GOSPODARSKA
VOZILA OPEL
Večja mobilnost – manj skrbi.

VI POSKRBITE ZA POSEL.
MI POSKRBIMO ZA ORODJE.

Opel

COMBO CARGO
DOMIŠLJENA KOMBINACIJA

OPLOVE TOVARNIŠKE PREDELAVE

Kompakten in prostoren Combo Cargo omogoča preprosto
natovarjanje; prevoz tovorov z maso do ene tone in prostornina
do 4,4 m3 pa ga uvrščata v sam vrh razreda. To zadošča za
večino potreb pri prevozu manjših kompaktnih tovorov in
zagotavlja rezervo za priložnosti, ki zahtevajo dodaten prostor
ali večjo zmogljivost.

Opel nudi pestro paleto tovarniških predelav, ki so na voljo za različne
izvedbe, in z njimi dopolnjuje bogato izbiro standardnih različic
dostavnih in potniških vozil. S temi tovarniškimi predelavami Opel
izpolnjuje zahteve večine uporabnikov gospodarskih vozil. Za posebne
izvedbe lahkih gospodarskih vozil, ki niso na voljo v ponudbi tovarniških
izdelkov, Opel sodeluje z zaupanja vrednimi partnerji, ki zagotavljajo
certificirane predelave.

Opel

Opel

PRIPRAVLJEN ZA VELIKE NAČRTE

POSEL NA POTI

Dostavnik z različnimi možnostmi. S štirimi različnimi dolžinami
podvozja, tremi različnimi višinami, pogonom na prednji ali zadnji
kolesi ter raznoliko paleto tovarniških nadgradenj, od furgonov,
furgonov z dvojno kabino in prekucnikov, bo Opel Movano zagotovo
zadostil vašim potrebam.

Z dovršenim oblikovanjem pritegne pozornost, celostna podoba pa je
osredotočena na izjemno uporabnost. S kapaciteto do 3 evro palete
tovora in posebno širokim kotom odpiranja nakladalnih vrat (do 250
stopinj) poskrbi, da bo delo opravljeno.

MOVANO

VIVARO

GOSPODARSKA VOZILA OPEL
Logistika, transport, distribucija? V naši ponudbi
Oplovih lahkih gospodarskih vozil najdete vse:
furgone, dostavnike z dvojno kabino, šasije s
kabino, tovarniške nadgradnje in vozila za posebne
namene uveljavljenih dobaviteljev.
Zanesljivost, varčna poraba goriva in dodatno
2+3 leta FlexCare polno jamstvo zagotavljajo, da
bo vaše vozilo vedno pripravljeno za vsako
opravilo.
Pričakujete odličen servis, da bo vaše vozilo čim
prej na cesti in tako vaše delo kar se da nemoteno?
Strokovnjaki v naši široki in preverjeni mreži
servisnih delavnic poskrbijo za hitro, priročno in
cenovno ugodno servisiranje in vzdrževanje
vašega gospodarskega vozila Opel.
Pri nas boste pod eno streho našli vse, kar
potrebujete pri nakupu in vzdrževanju vašega
gospodarskega vozila.

MYOPEL

VRHUNSKE STORITVE.
Spletni portal myOpel vam omogoča, da imate na enem
mestu zbrane vse informacije, ki jih potrebujete glede
svojega Opla - od naročila vozila na servis do posebnih
nagrad in ekskluzivnih ponudb.
•

Poskrbite za svojega Opla – naročite ga na servis prek
spleta in spremljajte zgodovino servisnih vzdrževanj.

•

Ekskluzivne ponudbe – bodite med prvimi, ki so seznanjeni
s posebnimi ponudbami, novicami in dogodki.

•

Iskalnik Oplovih trgovcev – poiščite najbližjega
pooblaščenega trgovca z vozili Opel.

Registrirajte se v treh enostavnih korakih:
1. obiščite www.myOpel.si,
2. registrirajte se brezplačno in potrdite svoj profil,
3. prenesite aplikacijo myOpel na vaš pametni telefon
(v kolikor želite).

OPLOVA GARANCIJA IN JAMSTVO

PREVERJANJE STANJA VOZILA

2 + 3 LETA
OPEL FLEXCARE JAMSTVA.

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNOST
Z BREZPLAČNIM VIZUALNIM PREGLEDOM.

Z Oplovo tovarniško garancijo za novo vozilo imate lahko
dve leti mirno vest, ne glede na število prevoženih
kilometrov. Zagotavlja brezplačno popravilo in zamenjavo
delov vašega novega vozila pri pooblaščenem Oplovem
serviserju. Paket dodatnega jamstva za Oplova
gospodarska vozila poleg 2-letne tovarniške garancije brez
omejitve prevoženih kilometrov zajema še 3-letno polno
FlexCare jamstvo za dodatna 3 leta ali do 150.000
prevoženih kilometrov, kar nastopi prej. Opel FlexCare paket
vključuje tudi storitve Opel pomoč na cesti, in sicer na
skupno 5 let za gospodarska vozila. V primeru nenadne
okvare vozila, ne glede na cilj potovanja, boste z Opel
pomočjo na cesti vedno prišli na cilj.

Vizualno preverimo 22 točk vašega vozila, povezanih z
varnostjo in zanesljivostjo – v le 12 minutah. Prek portala
MyOpel boste prejeli celovito varnostno poročilo z navedbo
postavk, ki so v dobrem stanju, postavk, ki bodo kmalu
potrebovale vzdrževanje in postavk, ki jih je treba
takoj zamenjati. Vizualni pregled:
• je brezplačen,
• vključuje vse glavne varnostne vidike,
• posreduje takojšnje informacije,
• predstavlja vašo evidenco.
Vaše vozilo smo izdelali, zato ga tudi znamo najbolje
vzdrževati in popravljati. V primeru okvare vašega vozila vam
bodo usposobljeni servisni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami,
specialnimi orodji in najnovejšimi informacijami uredili vozilo
za nadaljnjo vožnjo v najkrajšem možnem času.

Prepustite nam, da dlje časa skrbimo za vašo brezskrbnost!

Bodite seznanjeni s stanjem svojega vozila!

ORIGINALNI DELI OPEL

ORIGINALNI OBNOVLJENI DELI OPEL

VEDNO NAJBOLJŠA MOŽNOST.

KOT NOVI, LE CENEJŠI.

Ne glede na to, koliko kilometrov prevozite s svojim vozilom, se
posamezni deli s časom izrabijo in jih je potrebno zamenjati.
Originalni deli so prestali preizkus delovanja in varnosti,
zagotavljajo popolno ujemanje in so na voljo za hitro
zamenjavo. Z Oplovimi nadomestnimi deli ohranjate vaše vozilo
100 % Opel, ne glede na to, kakšno popravilo je bilo izvedeno na
vozilu. Pri tem boste deležni garancije na vgrajene nadomestne
dele v času 2 let od zaključka popravila. Originalni deli Opel
imajo številne prednosti:
• izdelani so v skladu z najvišjimi standardi kakovosti,
materialov in izdelave,
• omogočajo hitrejšo vgradnjo, saj se povsem prilegajo
vozilu,
• so profesionalno testirani za funkcionalno in varno
uporabo,
• so hitro dostopni in zato omogočajo hitro zamenjavo,
• nudijo najboljšo vrednost po zelo dostopnih cenah.

Samo zato, ker se deli iztrošijo, ne pomeni, da niso nič več
vredni. Rabljeni originalni deli Opel se zbirajo in industrijsko
obnavljajo. Ti deli se vrnejo v Opel, kjer jih razstavimo,
pregledamo, očistimo in obnovimo po strogih specifikacijah
za originalne dele Opel. Komponente, ki so izrabljene (npr.
tesnila, ležaji, gumijasti deli...) in vplivajo na učinkovitost ter
življenjsko dobo delov, so v celoti zamenjane. Ta
kombinacija obnovljenih in novih komponent ustvari
odličen, skoraj popolnoma nov del za zamenjavo. Prednosti:
• prihranek do 50 % v primerjavi z novimi deli - kot
nalašč za prihranek pri servisu,
• širok izbor izdelkov - popolna pokritost določenih
skupin izdelkov in vozil,
• enaka kakovost in dvoletna garancija kot v primeru
novih delov,
• s prihrankom na surovinah in energiji varujemo
okolje.

Za vzdrževanje vašega gospodarskega vozila Opel izberite
pooblaščenega Oplovega serviserja in Oplove originalne
nadomestne dele!

Za več informacij se obrnite na svojega pooblaščenega
Oplovega serviserja!

+

FLEXCARE

			

Opel pomoč na cesti

•

24-urno jamstvo mobilnosti.

•

Vleka do uradnega Oplovega servisnega centra,
če težave ni možno odpraviti na mestu okvare.

•

Nadomestno vozilo, če je potrebno.

•

Namestitev v hotelu ali

•

prevoz do doma.

			
•

Podaljšano FlexCare jamstvo
Podaljšanje standardne dvoletne garancije
proizvajalca za tri dodatna leta polnega jamstva.

Sprejmite pametno odločitev
in za svoje podjetje izberite
gospodarska vozila Opel
Opel vam v ponudbi lahkih gospodarskih vozil
nudi vse, kar potrebujete za svoje delo: vozila, ki
so popolna izbira za vaše poslovanje, strokovno
znanje o njih in ponudbo dodatne opreme, s
katero boste zagotovo opravili svoje delo.

Več na opel.si
Nekatere slike v tej brošuri vsebujejo posebno opremo, ki ni vključena v standardni dobavi. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema naših vozil
so lahko različne od države do države. Dostopnost opreme, stopenj opreme in motorjev preverite pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Vse
informacije o morebitnih spremembah modelov so na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Natisnjene barve prikazujejo
približen odtenek resničnega barvnega tona. Recikliranje: podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so
dostopni na spletni strani www.opel.si.
Povprečna poraba goriva (kombinirano): 6,1 – 6,6 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 160 – 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0362 g/km. Vrednost
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0014 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,09E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

