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AKTUALNA PROMOCJA

* Oferta obowiązuje do 30.09.2020. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Propozycja 
dotyczy wybranych modeli w leasingu na określonych warunkach. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie 
do przedsiębiorców. Świadczenie reklamowanych usług leasingowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem. Podmiotem zawie-
rającym umowy leasingu jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
** Oferta dotyczy pakietu Ochrony Pogwarancyjnej i Opel Assistance z całkowitym limitem przebiegu 60 000 km w ciągu 4 lat eksploatacji pojazdu. Program Opel Fle-
xCare, obejmujący do wyboru płatne Ochronę Pogwarancyjną i/lub Obsługę Okresową, Części Eksploatacyjne, z usługami Assistance, oferowany jest i obsługiwany przez 
Dealerów marki Opel. Ochrona Pogwarancyjna obowiązuje po wygaśnięciu gwarancji podstawowej w zakresie tożsamym z tą gwarancją, w okresie lub do osiągnięcia 
przebiegu maksymalnego podanych w Certyfikacie Opel FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu, dostępne kombinacje pakietów oraz 
inne warianty zakresu i okresu ochrony przedstawiamy na stronie www.opel.pl / Serwis i akcesoria / Opel FlexCare.
Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat) dotyczą klientów 
indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, 
zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel. 

Zapytaj Dealera o ofertę finansowania Free2Move Lease z pakietem serwisowym

Opel FlexCare Ochrona Pogwarancyjna i Assistance 2+2 lata/limit 60 000 km za 1 879zł**

33 210 zł  brutto

VIVARO KOMBI  
Rabat dla przedsiębiorców do: PROMOCYJNY

OD 101,3%*



Cennik – Opel Vivaro Kombi
Rok produkcji 2020, rok modelowy 2021

CENY KATALOGOWE 
Kombi 9-osobowy

Wersja długości  nadwozia: COMPACT LONG EXTRA LONG

1.5 Diesel 102 KM M6 125 400 zł 128 400 zł –

1.5 Diesel 120 KM Start/Stop M6 130 900 zł 133 900 zł 137 900 zł

2.0 Diesel 122 KM Start/Stop A8 – 143 500 zł 147 500 zł

2.0 Diesel 150 KM Start/Stop M6 – 142 400 zł 146 400 zł

Dostępne długości nadwozia: Compact = krótka (4,6 m),  Long = długa (4,95 m), Extra Long = wydłużona (5,3 m)

Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne 
brutto pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów 
flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność 
społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy 
o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.
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 Wyposażenie standardowe i dodatkowe Kombi
zł  brutto

Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA FX3 S

Czołowe oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera AY0 S

Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara (kokpit dwubarwny) TAVT S

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
Zawiera: fotel składany do przodu z drzwiami przesuwanymi tylko po prawej stronie (YA6) / nieskładany, z regulacją 
odcinka lędźwiowego z drzwiami przesuwanymi po obu stronach (YA2)  

A51 S

Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane) A7O+AE0 S

Kanapa 3-osobowa w 2. rzędzie, demontowana, z mocowaniami IsoFix, uchylana do przodu w podziale 2+1  AWL S

Kanapa 3-osobowa w 3. rzędzie, demontowana, uchylana do przodu ATJ S

Klimatyzacja sterowana manualnie C60 S

Radio z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki IO7 + UW4 S

Tuner cyfrowy DAB U2Q S

Tempomat z ogranicznikem prędkości K34 S

Zdalnie sterowany zamek centralny S

Elektrycznie sterowane szyby przednie (jednoimpulsowo) AXG/AEF S

Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrze D26 S

Obręcze kół stalowe 16x7,0” z oponami letnimi 215/65R16 RS2 + Q16 S

Zestaw naprawczy opon (brak koła zapasowego) KTI S

System monitorujący ciśnienie w oponach UJO S

Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, okno ogrzewane z wycieraczką J1 U S

Drzwi prawe boczne przesuwane YA6 S

Stałe okna boczne dla 2. i 3. rzędu foteli (przyciemniane ok. 30%) 8P9 + AOL + AKN S

4 punkty mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej Z05 S

Światła do jazdy dziennej w technologii LED T7E S

Reflektory przeciwmgielne T3U S

Czujnik parkowania z tyłu UD7 S

Zderzaki w kolorze nadwozia (w wersji Extra Long tylny zderzak częściowo lakierowany) Z01  + Z02 /Z03 S

Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia Z04 S

NADWOZIE

Lakiery metaliczne 2 600

Pakiet Black Edition 
Lakierowane na czarno listwy boczne i lusterka zewnętrzne. (wyższa cena dla wersji Extra Long)

A9B 3 300 / 3 850

Drzwi lewe boczne przesuwane YA2 2 000

Otwierane okna boczne dla 2. rzędu foteli (tylko z przyciemnianymi szybami AKO) 5B0 1 200

Przyciemniane szyby boczne tylne (ok. 70%) AKO 750

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką J1X 0

Hak holowniczy V76 2 000

Hak holowniczy demontowany bez narzędzi VQ9 3 050

WNĘTRZE

Fotel pasażera z przodu, pojedynczy (nieregulowany)  – szczegóły u Dealerów AE1 400/P

Fotel pasażera z przodu z podłokietnikiem i składanym oparciem, pojedynczy (nieregulowany) – szczegóły u Dealerów AQR + D6K 800/P

Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób (nieregulowane) ze schowkiem pod  siedziskiem – szczegóły u Dealerów A7O + AGE 1 100

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego/podłokietnik w fotelu kierowcy – szczegóły u Dealerów A2V/A6M P/800

Wersja 6-osobowa: kanapa 3-osobowa w 2. rzędzie, demontowana, z mocowaniami IsoFix,  uchylana do przodu.
Usunięcie kanapy 3. rzędu. 

AN1/8X6/8W8 -1 000

Klimatyzacja i ogrzewanie dla 2. i  3. rzędu foteli (niedostępna dla wersji Compact) C7C 2 500

Dodatkowe złącze do konwersji elektrycznych WRF 650

SYSTEMY MULTIMEDIALNE

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. 
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7”, wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami, system obsługi  komend głosowych 
przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™ .

IO5
2 000

System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. 
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7" , wyświetlacz graficzny pomiędzy wskaźnikami, mapy Europy, wbudowana funkcja  
komend głosowych, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car- Play™ lub Android Auto™. System OpelConnect.

IO6
5 750

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

System OpelConnect (tylko z systemem IO7) U0R 1 500

Manetki manualnej zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej WZI –/S

Panoramiczna kamera cofania 180 st. (tylko z  systemem IO5/IO6) UL3 1 200
S – wyposażenie standardowe wszystkich wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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Dane techniczne silników

1.5 Diesel 105 KM 
Start/Stop

1.5 Diesel 120 KM 
Start/Stop

2.0 Diesel 122 KM 
Start/Stop

2.0 Diesel 150 KM 
Start/Stop

Typ silnika turbodiesel turbodiesel turbodiesel turbodiesel

Skrzynie biegów 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna 8-biegowa automatyczna 6-biegowa manualna 

Norma emisji spalin Euro 6.2d-TEMP Euro 6.2d-TEMP Euro 6.2d-TEMP Euro 6.2d-TEMP

Pojemność skokowa, cm3 1 499 1 499 1 997 1 997

Moc maks., kW/KM przy obr./min 75/102 przy 3 500 88/120 przy 3 500 90/122 przy 3 750 110/150 przy 4 000

Maks. moment obrotowy, 
Nm przy obr./min 270 przy 1 600 300 przy 1 750 340 przy 2 000 370 przy 2 000

Prędkość maksymalna, km/h 160 170 170 183

Przyspieszenie, 0-100 km/h, s  17,1 13,9 14,5 12,6

Zużycie paliwa, 
cykl mieszany, l/100 km*

7,2 – 6,1 7,1 – 6,0 7,8 – 6,9 7,8 – 6,8

Emisja CO2, cykl mieszany, g/km* 189 – 159 185 – 158 204 – 179 206 – 179

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie 
z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), 
podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego 
pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Wszystkie informacje były 
aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz 
specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel. 

Wymiary, masy, pojemności
Nadwozie 
• Długość całkowita (mm): C: 4 606; L: 4 956; XL: 5 306
• Wysokość całkowita (mm): 1 890 – 1 940 (w zależności od wersji)
• Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 010 / 2 204
• Rozstaw osi (mm): C: 2 925; L: 3 275; XL:  3 275 
• Rozstaw kół przód/tył (mm; maks.): 1 627 / 1 600

Przestrzeń bagażowa 
• Pojemność (metry sześcienne, maks. wg ECIE): C: 3,6;  L: 4,2; XL: 4,9
• Długość podłogi do 3. rzędu (mm): C: 266; L: 507; XL:  958
• Długość podłogi do 2. rzędu (mm): C: 1 138; L: 1 488; XL:  1 838
• Długość podłogi do 1. rzędu (mm): C: 2 063; L: 2 413; XL:  2 763 
• Maks. wysokość wnętrza (mm): 1 180 – 1 181

Masy (wg EEC)
• Masa własna (kg; w zależności od wersji): 
   C: 1 759 – 1 785; L:  1 785 – 1 895; XL:  1 785 – 1 895
• Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji): 
   C: 2 650 – 2 685; L: 2 695 – 2 900; XL: 2 730 – 2 900
• Ładowność (kg; w zależności od wersji):
   C: 891 – 912; L: 899 –  1 005; XL: 901 – 1 005 
• Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca
  (kg; w zależności od wersji): 1 800 (1.5 Diesel) – 2 300 (2.0 Diesel) /750

Średnica zawracania
• Między krawężnikami (m): C: 11,3; L: 12,4; XL: 12,4 
• Między ścianami (m):  C: 11,8; L: 12,9; XL: 12,9

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia 
opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów
(np. koło kierownicy zawiera przyciski sterowania), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe wyższej wersji 
wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te 
znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, z podatkiem VAT, zawierającymi opłatę 
za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego 
wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli 
w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez 
producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają 
obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili  prawo do zmian zarówno w zakresie 
oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez 
żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na 
temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl. 

Opel Poland, Warszawa, 10 sierpnia 2020 r.
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