibil Diesel
Nr. cilindri 4
Capacitate cilindrică 1997 cm3
Normă emisie Euro6d

Tractiune față
Sistem Start/Stop Da
Putere maximă 122CP
Transmisie Manuală, 6 viteze

DOTĂRI STANDARD (selecție)

Aer condiționat manual
Airbag față
Cheie pliabilă
Cod de identificare Windows 10
Control de stabilitate al mașinii (ESP) & Asistență urcare pantă
Cruise Control si limitator de viteza
Engine Control Start/Stop, advanced (STTa)
Faruri automate on-off
Faruri cu halogen
Fereastră automată. One-Touch, Pasager
Fereastră automată. One-Touch, Șofer
Frână de parcare manuală
Jante otel 16 x 7.0 J (grey)
Kit reparație pană
Lampă pentru citit, în față și pe plafon
Lampă pentru citit, în față și pe plafon, pe al doilea rând
Lampă pentru citit, în față și pe plafon, pe al doilea rând
Oglindă retrovizoare centrală prismatică
Oglinzi exterioare electrice și încălzite - cu ajustare manuală
Pachet Electric (Oglinzi exterioare electrice și încălzite - cu ajustare 
manuală, Oglinzi exterioare electrice și încălzite - cu ajustare electrică, 
Sursă de alimentare, portbagaj (12V))

Pachet vizibilitate (Parbriz acustic PVB, Ștergătoare automate parbriz, 
Oglindă retrovizoare electrocromată + cameră pentru parcarea cu spatele, 
Faruri automate on-off, Oglindă retrovizoare centrală prismatică)
Panou alb Instrument
Parasolare cu oglinzi
Parbriz acustic PVB
Parbriz laminat
Perete despărțitor cu geam
Plant Luton
Radio (RD6, KML, Bluetooth, 1x USB, mono-tuner Display Monochrome cu 
iluminare)
Scaun față șofer cu cotieră
Sistem audio cu 4 difuzoare, Custom
Sistem de emisii - Euro 6d-temp
Tapiterie Fabric Curitiba Tritone Grey/Vinyl Carla Black; Bitone Dashboard (2-
locuri -jumatate Carla TEP / jumatate fabric Curitiba Triton, Scaun șofer, 
reglabil pe 4 direcții, Scaun pasager, reglabil pe 4 direcții, 3-locuri - 
jumatateCarla TEP / jumatate fabric Curitiba Triton, Scaun șofer, reglabil pe 
6 direcții, cu cotieră, Banchetă față, cu spațiu de depozitare fixat)
Transmisie manuală, 6 viteze
Uși spate - 180°
Ușă culisantă cu geam culisant, partea dreaptă
Vehicul comercial, Vehicul de tip N1
Ștergătoare automate parbriz

DOTĂRI OPȚIONALE (prețurile includ TVA)

+ [G2O] Vopsea, Jade White - 0 € 
+ [N34] Volan piele, 3 spițe - 200.00 € 
+ [UD7] Senzori parcare spate - 410.00 € 
+ [QQ5] Roata de rezerva de dimensiuni normale - 100,00 € 
+ [T3U] Proiectoare de ceata - 185,00 € 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

21 957,98 €
CU TVA

26 130,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

22 710,08 €
CU TVA

27 025,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

4 428,57 €
CU TVA

5 270,00 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

18 281,51 €
CU TVA

21 755,00 €

Termen de livrare: imediat 

Data ofertei: 17/10/2019; Ofertă valabilă până la: joi 31 octombrie 2019 



Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si 
informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază 
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare 
masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor 
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea 
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este 
influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina 
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de 
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


