
Opel Movano



Opel Movano. Nicio sarcină nu este 
prea dificilă.
După cum arată toate cifrele …

În afacerea dumneavoastră nu este loc pentru valori care nu  
corespund. Acest lucru este valabil în special pentru operaţiunile 
de transport şi logistică. Aveţi nevoie de autovehicule construite 
special pentru a fi îndeajuns de puternice şi de mari pentru a face 
faţă celor mai importante proiecte ale dumneavoastră.

Faceţi cunoştinţă cu Opel Movano. Furgonul de mari dimensiuni, 
proiectat şi fabricat pentru dumneavoastră şi afacerea dumnea-
voastră. Disponibil în mai multe versiuni, mult mai puternic decât 
modelele anterioare, oferind un nivel mai ridicat de confort 
pentru şofer şi sistem de tracţiune pe puntea spate. Şi toate 
versiunile oferă aceeaşi eficienţă şi fiabilitate tipice autovehicu-
lelor comerciale Opel. Prin urmare, cu Opel Movano puteţi fi siguri 
că nicio lucrare nu este prea dificilă.





3 înălţimi ale plafonului. 4 lungimi ale autovehiculului. Masă maximă admisă  
între 2 800 şi 4 500 kg.

1 gamă completă.

Gama Opel Movano este compusă din versiuni panel van şi crew van, toate  
disponibile cu patru lungimi şi trei înălţimi diferite, cu sisteme de acţionare  
şi mase maxime admise diferite, şi toate permiţând proiectarea conform  
cerinţelor clienţilor.







2 variante de tracțiune: tracțiune pe puntea față şi tracțiune pe puntea spate. 
Capacitate de remorcare de până la 3 t.

Un răspuns pentru orice provocare.

Nicio activitate şi niciun drum nu sunt la fel. Dacă fixarea unei remorci cu o masă 
mare sau suprafețele carosabile neuniforme sunt inerente afacerii dumneavoastră, 
înseamnă că deja vă gândiți la tracțiunea pe spate. Opel Movano este disponibil 
cu tracțiune spate pentru două variante de lungime şi cu o masă maximă admisă  
de 3 500 şi 4 500 kg. În varianta de până la 3 500 kg, autovehiculul Opel Movano 
cu tracțiunea pe față vă satisface toate nevoile.





Uşi spate cu deschidere la 270°. 1 270 mm1 deschidere laterală.

O formă cu adevărat funcţională.

Designul implică mai multe elemente în afară de aspectul plăcut (pe care  
Opel Movano îl are cu certitudine). Acesta se referă la crearea spaţiului  
de încărcare util şi la asigurarea accesului facil. Uşile spate ale modelului 
Opel Movano pot fi deschise în unghi de 270° (opţional), iar uşile laterale  
culisante cu deschidere de 1 270 mm1 elimină dificultăţile întâmpinate  
la încărcarea sau descărcarea europaleţilor.

1 1 050 mm pentru versiunea L1.
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Panoul de instrumente. Instrumentele  
vizibile şi uşor de citit, amplasate ideal  
şi ergonomic, reduc oboseala resimţită 
de şofer şi sporesc siguranţa operaţională.

Sistem de aer condiţionat. Sistemul manu-
al de aer condiţionat şi Controlul Electronic 
al Climatizării sunt disponibile opţional şi 
reprezintă un factor important pentru spo-
rirea confortului pasagerilor şi a eficienţei.

Scaun cu suspensie pneumatică pentru 
şofer. Mai mult confort la conducerea  
pe teren accidentat sau pe distanţe lungi. 
Poate fi deplasat în faţă şi în spate,  
înclinat şi reglat pe înălţime, cu control  
al sensibilităţii.

1 şofer profesionist. 8.5 ore pe drum.

0 probleme.

Modul în care staţi pe scaun este la fel de important ca şi scaunul în sine. Indiferent dacă  
autovehiculul este condus de dumneavoastră sau aţi angajat un şofer, este foarte important  
ca o zi de condus să nu se transforme într-o săptămână cu dureri de spate. Cabina modelului 
Opel Movano, de la opţiunile de scaune până la maneta schimbătorului de viteze amplasată 
ergonomic şi volanul reglabil pe înălţime, a fost proiectată pentru a menţine şoferul şi furgonul  
pe drum zi de zi.



Posibilităţi multiple de depozitare. Practic, confortabil şi eficient. Un spaţiu pentru aproape orice nevoie de afaceri sau personală.

10 spaţii de depozitare la îndemână. 2 prize de 12 V.

1 staţie de lucru productivă.

Autovehiculul Opel Movano se constituie întotdeauna într-un birou mobil pentru şofer, deoarece 
acesta din urmă are acum loc pentru depozitarea oricărui obiect, chiar şi pentru o sticlă de apă 
de 2 litri. Pachetul opţional Office include un clipboard retractabil montat pe panoul de bord,  
un spaţiu de depozitare de mărimea unei coli A4, cu capac cu balama, pe partea superioară  
a panoului de bord, un suport pivotant pentru laptopul şoferului, material de izolare fonică pe  
peretele despărţitor, un scaun central complet rabatabil pentru pasager, spaţiu de stocare suplimen-
tar în portiere şi radio CD 35 BT cu CD/MP3 player, tuner, mufă auxiliară, conexiune Bluetooth®,  
afişaj monocrom montat la înălţime, butoane de comandă pe coloana de direcţie şi multe altele.
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11 întârzieri din cauza traficului. 42 de puncte de livrare.

3 motorizări ce generează valori 
ridicate ale cuplului motor.

Semafor. Ambuteiaje. Autovehicule parcate incorect. 
Programe de livrare aglomerate. Diversiuni. Deoarece 
aceste pericole reprezintă o realitate, motoarele 
modelului Opel Movano au fost proiectate pentru  
a oferi eficienţă maximă şi un cuplu ridicat pentru  
a vă asigura toată puterea de care aveţi nevoie. 

Etichetare pneuri

Dimensiune 195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Clasă de eficienţă (consum 
de carburant) pneu F–B C–B E–B E–C

Clasă de aderenţă pneu pe 
carosabil umed E–B B C–B C–B

Nivel de zgomot pneu (dB) 73–72 72 73–72 73–72

Clasă de sunet – – –
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Informațiile erau valabile la data publicării lor. Motoarele EcoFlex cu sistem Start/Stop nu erau disponibile in Romania la data publicarii acestei brosuri. Compania își rezervă dreptul de a modifica specificațiile motorului  
în orice moment ceea ce ar putea influența datele prezente în acest catalog. Pentru informatiile updatate vă rugăm să consultați dealer-ul dvs Opel. Datele de consum si emisiile CO2 sunt determinate în concordanță cu R(EC) 
nr 715/2007. Valorile consumului de combustibil și al emisiilor de CO2 nu se referă la un  anumit vehicol și nu fac parte din vreo ofertă. Sunt oferite pentru comparație între variabilele vehiculelor. Echipamentele adiționale 
pot creșste greutatea vehicolului si pot avea un impact asupra cantității încărcate. Aceasta poate duce la o reducere a vitezei maxime și a timpului de accelerație. Performanțele de condus presupun un șofer de 75 kg plus 
o greutate de 125 kg.

Panel van FWD ecoFLEX cu sistem Start/Stop2

Motoare 2.3 CDTI
(74 kW/100 cp)

2.3 CDTI
(92 kW/125 cp)

2.3 CDTI
(74 kW/100 cp)

2.3 CDTI
(92 kW/125 cp)

2.3 CDTI
(107 kW/146 cp)

Combustibil Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Cilindree (cm3) 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298

Putere maximã (kW/cp)
la rpm

74/100
3 500

92/125
3 500

74/100
3 500

92/125
3 500

107/146
3 500

Cuplu maxim (Nm)
la rpm

285
1 250–2 000

310
1 250–2 500

285
1 250–2 000

310
1 250–2 500

350
1 500–2 750

Standard de emisii Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisie Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte

Consum de carburant (l/100 km)1 
Urban
Extra-urban
Mixt

8.3–8.2
7.2–7.0
7.6–7.4

8.3–8.2
7.2–7.0
7.6–7.4

9.2
7.2–7.0
8.0–7.8

9.2
7.2–7.0
8.0–7.8

10.9–10.8
7.8–7.2
8.9–8.6

Emisii de CO2 combinate (g/km)1 199–195 199–195 209–205 209–205 233–226

Interval Service (km/ani) 30 000/1 30 000/1 30 000/1 30 000/1 30 000/1

Panel van RWD ecoFLEX cu sistem Start/Stop2

Motoare 2.3 CDTI
(74 kW/100 cp)

2.3 CDTI
(92 kW/125 cp)

2.3 CDTI
(74 kW/100 cp)

2.3 CDTI
(92 kW/125 cp)

2.3 CDTI
(107 kW/146 cp)

Combustibil Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Cilindree (cm3) 2 298 2 298 2 298 2 298 2 298

Putere maximã (kW/cp)
la rpm

74/100
3 500

92/125
3 500

74/100
3 500

92/125
3 500

107/146
3 500

Cuplu maxim (Nm)
la rpm

285
1 250–2 000

310
1 250–2 500

285
1 250–2 000

310
1 250–2 500

350
1 500–2 750

Standard de emisii Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisie Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte Manuală, 6 trepte

Consum de carburant (l/100 km)1 
Urban
Extra-urban
Mixt

9.6
8.3
8.8

9.6
8.3
8.8

10.4
8.4
9.2

10.4
8.4
9.2

11.3–10.0
9.0–8.6
9.8–9.3

Emisii de CO2 combinate (g/km)1 230 230 240 240 260–245

Interval Service (km/ani) 30 000/1 30 000/1 30 000/1 30 000/1 30 000/1
1 Confom regulamentului R (CE) Nr. 715/2007 (versiunea aplicabilă). 2 Acest motor nu este disponibil in Romania
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Iluminarea statică în timpul virajelor. 
Activată în mod simplu, la viteze reduse, 
prin intermediul comutatorului pentru 
semnalizatoarele de direcţie, această 
funcţie permite iluminarea acelor zone 
care necesită acest lucru.

Sistemul ESP®. Toate funcţiile de stabi-
litate şi siguranţă necesare pentru un  
autovehicul, personalizate pentru  
Opel Movano. Opţional cu tracţiune  
pe puntea faţă şi disponibil standard  
cu tracţiune pe puntea spate.

12 tunele. 4 furtuni puternice neaşteptate.

1 furgon pentru orice condiţii.

Airbagurile, sistemele ABS şi ESP® şi pereţii despărţitori rezistenţi, 
pe toată înălţimea autovehiculului, sunt acum incluse în dotarea 
standard a furgonului de mari dimensiuni. Modelul Opel Movano 
oferă o stabilitate excelentă la vânt transversal faţă de mişcarea 
autovehiculului, inele de ancorare standard pentru fixarea încăr-
căturii şi o vedere optimizată asupra drumului. Iar şoferul  
modelului Opel Movano poate beneficia, de asemenea, de sigu-
ranţa şi protecţia suplimentară oferite de faruri şi ştergătoarele 
de parbriz, care se adaptează automat la condiţiile de lumino-
zitate şi cele meteo.
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Protecţia compartimentului de marfă. Panourile laterale din lemn cu înălţimea 
echivalentă cu jumătate din cea a autovehiculului disponibile opţional sau cu 
aceeaşi înălţime ca cea a autovehiculului şi podeaua din lemn cu acoperire de 
răşină, toate perfect adaptate autovehiculului Opel Movano, protejează interiorul 
împotriva deteriorărilor. Panourile sunt, de asemenea, proiectate special pentru  
a nu obstrucţiona inelele de ancorare esenţiale pentru fixarea încărcăturii.

Volum de încărcare de până la 17 m3. Sarcină utilă de până la 2.5 t.

Un plan de afaceri eficient.

Cu un volum de încărcare total de până la 17 m3, sarcină utilă 
de până la 2.5 t şi o lungime maximă a podelei de încărcare  
de peste 4.3 m, Opel Movano poate transporta cu uşurinţă 
cantităţi mari de bunuri.



Versiunile panel van ale modelului 
Opel Movano.

Toate versiunile panel van ale modelului Opel Movano pot fi descrise pe scurt astfel: 
spaţiu pentru activităţi solicitante, cu acces facil. Uşile laterale cu lăţimea de 1 270 mm 
permit încărcarea europaleţilor prin lateral la toate variantele, cu excepţia celei cu 
ampatament scurt. La variantele H1 şi H2, uşile din spate au aceeaşi înălţime cu cea  
a autovehiculului, permiţând încărcarea facilă a unor obiecte cu înălţimea de până 
la 1 820 mm, în cazul modelelor H2. Obiectele încărcate pot avea o lungime de până  
la 4 383 mm, iar inelele şi punctele de ancorare amplasate la îndemână asigură un spaţiu 
suficient de mare pentru depozitarea sigură şi echilibrată a încărcăturii. În plus, un 
perete despărţitor rezistent din metal, inclus în dotarea standard a autovehiculului, 
asigură protecţia pasagerilor.

Oferind posibilitatea de a alege între patru mase maxime admise, patru lungimi,  
autovehicule cu una sau două perechi de roţi pe puntea spate, tracţiune pe puntea faţă 
sau spate, trei înălţimi ale plafonului, trei valori ale puterii dezvoltate de motor, 
transmisii manuale cu şase trepte de viteză şi o gamă largă de opţiuni şi accesorii de 
confort şi business, versiunea panel van al modelului Opel Movano se adaptează  
perfect planurilor dumneavoastră de afaceri.
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Panel van: dimensiuni

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2 (SRW) H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (DRW)

L3H2/H3 FWD



Panel van: versiuni

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)

L: lungime, 4 disponibile:
1 = scurt
2 = mediu
3 = lung
4 = extra lung

H: înălţimea plafonului, 3 disponibile:
1 = standard
2 = mediu
3 = înălţat

FWD = front-wheel drive (tracţiune  
pe puntea faţă), RWD = rear-wheel drive 
(tracţiune pe puntea spate), 
SRW = single rear wheel (o singură  
pereche de roţi pe puntea spate),  
DRW = dual rear wheel (două perechi 
de roţi pe puntea spate)

Toate dimensiunile sunt date în mm.



Da
te

 te
hn

ic
e 

al
e 

ve
rs

iu
ni

i p
an

el
 v

an

Panel van: greutăţi1 şi volume

Opel Movano panel van
versiuni de caroserie

Clasă de 
greutate

(în kg)

Sarcinã utilã 
maximã

(în kg)

Sarcinã maximã 
pe acoperiş

(în kg)

Volum  
de încãrcare

(în m3)

Lungime maximã 
a podelei  

de încãrcare

(în mm)

Lăţimea podelei  
de încãrcare

max./între contraaripi
(în mm)

Înălţime max.  
a compartimentului  

de marfã

(în mm)

Cerc de bracaj

(din bordură în bordură/
din bordură în bordură)

(în m)

Tracţiune pe puntea faţă

L1H1 2 800    994 200 8.0 2 583 1 765/1 380 1 700 12.0/12.5

L1H1 3 300 1 489 200 8.0 2 583 1 765/1 380 1 700 12.0/12.5

L1H1 3 500 1 684 200 8.0 2 583 1 765/1 380 1 700 12.0/12.5

L1H2 2 800    966 200 9.0 2 583 1 765/1 380 1 894 12.0/12.5

L1H2 3 300 1 461 200 9.0 2 583 1 765/1 380 1 894 12.0/12.5

L1H2 3 500 1 656 200 9.0 2 583 1 765/1 380 1 894 12.0/12.5

L2H2 3 300 1 415 200 10.8 3 083 1 765/1 380 1 894 13.6/14.1

L2H2 3 500 1 610 200 10.8 3 083 1 765/1 380 1 894 13.6/14.1

L2H3 3 300 1 379 200 12.3 3 083 1 765/1 380 2 144 13.6/14.1

L2H3 3 500 1 569 200 12.3 3 083 1 765/1 380 2 144 13.6/14.1

L3H2 3 500 1 530 200 13.0 3 733 1 765/1 380 1 894 15.7/16.2

L3H3 3 500 1 490 200 14.8 3 733 1 765/1 380 2 144 15.7/16.2

Tracţiune pe puntea spate

L3H2 o singură pereche de roţi pe puntea spate 3 500 1 390 200 12.4 3 733 1 765/1 380 1 798 13.6/14.1

L3H3 o singură pereche de roţi pe puntea spate 3 500 1 352 200 14.2 3 733 1 765/1 380 2 048 13.6/14.1

L3H2 două perechi de roţi pe puntea spate 3 500 1 254 200 12.4 3 733 1 765/1 080 1 798 13.6/14.1

L3H3 două perechi de roţi pe puntea spate 3 500 1 221 200 14.2 3 733 1 765/1 080 2 048 13.6/14.1

L3H2 două perechi de roţi pe puntea spate 4 500 2 254 200 12.4 3 733 1 765/1 080 1 798 13.6/14.1

L3H3 două perechi de roţi pe puntea spate 4 500 2 221 200 14.2 3 733 1 765/1 080 2 048 13.6/14.1

L4H2 două perechi de roţi pe puntea spate 3 500 1 176 200 14.9 4 383 1 765/1 080 1 798 15.7/16.2

L4H3 două perechi de roţi pe puntea spate 3 500 1 134 200 17.0 4 383 1 765/1 080 2 048 15.7/16.2

L4H2 două perechi de roţi pe puntea spate 4 500 2 176 200 14.9 4 383 1 765/1 080 1 798 15.7/16.2

L4H3 două perechi de roţi pe puntea spate 4 500 2 134 200 17.0 4 383 1 765/1 080 2 048 15.7/16.2
1  Masa minimă a autovehiculului conform aprobării tip, inclusiv toate lichidele, sculele şi rezervorul de carburant umplut la 90% din capacitate. Nu este luată în considerare greutatea şoferului şi opţiunile ce pot  
fi îndepărtate, de exemplu roata de rezervă, peretele despărţitor şi uşa de încărcare laterală culisantă. Masa finală poate varia în funcţie de specificaţiile autovehiculului, de exemplu, opţiuni, opţiunile demontate  
şi accesorii.





Cr
ew

 v
an

Banchetă spate cu 4 locuri. Scaunele 
complet îmbrăcate, prevăzute cu centuri 
de siguranţă asigură transportarea sigură 
şi simplă a membrilor echipei de lucru.

7 pasageri. 180 de conuri de semnalizare.

1 forţă de muncă flexibilă.

Transportarea unei echipe de lucru şi a echipamentului de care 
aceasta are nevoie este specialitatea versiunii crew van a mode-
lului Opel Movano. Două persoane stau lângă şofer (o persoană 
în cazul comandării unui scaun individual opţional), iar pe 
bancheta din spate pot sta patru membri ai echipei, centurile 
de siguranţă şi tetierele fiind, desigur, incluse în dotarea standard. 
Accesul în autovehicul se face prin intermediul unei uşi culisante 
de mari dimensiuni, iar membrii echipei sunt protejaţi împotriva 
deplasării încărcăturii de un perete despărţitor foarte rezistent 
din ABS, cu geam.



Autovehicule Opel Movano crew van.

Echipa de care aveţi nevoie, oriunde aveţi nevoie, cu toate echipamentele necesare 
pentru realizarea lucrării.  Totul devine simplu cu versiunea Opel Movano crew van. 
Cele trei lungimi ale spaţiului de încărcare, trei mase maxime admise, trei opţiuni  
de putere a motorului şi două înălţimi sunt adecvate pentru aproape orice sarcină. 
O gamă completă de echipamente opţionale, incluzând suspensia pneumatică, 
unitatea de pornire de pe loc şi cârligul de remorcare extrem de rezistent, vă ajută 
în situaţiile în care aveţi să duceţi la bun sfârşit sarcini mai dificile.

O cabină cu dotări complete, cu trei scaune în partea din faţă, dintre care cel din 
centru poate fi rabatat complet, şi patru scaune în cel de-al doilea rând, integrate  
în peretele despărţitor, oferă posibilitatea de a transporta în mod confortabil o echipă 
de lucru formată din şapte membri. Încălzirea şi ventilaţia cu distribuţie a aerului  
în toată cabina şi geamurile din uşa laterală culisantă şi din panoul amplasat în partea 
opusă asigură o atmosferă civilizată în timpul călătoriei.
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Crew van: dimensiuni

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)

L2H2 FWD

L3H2 FWD L3H2 RWD (SRW/DRW)



Crew van: versiuni

L1H1 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L: lungime, 3 disponibile:
1 = scurt
2 = mediu
3 = lung

H: înălţimea plafonului, 2 disponibile:
1 = standard
2 = mediu

FWD = front-wheel drive (tracţiune  
pe puntea faţă), RWD = rear-wheel drive 
(tracţiune pe puntea spate), SRW = single 
rear wheel (o singură pereche de roţi  
pe puntea spate), DRW = dual rear wheel 
(două perechi de roţi pe puntea spate)

Toate dimensiunile sunt date în mm.
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Crew van: greutăţi1 şi volume

Opel Movano crew van
versiuni de caroserie 
 
 

Clasă de 
greutate

(în kg)

Sarcinã utilã 
maximã

(în kg)

Sarcinã maximã 
pe acoperiş

(în kg)

Volum  
de încãrcare

(în m3)

Lungime maximã 
a podelei  

de încãrcare

(în mm)

Lăţimea podelei  
de încãrcare

max./între contraaripi
(în mm)

Înălţime max.  
a compartimentului  

de marfã

(în mm)

Cerc de bracaj

(din bordură în bordură/
din bordură în bordură)

(în m)

Tracţiune pe puntea faţă

L1H1 3 300 1 3302 200 N/A 1 716 1 765/1 380 1 700 12.0/12.5

L1H1 3 500 1 5252 200 N/A 1 716 1 765/1  380 1 700 12.0/12.5

L1H2 3 300 1 3052 200 5.3 1 716 1 765/1 380 1 894 12.0/12.5

L1H2 3 500 1 5002 200 5.3 1 716 1 765/1 380 1 894 12.0/12.5

L2H2 3 300 1 206 200 6.9 2 175 1 765/1 380 1 894 13.6/14.1

L2H2 3 500 1 398 200 6.9 2 175 1 765/1 380 1 894 13.6/14.1

L3H2 3 500 1 323 200 9.0 2 825 1 765/1 380 1 894 15.7/16.2

Tracţiune pe puntea spate

L3H2 o singură pereche de roţi pe puntea spate 3 500 1 176 200 8.3 2 825 1 765/1 380 1 798 13.6/14.1

L3H2 două perechi de roţi pe puntea spate 3 500 1 047 200 8.3 2 825 1 765/1 080 1 798 13.6/14.1
1  Masa minimă a autovehiculului conform aprobării tip, inclusiv toate lichidele, sculele şi rezervorul de carburant umplut la 90% din capacitate. Nu este luată în considerare greutatea şoferului şi opţiunile ce pot  
fi îndepărtate, de exemplu roata de rezervă, peretele despărţitor şi uşa de încărcare laterală culisantă. Masa finală poate varia în funcţie de specificaţiile autovehiculului, de exemplu, opţiuni, opţiuni demontate  
şi accesorii. 2 Date preliminare.



Dotări şi opţiuni.

Sistemul infotainment.
A fi la curent cu noutăţile, a şti exact încotro să mergeţi, cum să ajungeţi la destinaţie şi care sunt condiţiile 
de trafic reprezintă un real avantaj pentru asigurarea succesului afacerii dumneavoastră. De asemenea,  
oamenii lucrează mai bine când sunt relaxaţi. Din aceste motive, pachetele infotainment ale modelului 
Opel Movano sunt personalizate pentru obţinerea unor performanţe extraordinare. Sunt disponibile  
trei pachete, toate special create pentru modelul Opel Movano. 

Afişaj color amplasat la înălţime. Ca parte a sistemului opţional de navigaţie,  
afişajul este amplasat central, imediat deasupra oglinzii retrovizoare, pentru  
a asigura vizibilitate maximă şi a nu distrage atenţia şoferului de la drum. Pe lângă 
informaţiile de ghidare spre destinaţie, pe ecran sunt afişate şi starea sistemului  
infotainment, temperatura exterioară şi puterea semnalului telefonului mobil cu 
funcţie Bluetooth®.

Navigaţie prin satelit cu afişaj color şi acoperire pentru întreaga Europă. Afişajul 
clar şi atractiv prezintă toate informaţiile referitoare la traseu în modurile de zi sau 
de noapte, inclusiv distanţa, limita de viteză curentă, informaţiile RDS-EON privind 
întârzierile pe traseu şi timpul estimat până la destinaţie. De asemenea, puteţi 
selecta între modul de vizualizare panoramică şi cel de vizualizare de deasupra 
(prezentat aici). Hărţile disponibile acoperă 26 de ţări din Europa. Sistemul este 
uşor de utilizat şi poate fi actualizat prin Internet. Sistemul de navigaţie dispune 
de asemenea de pachetul de servicii TomTom LIVE, cu suport pentru trafic HD, 
căutare locală pe Google și meteo. Este inclusă un abonament de probă de trei luni 
(funcţiile pot să difere în funcţie de piaţă).

Afişaj al sistemului radio montat la înălţime (nu este prezentat). Afişajul monocrom 
de înaltă definiţie al sistemului audio CD 35 BT USB este localizat deasupra oglinzii 
retrovizoare.
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Mod de vizualizare panoramică.  
Ca alternativă la afişarea hărţii în modul 
2D (de deasupra), selectarea modului 
de vizualizare panoramică oferă o per-
spectivă 3D utilă la afişarea hărţii.

Comenzi radio pe coloana de direcţie. 
Acestea permit şoferului să-şi menţină 
concentrarea la volan.

R 15 BT USB. Tuner cu display integrat, care afişează şi ora. Cu RDS EON, Bluetooth®, 
USB şi mufă aux-in. 2 x 15 W.

CD 15 BT USB. CD/MP3 player, tuner cu RDS EON, Bluetooth®, USB, mufă aux-in  
şi display integrat, comenzi pe coloana de direcţie. 2 x 15 W.

CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, Bluetooth®, USB, mufă aux-in, afişaj monocrom 
montat la înălţime, comenzi pe coloana de direcţie. 4 x 20 W. Unitatea CD 35 BT 
USB este disponibilă, de asemenea, cu navigaţie prin satelit şi ecran color montat 
la înălţime.

Mufă auxiliară (aux-in) şi conexiune USB. Toate sistemele de infotainment Opel 
Movano dispun de mufe auxiliare şi de conexiune USB.

Conexiune Bluetooth®. Uşor de utilizat  
şi disponibilă universal, funcţia Bluetooth® 
facilitează comunicarea prin telefonul 
mobil cu dispozitiv mâini libere şi o face 
mai sigură. 



Computer de bord. Acesta oferă infor-
maţii despre consumul de carburant, 
autonomie, durata călătoriei şi distanţa 
parcursă.

Scaun confort pentru şofer. Scaun  
cu contur adânc, disponibil opţional,  
cu suport lombar reglabil şi cotieră,  
reglabile pe înălţime. Disponibile  
şi pentru pasagerul din faţă.

Scaun cu suspensie pneumatică pentru 
şofer. Acest scaun cu 4 moduri de reglare 
şi cotieră fixă este disponibil opţional şi 
este ideal pentru călătoriile pe teren 
accidentat sau pe distanţe lungi. Sensi-
bilitatea suspensiei este, de asemenea, 
reglabilă.

Tahograf digital. Uşor de utilizat de  
către şofer. Înregistrează cu precizie 
perioadele de conducere şi odihnă  
pentru compilarea şi analizarea datelor 
privind managementul flotelor auto.

Tempomat cu limitator de viteză.  
Tempomatul controlat prin intermediul 
comenzilor de pe volan permite şoferu - 
lui să selecteze o viteză de deplasare  
maximă temporară. În comanda tem-
pomatului este inclus şi un computer 
de bord, pentru a elimina necesitatea 
achiziţionării separate.

Limitator pentru vitezã constantă. Acesta poate fi programat la una dintre cele 
patru viteze predeterminate. Nu poate fi dezactivat de către şofer.

Faruri şi ştergătoare automate. Disponibile opţional pentru a nu distrage şoferul  
şi a spori nivelul de siguranţă.

A treia cheie. Utilă în special pentru operatorii de flote auto sau autovehiculele  
cu mai mulţi şoferi, a treia cheie este o replică exactă a primelor două.

Post de conducere Confort



Ec
hi

pa
m

en
te

Controlul Electronic al Climatizării (ECC). 
Control reglabil al temperaturii prin  
termostat. Disponibil, de asemenea, 
şi cu Pachetul confort.

Sistem de aer condiţionat. Ambianță de 
lucru optimizată în orice condiții meteo. 
Disponibil cu Pachetul Climate, dispune 
de asemenea de un filtru de polen.

Pachet pentru fumători. Compus dintr-o 
scrumieră detaşabilă ce poate fi montată 
în suporturile pentru pahare şi o brichetă 
ce poate fi conectată la oricare dintre 
prizele de 12 V.

Încălzitor de parcare. Confort instanta-
neu și geamuri fără condens încă de  
la început. Disponibil cu temporizator 
programabil, care monitorizează de 
asemenea temperatura cabinei și ciclul 
de încălzire.

Încălzitor de parcare cu telecomandă. 
Permite pornirea și controlul sistemului 
atunci când este necesar fără a fi nevoie 
să intrați în autovehicul. Ecranul monitori-
zează toate setările importante.



Diferenţial blocabil spate.Pentru asistarea conducerii pe teren accidentat sau pe 
carosabil alunecos, diferenţialul blocabil este disponibil opţional pentru modelele 
cu tracţiune pe puntea spate.

Suspensie pneumatică.Pentru un confort sporit la rulare şi securizarea încărcăturii, 
o suspensie pneumatică spate reglabilă pe înălţime este disponibilă opţional  
pentru modelele cu tracţiune pe puntea faţă.

Treaptă spate. Dotare standard la  
modelele cu tracţiune pe puntea spate, 
treapta spate anti-alunecare facilitează 
accesul la compartimentul pentru  
marfă. Dotare opþionalã la modelele  
cu tracþiune pe puntea faþã.

Cârlig de tractare detaşabil. Cârligul 
de tractare cu articulaţie sferică, în stil 
european, sporeşte caracterul practic 
al autovehiculului Opel Movano.

Exterior Şasiul

Sisteme auxiliare

Priză de putere.Este disponibil un mecanism auxiliar pentru motor. Pentru sarcini 
grele este disponibilă o priză de putere acţionată de cutia de viteze pentru toate 
modelele cu tracţiune pe spate.

Baterie suplimentară. Este recomandată pentru autovehiculele cu sisteme suplimentare 
de încălzire și climatizare și consumatori electrici.
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Proiectoare de ceaţă. Acestea sunt  
poziţionate optim într-un spaţiu  
adâncit, pentru a fi protejate împotriva 
deteriorării accidentale.

Senzor de parcare. Acesta emite  
o avertizare sonoră pentru a vă ajuta  
să evitaţi deteriorările accidentale  
la deplasarea în marşarier.

Siguranţă și securitate

Sistemul de securitate al autovehiculului. 
Alarmă antifurt controlată prin teleco-
mandă, ce utilizează senzori de mişcare 
volumetrici pentru a proteja întregul 
autovehicul (compartimentul motorului, 
cabina şi compartimentul pentru marfă) 
împotriva tentativelor de efracţie.

Blocare completă. O măsură de 
siguranţă opţională, disponibilă pentru 
toate modelele.



Perete despărțitor mobil. Fixat în 
acoperiș și în șinele de podea între spații 
de 25 mm și util pentru stabilizarea  
coletelor și a încărcăturilor slăbite. Poate 
fi deschis pentru acces ușor.

Plasă de reținere a încărcăturii.  
Tridimensională, flexibilă și adaptabilă, 
plasa de reținere a încărcăturii este 
perfectă pentru sarcini de diferite dimen-
siuni și structuri.

Bare de blocare telescopice. Acestea 
sunt montate pe orizontală sau pe  
verticală pe șinele de fixare și rețin 
corespunzător sarcinile grele.

Siguranță încărcătură
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Elemente de fixare pe panoul lateral.
Benzi flexibile pentru o fixare sigură  
a sarcinilor pe șinele laterale de ancorare.

Șine laterale de ancorare. Cu puncte 
de fixare la fiecare 25 mm, 6 inele de 
ancorare ce pot fi deplasate, asigurând 
stabilitate pentru toate tipurile de  
încărcătură.

Inele de ancorare mobile. Proiectate 
special pentru sistemul de șine al mode-
lului Opel Movano. Confecționate din 
oțel cu mecanism de blocare cu buton 
de declanșare.

Inele fixe de ancorare a încărcăturii. 
Cele 6, 8, 10 sau 12 inele de ancorare  
(în funcție de lungimea autovehiculului) 
amplasate la nivelul podelei, în locuri 
ideale, menține încărcătura în siguranță 
şi fixată ferm. 4 inele de ancorare mon-
tate lateral sunt, de asemenea, disponibile 
opțional.



Protecție geam cabină. O plasă rezitentă 
de oțel conformă standardelor ISO,  
protejează geamul fără a bloca vederea.

Geamuri în acoperiș. Acestea asigură 
condiții de luminozitate mai bune în 
compartimentul de încărcare pentru  
o orientare optimă.

Mânere pentru ușa din spate și ușa  
glisantă. Acestea facilitează accesul  
în și ieșirea din compartimentul de  
încărcare.

Panouri pentru protecție din lemn.  
Panourile din lemn cu înălțimea echivalen-
tă cu jumătate din cea a autovehiculului 
sau egală protejează pereții în timp ce 
podeaua din placaj acoperită cu rășină 
protejează podeaua spațiului de încăr-
care.
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Create pentru a asigura o funcţionare la capacitate maximă a autovehiculului  
Opel Movano, următoarele pachete opţionale vor simplifica, de asemenea, procedura 
de comandare. Dacă doriţi să dispuneţi de cel mai înalt nivel practic şi de confort 
oferit de Pachetul Office şi aţi dori să-l comandaţi, următoarele opţiuni sunt disponibile: 
în cazul în care doriţi şi sistemul manual de aer condiţionat, atunci puteţi lua în 
considerare şi pachetele Expert, Edition sau Business sau, alternativ, puteţi opta pentru 
sofisticatul pachet Popular, cu Control Electronic al Climatizării (ECC) şi alte opţiuni valo-
roase. Dacă nu doriţi sistemul de aer condiţionat, puteţi comanda doar Pachetul Office.

Pachetul Expert
• Sistem manual de aer condiţionat
• Pachetul Office

Pachetul Popular
• Control Electronic al Climatizãrii (ECC) cu filtru de polen
• Pachetul Office

Pachetul Office
• CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, conexiune Bluetooth®, USB, mufă aux-in,  

afişaj monocrom montat la înălţime, comenzi pe coloana de direcţie. 4 x 20 W
• Clipboard retractabil pe panoul de bord
• Scaun confort pentru şofer
• Banchetă dublă, cu suport central pivotant complet rabatabil şi spaţiu  

de depozitare sub scaun
• Panou acustic pe peretele despărţitor (sau: panou de izolare fonică)
• Spaţiu de depozitare A4 pe panoul de bord, acoperit sau descoperit
• Spaţiu de depozitare suplimentar, în partea inferioară a ornamentului uşii
• Suport pentru ochelari (pe partea şoferului)
• Geam electric cu deschidere la o simplă atingere a butonului, pe partea şoferului

Pachetele Edition sau Business oferă un raport excepţional calitate/preţ, confort  
şi siguranţă şi vă ajută să economisiţi carburant. Pentru economii suplimentare,  
pachetul Office poate fi combinat cu oricare dintre aceste două pachete. 

Pachetul Edition
• Sistem manual de aer condiţionat
• CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, na-

vigaţie, conexiune Bluetooth®, USB, mufă 
aux-in, ecran color mont  at la înălţime, 
comenzi pe coloana de direcţie. 4 x 20 W 

• Scaun confort pentru şofer
• Tempomat şi limitator de viteză
• Computer de bord
• Rezervor de carburant de dimensiuni 

mai mari (capacitate de 105 litri)

Pachetul Professional1

• Cârlig de tractare
• Senzor de parcare spate
• Uşi spate cu sau fără geamuri,  

cu deschidere în unghi de 270°

Pachetul de siguranţă
• Airbaguri faţă pentru şofer şi pasager
• Airbag lateral, şofer
• Tempomat cu limitator de viteză
• Computer de bord

Pachetul Construction
• Cârlig de tractare
• Diferenţial blocabil spate
• Scaun cu suspensie pneumatică  

pentru şofer

Pachetul de iluminare2

• Ştergătoare automate pentru faruri  
şi parbriz

• Proiectoare de ceaţă
• Iluminare statică în timpul virajelor
• Sistemul de iluminare door-to-door

Pachetul de climatizare
• Sistem manual de aer condiţionat
• CD 15 BT USB. CD/MP3 player, tuner 

cu RDS EON, Bluetooth, USB, mufă 
aux-in şi afişaj integrat, comenzi pe 
coloana de direcţie. 2 difuzoare x 15 W

Pachetul Comfort
• Ştergătoare automate pentru faruri şi 

parbriz
• Proiectoare de ceaţă
• Control Electronic al Climatizării (ECC) 

cu filtru de polen
• CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, 

navigaţie, conexiune Bluetooth®, USB, 
mufă aux-in, ecran color montat la 
înălţime, comenzi pe coloana de direc-
ţie. 4 difuzoare x 20

Pachetul Value
• Tempomat cu limitator de viteză
• Computer de bord
• Rezervor de carburant de dimensiuni 

mai mari, de 105 litri 
• CD 35 BT. CD/MP3 player, tuner, intrare 

aux-in, conectivitate Bluetooth®,  
afişaj monocrom, comenzi pe coloana 
de direcţie. 4 difuzoare x 20 W

• Ştergătoare automate pentru faruri  
şi parbriz

Pachete de opţiuni

1 Nu este disponibil la versiunea cu ampatament scurt. 2 Doar împreună cu ESP®.



Suport portbagaj acoperiş. Barele 
transversale din aluminiu, uşoare, dar 
extrem de rezistente, permit transpor
tarea unor obiecte lungi, precum ţevi, 
elemente de schelărie etc., cu greutatea 
de până la 200 kg, capacitatea maximă 
de încărcare a acoperişului.

Bare de acoperiş din aluminiu. Puternice, 
practice şi proiectate pentru transpor
tarea unor încărcături de până la 200 kg, 
capacitatea maximă de încărcare  
a acoperişului, acestea sunt disponibile 
pentru toate versiunile Opel Movano, 
indiferent de lungime.

Pasarelă pentru barele de acoperiş. 
Pasarela rezistentă din aluminiu perforat 
facilitează accesul la acoperiş. Aceasta 
este destinată utilizării în combinaţie  
cu barele de acoperiş şi este disponibilă 
pentru toate versiunile Opel Movano, 
indiferent de lungime.

Accesorii: exterior
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Scară montată în partea din spate.  
Fabricată din oţel rezistent, scara facili-
tează accesul la acoperiş pentru toate 
versiunile de autovehicule, indiferent 
de înălţimea acestora.

Cârlig de remorcare, heavy duty. Acest  
cârlig de remorcare rezistent şi de înaltă  
calitate extinde utilitatea şi nivelul  
de flexibilitate al autovehiculului Opel  
Movano. Cârlig de remorcare standard 
cu articulaţie sferică sau tip articulaţie 
sferică și pini, cu adaptor electric cu  
7 sau 13 pini.

Apărătoare de noroi. Fabricate din  
material termoplastic rezistent şi proiec-
tate special pentru a proteja caroseria 
împotriva deteriorărilor provocate de 
fragmente de piatră, noroi, pietriş etc.



Huse pentru scaune, standard. Oferind 
protecţie şi un aspect plăcut, husele  
de culoare gri închis sunt fabricate din 
poliester rezistent şi sunt special proiecta-
te pentru modelul Opel Movano.

Huse pentru scaune, premium. Husele 
gri închis cu aspect de piele sunt dotări 
elegante, de lux, care protejează tapi-
ţeria originală a scaunelor.

Covoraşe, varianta carpet. Practice,  
rezistente şi inteligente, covoraşele gri  
închis cu marca „Movano” sunt perfect 
adecvate pentru podeaua cabinei.  
Covoraşele sunt disponibile atât pentru 
partea şoferului, cât şi pentru cea  
a pasagerului faţă.

Covoraşe, pentru toate anotimpurile. 
Create special pentru modelul Opel  
Movano, covoraşele gri deschis din cau-
ciuc protejează împotriva murdăriei  
şi sunt uşor de îndepărtat în vederea 
curăţării.

Cameră video pentru marşarier. Ecranul 
LCD transparent de 3.5 pentru marşarier, 
montat în parasolarul de pe partea  
şoferului, se activează automat la selec-
tarea treptei de marşarier.

Accesorii: interior
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Grile de protecţie pentru geamurile  
laterale. Grilele din metal perforate, 
montate în interior şi acoperite cu  
răşină epoxidică protejează geamurile 
împotriva eventualelor daune cauzate 
de încărcătură.

Grile de protecţie pentru geamurile 
spate. Grile metalice rezistente, vopsite 
în alb, montate în interior pentru  
protecţia geamurilor din spate, care  
îi permit şoferului să vadă în partea 
din spate a autovehiculului.

Extinctor şi suport de fixare. Fiind ade-
seori o cerinţă legală, extinctorul montat 
pe podea este amplasat la îndemâna 
şoferului şi a pasagerului din faţă. Dispo-
nibil în variante de 1 şi 2 kg, ambele  
cu manometru.

Trusă de siguranţă. Triunghi reflectori-
zant de dimensiuni mari sau mici, cu trusă 
de prim ajutor şi vestă reflectorizantă.



Pulse, Gri închis. Vinyl, Gri închis.
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Alb Arctic Roşu Poppy

Argintiu Halo1

1 Metalic.

Albastru North Sea

Portocaliu Mandarin

Albastru Ambient1 Negru Pearl1

Galben Saffron

Albastru Signal

Albastru Ink



Intervale între revizii de 30 000 km.1 3 200 ateliere de service.

Cel mai sigur drum către liniştea 
dumneavoastră.

Modelul Opel Movano a fost creat pe principiul că autovehiculele 
comerciale trebuie să lucreze pentru afacerea şi clienţii dum-
neavoastră şi nu să fie imobilizate în ateliere. În acest scop, 
Opel Movano a fost proiectat pentru a funcţiona o perioadă 
lungă de timp la standarde maxime, necesitând un număr redus 
de lucrări de service. Înainte de a fi comercializate, autovehiculele 
de testare din gama Opel Movano au parcurs peste 3.2 milioane 
de kilometri şi au fost supuse unor testări extinse pe standul de 
probă. Pentru aceste autovehicule este oferită o garanţie de 
şase ani anti-perforare. Dacă este necesară efectuarea unor 
lucrări de întreţine neprogramate, o reţea europeană de 3 200 
de ateliere de service vă stă la dispoziţie pentru a vă repara auto-
vehiculul Opel Movano şi pentru a minimiza perioada de întreru-
pere a activităţii sau pentru a vă oferi temporar un autovehicul 
de schimb. Pentru informaţii complete privind serviciile de leasing, 
întreţinere sau flotă auto, vă rugăm să contactaţi dealerul 
Opel specializat în comercializarea autovehiculelor comerciale.

1 Sau 1 an.
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Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)

71602131  Tipărit pe hârtie ecologică, fără conţinut de clor.

www.opel.ro
Informaţiile şi ilustraţiile din această broşură au caracter strict informativ şi nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic pentru Opel. Unele ilustraţii din această 
broşură conţin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informaţiile conţinute în această broşură erau corecte la momentul la care aceasta fost trimisă spre 
tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului şi dotărilor. Culorile tipărite în broşură sunt doar aproximări ale culorilor reale. Dotările opţionale ilustrate sunt 
disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice şi dotările vehiculelor noastre pot varia de la o ţară la alta. Informaţii despre Proiectarea 
orientată spre Reciclare, reţeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) şi reciclarea VSU-urilor pot fi găsite pe pagina de Internet www.opel.ro. Pentru informaţii exacte 
privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre şi pentru ofertele aplicabile, vă rugăm să contactaţi partenerul Opel local. 

Serviciile Opel.
Serviciu clienți la nivel european.
Cele peste 6 000 de service-uri Opel din Europa, 
cu peste 2 000 de ateliere specializate în auto-
vehicule comerciale, sunt pregătite să asigure 
servicii specializate, profesioniste şi punctuale. 
Operaţiunile de calitate includ şi oferirea unor expli-
caţii detaliate privind piesele reparate şi cauzele 
defectării, explicaţii specificate şi pe factură.

OPEL RoadPlus.1

Durată maximă de funcționare.
Autovehiculul dumneavoastră va fi diagnosticat 
imediat, fără să fie nevoie de o programare, 
trebuie doar să vizitaţi unul dintre serviceurile 
Opel specializate în autovehicule comerciale. 
Reparaţiile mici vor fi efectuatepe loc, iar pie-
sele standard de uzură vor fi înlocuite în termen 
de o zi. Dacă reparaţiile durează mai mult de 
3 ore, în primii 3 ani de la achiziţionarea auto-
vehiculului nou vi se va asigura în mod gratuit 
un mijloc alternativ de transport.

Centrul de informații pentru clienți.
Distribuitorul Opel local vă stă la dispoziţie-
pentru toate întrebările şi cerinţele speciale. 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la 
furgonul dumneavoastră, puteţi contacta  
şi Centrul Opel de informaţii pentru clienţi.

Asistență rutieră Opel.
Acest serviciu de mobilitate este disponibil 
gratuit pentru toate autovehiculele Opel noi 
pe durata primului an de la prima înmatriculare 
sau data la care au fost livrate clientului de către 
distribuitor, oricare dintre aceste date survine 
prima. Oriunde vă aflaţi, Serviciul de asistenţă 
rutieră Opel vă ajută. În peste 40 de ţări euro-
pene – non-stop. Asigurând servicii de asisten-
ţă în caz de pană, servicii de remorcare, închirieri 
auto, cazare la hotel sau transportul către 
destinaţia dorită cu trenul sau avionul (consul-
taţi programul). Distribuitorul local sau repara-
torul agreat vă va oferi cu plăcere o extindere 
la lucrările de întreţinere anuală.

Oferte de finanțare.2

Dealerii Opel vă oferă modele de finanţare  
interesante și personalizate. Dumneavoastră  
decideţi cum veţi efectua plata pentru auto-
vehicul, conform nevoilor personale. 

Oferte de leasing.2

Puteţi beneficia şi de leasing pentru autovehiculul 
dumneavoastră Opel, de exemplu prin GMAC 
Leasing. Condiţiile de leasing pot fi adaptate 
cerinţelor și posibilităţilor afacerii dumneavoastră. 
De asemenea, Master Lease vă oferă servicii 
complete de gestionare a parcului auto, dintr-o 
singură sursă.

Servicii de asigurări.2

Serviciile noastre de asigurări GMAC întregesc 
pachetul de servicii Opel. Oferim clienţilor 
Opel toate tipurile de asigurări de autovehicule. 

Servicii de închirieri auto OPEL.2

OPEL Rent vă asigură continuarea călătoriei  
în cazul în care autovehiculul dumneavoastră 
nu funcţionează.

Garanție de 2 ani pentru un autovehicul nou.
Această garanţie este valabilă pentru orice 
autovehicul Opel nou pentru o perioadă de 24 
de luni, fără restricţii referitoare la kilometraj, 
începând de la data la care a fost livrat clientului 
de către dealerul Opel.

Garanție extinsă pentru autovehicul.2

Cu ajutorul acestei asigurări privind costul  
reparaţiilor puteţi extinde garanţia pentru 
autovehiculul nou. Pentru informaţii referitoare 
la disponibilitate şi detalii, contactaţi  
dealerul Opel local.

Garanție anti-perforare de până la 12 ani.
Opel vă oferă pe termen lung o garanţie fiabilă 
împotriva perforării, conform condiţiilor 
 de garanţie descrise în broşura de service.

Componente şi accesorii.
Toate elementele necesare pentru menţinerea 
autovehiculului într-o stare perfectă de funcţionare 
şi pentru personalizarea în vederea adaptării 
acestuia la necesităţile dumneavoastră personale 
şi de afaceri sunt disponibile la dealerul dum-
neavoastră Opel local.

Reciclare.
Informaţiile referitoare la modelele reciclabile, 
punctele de returnare a autovehiculului scos  
din uz (VSU) și privind reciclarea VSU-urilor pot 
fi găsite pe pagina de internet www.opel.ro

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă 
adresați dealerului Opel local. Sunt disponibile 
informații suplimentare pe pagina de internet 
www.opel.ro

Ofertă valabilă la data publicării. Pentru orice 
informaţie vă rugam sa contactaţi dealer-ul 
dumneavoastră Opel.

1  Servicii disponibile în cadrul atelierelor de reparaţii  

auto specializate în autovehicule comerciale selectate.
2 Disponibile în funcţie de condiţiile pieţei locale.


