
Opel Movano
Preţuri, opţiuni și date tehnice, 20 Martie 2021



Euro cu TVA

Euro fără TVA

31 587
26 544
32 267
27 115

Opel Movano PC - Model

L3H2

D
ie

se
l

2.3 turbo diesel
120 kW/163 CP

Start / Stop cu DPF manuală cu 6 viteze 

cu DPF manuală cu 6 viteze 

Movano Trabus, sarcina maxima autorizata 3900 kg

Motorizări Transmisie

2.3 turbo diesel
107 kW/145 CP

Start / Stop



Airbag frontal şofer

Limitator viteza (100 km/h) supercodat

SIGURANŢĂ

Capace roţi (mici)

Jante tabla 16"

JANTE

Închidere centralizată selectivă, cheie cu 3 butoane

Sistem de control al tracţiunii şi ESP 
(Sistem electric de control al stabilităţii)

Uşi spate vitrate, deschidere 180°

Rezervor 80 litri

Oglinzi exterioare reglabile electric cu încălzire

Lumini diurne LED

Radio CD15 USB DAB 
(Radio, Display integrat, Bluetooth, USB, Boxe 2x15W)

Tahograf digital, smart

SISTEME AUDIO ŞI DE INFORMARE

Faruri reglabile pe înălţime manual

Filtru de particule diesel

Sistem de încălzire

Geamuri faţă acţionate electric

Scaun şofer cu reglaj pe 6 direcţii şi cotieră

DOTĂRI INTERIOR

Opel Movano PC - Dotări standard

Movano Trabus

DOTĂRI EXTERIOR

Pachet avansat de asistenta
Asistenta faza lunga – include faruri si stergatoare automate, Avertizare parasire banda

PACHETE OPŢIONALE



Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

Pachetul Siguranţă 232
Computer de bord, Airbag-uri frontale şofer şi pasager, Airbag lateral sofer, Pilot automat cu limitator viteză (include computer de bord) 195
Pachet Siguranță Avansată 464
Asistenta faza lunga – include faruri si stergatoare automate, Avertizare punct mort,Avertizare parasire banda 390
Pachet Navi&Cool 619
Aer condiţionat, Navi 50 Intellilink Pro 520

Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

0
0

124
104
340
286
46
39
93
78

820
689
665
559
46
39

232
195
232
195
139
117
139
117

Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

0
0

572
481

2 537
2 132
5 012
4 212
2 475
2 080

 "S" = Standard                            "-" = Indisponibil

DOTĂRI INTERIOR Disponibil în pachet

Rezervor 105 lintri

C60

Panou, fără geam, partea stângă

Pachet Navi&Cool

Panou, cu geam culisant, partea stângă
BTG

Jaluzele geamuri spate
DED

XIFJ

Bază culoare 
BAS

Vopsea metalizată
9M2

Disponibil în pachet

9BR

XIFK

Uşă culisantă, cu geam culisant, partea dreaptă
BSC

Geamuri spate încălzite

VF6

Geamuri laterale cu deschidere intre stalpii C si D
AD5

TACR

CJ5

CAW

C46

C49

Opel Movano PC - Dotări Optionale

BTE

Tapiţerie stofa Pulse

Vopsea briliant

Disponibil în pachetPACHETE OPŢIONALE

OFM

Uşă culisantă, cu geam fix, partea dreaptă
BSA

NH7

DOTĂRI EXTERIOR

Aer condiţionat

Incalzire aditionala

Aer condiţionat, faţă şi spate

Aer conditionat si incalzire aditionale

Bară spate cu treaptă integrată



Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

124
104
15
13

Scaun individual faţă pasager cu reglaj pe înălţime, lombar şi cotieră 46
(înălţime reglabilă, cu cotieră şi suport lombar) 39

511
429
46
39
93
78

108
91
46
39
93
78

Scaun şofer şi pasager cu încălzire 139
(scaunul pasager individual este de asemenea încălzit) 117

15
13

186
156
93
78
93
78
93
78

108
91

Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

0
0
15
13

619
520
789
663
820
689
93
78

 "S" = Standard                            "-" = Indisponibil

Radio NAVI80 Intellilink + DAB (sistemnavigatie cu ecran tactil, USB, aux-in, cititor card SD)

Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth®, USB, aux-in, ecran tactil color 7˝, control pe volan. 2 x 20 W. Navigatie dinamica cu hartile europei de vest sau de est)

Încărcător wireless
K4C

UL5

KC8

Spatiu depozitare A4 in bord

SISTEME AUDIO ŞI DE INFORMARE Disponibil în pachet

Q8H

DT4
Pachetul Fumători (brichetă şi scrumieră)

B9J

AE1

B9J
Spatiu depozitare A4 in bord

Scaun şofer cu încălzire
C37

ASY

Apărători de noroi, faţă şi spate

Disponibil în pachetDOTĂRI INTERIOR

Scaun individual faţă pasager cu reglaj pe 4 direcţii

Scaun şofer cu reglaj pe înălţime, lombar şi cotieră

Scaun premium şofer cu pernă de aer şi reglabil pe 4 direcţii şi cotieră
A5Z

Bancheta pasageri fata multifunctionala cu spatiu de depozitare sub sezut

Pachet Navi&Cool

Spatiu depozitare in bord cu priza 12V

VB0

Eliminare radio

Clipboard pliabil cu suport pahar

Kit preinstalare radio

2OS

Opel Movano PC - Dotări Optionale

AHZ

B21

Sistem de încălzire ranforsat
C32

Suport tabletă
SVM

2L9

Torpedou culisant
BA3

Radio NAVI80 Intellilink (sistemnavigatie cu ecran tactil, USB, aux-in, cititor card SD)
2L8

XX5

KA1



Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

93
78
139
117
93
78
0
0

108
91
31
26

263
221
139
117
263
221
526
442
15
13

Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

15
13
15
13
0
0

Trabus

Euro cu TVA
Euro fără TVA

418
351
975
819

1 145
962

1 067
897
93
78
77
65
46
39

 "S" = Standard                            "-" = Indisponibil

Kit reparatie pana

Asistent parcare, faţă şi spate cu camera mers inapoi

SIGURANŢĂ Disponibil în pachet

JANTE Disponibil în pachet

Opel Movano PC - Dotări Optionale

Pachetul Siguranţă

K69

AP0

T3U

Airbag lateral şofer

Senzor de parcare

XBFS

OPTIUNI CAROSARE SI SECURIZARE MARFA

Airbag-uri frontale şofer şi pasager

Proiectoare ceaţă

Pachetul Siguranţă

Închidere centralizată cu telecomandă, cheie cu 2 butoane

Incalzitor apa cu timer (pentru pozitia parcat)
XBCB

Cheie adiţională

Disponibil în pachet

UD7

Avertizare punct mort
UDQ Pachet Siguranță Avansată

Pilot automat cu limitator viteză (include computer de bord)
K34

CLA

a 2-a baterie
0BC

Capace roți
QP9

AK5

Pachetul Siguranţă

Suport telefon mobil
XBHQ

Asistent parcare, faţă şi spate
UD5

Incalzitor apa cu telecomanda (pentru pozitia parcat)

XBHN

Sistem suplimentar de încălzire

Lumină cu LED, compartiment de încărcare

Preinstalare alarma
UTM

XBCC

Covorase / Covor
XBHP

UE5

Capac roata fara logo
XN1

WTC



Motorizări
2.3 turbo diesel cu DPF

Start/Stop
(107 kW/145 CP)

2.3 turbo diesel cu DPF
Start/Stop

(120 kW/163 CP)

Normă emisie EURO6 EURO6

Combustibil Diesel Diesel

Nr. cilindri 4 4

Capacitate cilindrică (cm3) 2299 2299

Putere maximă (kW/CP) 107 / 145 120 / 163

la rpm 3500 3500

Cuplu maxim (Nm) 360 380

la rpm 1500 1500

Transmisie manuală cu 6 viteze manuală cu 6 viteze 

Emisie CO2 (g/km) 230 230

Viteză maximă (km/h) 100 100

Opel Movano PC - Date tehnice

Conţinutul are la bază informaţiile disponibile la 20 Martie 2021. Preţurile afişate în Euro sunt recomandate. Contactaţi distribuitorii Opel pentru informaţii despre eventualele modificări. Datele sunt cu scop
informativ şi Trust Motors Import Autovehicule S.R.L nu-şi asumă responsabilitatea pentru acurateţea acestora. Dotările opţionale prezentate sunt disponibile contra cost. Pentru lansarea comenzii vă rugăm
apelaţi la unul din distribuitorii autorizaţi Opel. Reciclare: Informatii legate de Design pentru Mediu, reteaua de colectare si reciclare a masinilor care ajung la sfarsit de viata puteti gasi pe: www.opel.ro
Trust Motors Import Autovehicule S.R.L., 20 Martie 2021

Consum combustibil (l/100 km) 

Toate informaţiile erau corecte şi actualizate în momentul tipăririi. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Pentru informaţii 
actualizate, contactaţi distribuitorul Opel local. 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.

Motorizări diesel - Trabus



Modelul menu Opel Movano PC

Model / Motor Pret in Euro

____________________________________

Optiuni selectate

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Pret total

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

Pret in Euro (fara TVA) Pret in Euro (cu TVA)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OPEL SERVICE. SIGURANTA TOTALA.

Fiecare Opel este proiectat şi construit pentru a fi utilizat zilnic. Însă ca orice altă piesă de precizie, funcţionează cel mai bine
atunci când este îngrijit de oameni care știu ce fac, astfel din momentul în care ți-ai achiziționat noua ta mașină și până în
momentul în care te hotărăști să te desparți de ea, Opel are grijă de voi doi. Prin toate serviciile pe care ți le pune la dispoziție,
Opel s-a gândit la tot ce aveți nevoie atât tu, cât și mașina ta de-a lungul anilor petrecuți împreună.
Descoperă ce ți se potrivește!

ASIGURAREA CASCO 
OPEL
E normal să-ți dorești 
cât mai multă 
libertate de mișcare.
Acesta e un motiv 
foarte serios pentru 
ca Opel să-ți prezinte 
o ofertă personalizată 
pentru asigurarea 
opțională Casco. Nu 
uita să ceri oferta de 
la reprezentanții 
Opel, ca să te poți 
bucura de avantaje și 
reduceri 
semnificative.

Serviciul de Asistență 
Rutieră Opel îți 
remediază defecțiunea 
într-o clipă, ca să-ți poți 
continua drumul. 
Trebuie doar să suni la 
centrul de Asistență 
Rutieră și profesioniștii 
Opel se ocupă de 
problemele tale. 
Timp de 12 luni de la 
achiziționarea 
pachetului de Asistență 
Rutieră îți asigurăm 
mobilitate permanentă 
în peste 40 de țări 
europene, cu doar 
15,11 Euro cu tot cu 
TVA.

Mașina ta are 4 ani 
sau mai mulți ?
Apreciem că ai rămas 
fidel mărcii Opel și îți 
oferim cele mai mici 
prețuri pentru 
întreținerea mașinii în 
orice Service Autorizat 
Opel prin Programul 
Service 4+.
Chiar dacă mașina ta 
a trecut de prima 
tinerețe, îi poți oferi 
toate avantajele de 
care se bucură o 
mașină nouă: piese 
originale și tehnicieni 
foarte bine pregătiți.

Acum poți să îi acorzi 
mașinii tale o atenție 
sporită! Cu ajutorul 
cardului de credit Opel -
Cetelem te bucuri de 
beneficii la care nici nu 
te-ai gândit: rate fixe 
lunare cu dobândă 0%, 
perioadă de grație, 
reduceri la piesele 
originale sau chiar bani 
înapoi pe card, precum 
și altele.
Tot ce trebuie să faci 
este să întrebi un 
reprezentant de vânzări 
și poți avea chiar tu 
acest card.

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi dealerului Opel local. Puteți găsi mai multe informații pe 
www.opel.ro.

Pentru că știm cât de mult 
contează mașina ta pentru 
tine am lansat un Program 
nou in Service-urile Opel. Noi 
te ajutam să îi oferi mașinii 
tale cel mai bun tratament îți 
oferim reduceri atât la 
piesele originale cât și la 
manoperă. 
Astfel, în funcție de vârsta 
mașinii ai urmatoarele 
beneficii: 
Reducere de 10% la toate 
piesele originale și manoperă 
dacă mașina ta are între 2 –
4 ani 
Reducere 20% la toate 
piesele originale și manoperă 
dacă mașina ta are peste 4 
ani 


