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UKINJENO STRAN

Predelni rešetki za voznikom in  
sovoznikom

11

17-palčna platišča iz lahkih kovin 
(RS6) pri modelu Combi/Combi+ M1: 
zamenjana s 16-palčnimi jeklenimi 
platišči s središčnimi kolesnimi  
pokrovi (QP9)

20, 23, 
31, 49

Predelna stena z rešetko za drugo 
vrsto pri modelu Combi 

21

Combi+ L2 v izvedbi z 8–9 sedeži 25, 43

Držalo za tablični računalnik je  
na voljo samo kot dodatna oprema 
za naknadni nakup

32, 33

Barve zunanjosti 
– Ink modra

48

Vse omenjene posodobitve veljajo za naslednji 
katalog: Vivaro, izdaja 02/2018. Vse obstoječe 
in prejšnje posodobitve ne veljajo več.

Nove možNosti

Prednji parkirni senzorji. Na voljo za vse  
različice H1. Na voljo samo skupaj z zadnjimi 
parkirnimi senzorji.

Okna z videzom stekla v tovornem prostoru 
pri različici z dvojno kabino.

SpREmEmbE pONUdbE STRAN

Voznikov sedež z naslonom za roko in ledveno oporo  
je del standardne opreme

15

Dvižna prtljažna vrata za doplačilo pri modelu Combi+ 23

Središčni kolesni pokrovi (QP9) so zdaj del standardne 
opreme modela Combi

23

L2 Combi+ je na voljo samo z 2 do 6 sedeži 25, 43

Vzvratna kamera je dodana v paket Sport 30

tehnični podatki za Combi/Combi+ m1: 
– skupna masa vozila 2.760–2.890 kg 
– največja nosilnost 643–902 kg

43

obrnite

Z lakiranim aluminijem zapolnjene ploskve oken prostora  
za tovor pri različici z dvojno kabino poskrbijo, da je videti 
prav tako kot Vivaro Combi.

16-palčna platišča z 10-krakimi središčnimi kolesnimi pokrovi so standardno na voljo 
za Combi/Combi+.
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Motorji in Menjalniki
Motorji 1.6 dizel 952

(70 kW/95 KM)
1.6 dizel 95
s sistemom Start/Stop  
(70 kW/95 KM)

1.6 dizel 1202

(89 kW/120 KM)
1.6 dizel 120
s sistemom Start/Stop  
(89 kW/120 KM)

1.6 eCoteC® dizel Biturbo 125  

s sistemom Start/Stop  
(95 kW/125 KM)

1.6 dizel Biturbo 145
s sistemom Start/Stop  
(107 kW/145 KM)

Menjalnik MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6
Emisijski razred Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Tabela prikazuje porabo in emisije glede na različico modela, izbrano opremo za doplačilo in izvedbo ter pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.
Gorivo Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel
BlueInjection1 • • • • • •
M1: vrednosti WltP
 Poraba goriva v l/100 km
 Nizek Combi/CombiÊ (M1) 8,3–9,03 8,1–9,2
 Srednji Combi/CombiÊ (M1) 6,6–6,93 6,9–7,1
 Visok Combi/CombiÊ (M1) 5,8–6,03 5,8–6,2
 Zelo visok Combi/CombiÊ (M1) 7,2–7,33 7,2–7,6
 Kombinirano Combi/CombiÊ (M1) 6,8–7,03 6,9–7,2
 Emisije CO2 kombinirano v g/km Combi/CombiÊ (M1) 178–1853 180–190
n1: vrednosti neDC
 Poraba goriva v l/100 km
 Mestna vožnja Furgon H1/H2 (N1) 7,8–8,0 7,2–7,3 7,8–8,0 6,9–7,0/7,3–7,4 7,1–7,2/7,3–7,4
 Furgon z dvojno kabino (N1) 8,0 7,3 8,0 7,0 7,2
 Zunajmestna vožnja Furgon H1/H2 (N1) 5,8–6,0 5,6–5,8 5,8–6,0 5,5–5,6/6,5–6,6 5,6–5,8/6,5–6,6
 Furgon z dvojno kabino (N1) 6,0 5,8 6,0 5,6 5,8
 Kombinirano Furgon H1/H2 (N1) 6,5–6,7 6,1–6,3 6,5–6,7 5,9–6,1/6,8–6,9 6,1–6,3/6,8–6,9
 Furgon z dvojno kabino (N1) 6,7 6,3 6,7 6,1 6,3
 Emisije CO2 kombinirano v g/km Furgon H1/H2 (N1) 170–174 160–164 170–174 155–159/175–178 160–164/175–178
 Furgon z dvojno kabino (N1) 174 164 174 159 164

MT-6 = 6-stopenjski ročni menjalnik M1 = razvrstitev vozil v EU, ki velja samo za vozila za prevoz potnikov N1 = razvrstitev vozil v EU za lahka gospodarska vozila s skupno maso vozila do 3,5 t “Nizek”, “srednji”, “visok” in “zelo visok” so podcikli znotraj cikla WLTP. Pomen vrednosti: 
“nizek” = mesto, “srednji” = zunaj mesta, “visok” = glavne ceste, “zelo visok” = avtoceste. Razpon vrednosti sega od vozila z najvarčnejšo porabo do vozila z največjo porabo glede na izbrano opremo vozila. Več informacij o ciklu WLTP najdete na naslovu www.opel.si/wltp. Navedene  
informacije so bile točne v času priprave za tisk. Opel si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične podatke motorjev, kar lahko vpliva na navedene vrednosti. Vse navedene vrednosti se nanašajo na osnovni model za EU s standardno opremo. Za najnovejše informacije o raz-
položljivih motorjih in njihovih tehničnih podatkih obiščite našo spletno stran www.opel.si ali se obrnite na trgovca z vozili Opel. Vrednosti ne upoštevajo posameznega načina uporabe in pogojev pri vožnji. Za več informacij o uradni vrednostih porabe goriva in emiisij CO2 si oglejte 
“Smernice za porabo goriva in emisije CO2 novih osebnih vozil”, ki so brezplačno dosegljiva na vseh prodajnih mestih ali pri izbranih državnih organih in uradih.
M1: vse navedene vrednosti se nanašajo na osnovni model za EU s standardno opremo. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so določeni z uporabo globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) v skladu z uredbami R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1153 in  
R (EU) št. 2017/1151 (v ustrezni veljavni različici) ob upoštevanju mase vozila, pripravljenega za uporabo, kot določa uredba. S tovarniško vgrajeno opremo za doplačilo in dodatno opremo so lahko vrednosti porabe goriva in emisij CO2 nekoliko višje. Podatki o porabi goriva in vredno-
stih emisij CO2 se ne nanašajo na določeno vozilo in niso vključeni v ponudbo. Navedeni so samo za primerjavo med različnimi vozili in se lahko razlikujejo od dejanske porabe goriva v realnih razmerah, na katero v veliki meri vplivajo slog vožnje in pogoji pri delovanju. Dodatna  
oprema in tovarniško vgrajena oprema za doplačilo lahko povečata maso praznega vozila in v nekaterih primerih dovoljeno osno obremenitev, kakor tudi dovoljeno skupno maso vozila ter zniža dovoljene obremenitve za vleko. Zaradi tega se lahko zniža najvišja hitrost in podaljša 
čas pospeševanja. Navedeni podatki o zmogljivosti veljajo za 75 kg težkega voznika in dodatno obremenitev 125 kg.
n1: podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so določeni z uporabo globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), ugotovljene vrednosti pa se zaradi možnosti primerjave prevedejo nazaj v cikel NEDC v skladu z uredbami (ES) št. 715/2007, (EU) št. 2017/1153 in (EU) 
št. 2017/1151. Podatki o porabi goriva in vrednostih emisij CO2 se ne nanašajo na določeno vozilo in niso vključeni v ponudbo. Navedeni so samo za primerjavo med različnimi vozili in se lahko razlikujejo od dejanske porabe goriva v realnih razmerah, na katero v veliki meri vplivajo slog 
vožnje in pogoji pri delovanju. Dodatna oprema in tovarniško vgrajena oprema za doplačilo lahko poveča maso praznega vozila in vpliva na nosilnost. Zaradi tega se lahko zniža najvišja hitrost in podaljša čas pospeševanja. Navedeni podatki o zmogljivosti veljajo za 75 kg težkega 
voznika in dodatno obremenitev 125 kg. 1 Vozila s tehnologijo BlueInjection zahtevajo redno dolivanje tekočine AdBlue® tudi med predpisanimi rednimi servisnimi intervali. Indikator v potovalnem računalniku vas bo opozoril, ko bo treba doliti tekočino. Več informacij najdete na naslovu 
www.opel.si/adblueinfo 2 Na voljo samo z vozili s homologacijo N1. 3 Samo Combi.
Ta tabela nadomešča tabelo s podatki o motorjih in menjalnikih v ustreznem katalogu. Različice motorjev in menjalnikov, ki so prikazane v ustreznem katalogu, niso pa navedene v tem dodatku, so neveljavne in niso na voljo.
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Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico do spremembe oblikovanja in opreme. Prikazane barve so 
samo približek dejanskih barv. Prikazana oprema je na voljo za doplačilo. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo. Recikliranje: podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih 
vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na spletni strani www.opel.si. Več informacij o opremi naših vozil je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Opel.


