Opel Vivaro Prislista
Modellår 2019 Utgåva 2019-03-25
Alla rekommenderade cirkapriser visas i kronor exklusive moms

Ordinarie
pris

Kampanjpris

1 005
Lastvikt, c:a kg

271 100

219 900

995

290 300

229 900

Modell
Skåp Business, 2 900 kg
1,6 CDTI

125 hk

Lastvolym m
L1H1

Skåp, 2 900kg "PREMIUM"
1,6 CDTI

125 hk

3

5,2
Lastvolym m

L1H1

5,2

3

Lastvikt, c:a kg

Uppgraderingar
Pristillägg för L2
Solida färger till BUSINESS: Casablanca White

Pris
8 000
0

Metallicfärger till BUSINESS L2: Platinum Silver, Midnight black
Solida färger till PREMIUM: Casablanca White
Metallicfärger till PREMIUM: Platinum Silver, Midnight black

4 900
0
4 900

Standardutrustning "BUSINESS"
• ABS-bromsar med panikbromshjälp (BAS) • ESP Antisladdsystem • AC-luftkonditionering • Krockkuddar, sidokrockkudde (förarstol) och Krockgardiner fram
• Inklädnad i lastutrymet, golv, väggar och tak • Tillsatsvärmare • Automatiska hel/halvljus och regnsensor • Backspegel för blinda fläcken monterad på passagerarsidans
solskydd • Bakdörrar utan fönster • Bältessträkare och bälteskraftbegränsare fram • Elfönsterhissar fram med ”en-trycks”-automatik på förarsidan • Eluppvärmd förarstol / ej på
yttre plats på passagerarsoffan • Extra förankringspunkter • Farthållare/hastighetsbegränsare • Fjärrstyrt centrallås med separat skåplåsning, 3 knappar • Främre dimljus • Fullstort
reservhjul • Färddator • Förarsäte inställbart i höjd, längd och lutning samt armstöd och svankstöd • Förstärkt värmesystem för Norden • Handtag på förar och passagerarsidornas
A-stolpar • Hela hjulsidor • Instrumentpanel, Blå/Svart • Justerbar ratt, justerbar i höjd och avstånd • Klädhängare • Klädsel: "Tricess blue" • Låsspärr för vänster bakdörr
• Mellanvägg utan fönster med genomlastningslucka • Passagerarsoffa med förvaring och fällbart ryggstöd på mittplatsen med skrivplatta och plats för dator • Parkeringssensor
bak • Plåtfälg 16X6.5 J med 205/65R16C 107/105T däck • Pollenfilter • Radio CD18 BT USB – 2 x DIN radio, CD, MP3, Blåtand, AUX & USB-ingång, med radiokontroller på satellit
framför ratt, två högtalare • Sidopanel vänster sida utan fönster • Skjutdörr höger sida utan fönster • Stötfångare fram olackerad • Tonade fönster • Ytterspeglar med dubbla linser
för sikt i "döda vinkeln, med elektrisk justering och uppvärmning • Yttertemperaturmätare • 12V-uttag i lastutrymmet

Standardutrustning "PREMIUM" utöver BUSINESS
• Dragkrok • LED – Varselljus • NAVI 80 Intellilink BT USB, AUX-IN, MP3, 7'' Touchscreen, radiokontroller på satellit framför ratt, USB och AUX-in, SD-kort-läsare, 2 x 20
W högtalare, navigationssystem med Europakarta • Backkamera med parkeringssensorer bak • Plåtfälg 16X6.5 J med 205/65R16C 107/105T däck (140 hk BITURBO har
215/65R16C 106/104T) • Lackpaket 3, delvis lackerade stötfångare fram & bak, lackerade sidoskyddslister, backspegelkåpor samt bakljuspelare • Läderratt • Tillsatsvärmare med
fjärrstyrning

Inredning
Klädsel - "Tricess blue"
Klädsel - "Connect Black"

Tillval
Stylepaket
- Läderratt
- LED – Varselljus
- Lackpaket 1, delvis lackerade stötfångare fram & bak
Eberspächer Uppgraderingssats med timer

Kommentarer

Pris

Standard

0

Endast med Stylepaketet - Business
Standard - Premium

0

Kommentarer

Pris

Endast till Business med klädsel "Connect Black"
Standard på Premium

TBA

Endast till Business

6 900

● 1 års Opel Assistans (hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid behov hyrbil) – utan milbegränsning ● 2 års garanti - utan milbegränsning ● 12 års Rostskyddsgaranti
● 3 års Lackgaranti
Se även bilens servicehäfte och separata villkor för mer detaljer. Opel Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan
ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats före ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala
återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktbladet. Opel Sverige, Box 44080, 100 73 STOCKHOLM. För information om närmaste återförsäljare, 020-33 30 00. www.opel.se

