
CENNÍKOVÉ A AKCIOVÉ CENY Cenník platí od 1. 1. 2023

VÝBAVA Verzia

Max. objem 

nákladového 

priestoru

Motor Batéria Kód verzie
CENNÍKOVÁ CENA

s DPH

AKČNÁ CENA 

s DPH

Elektromotor 100 kW / 136 k 50 kWh 1GK0NNLESFB0A0G0 46 090 41 940

Elektromotor 100 kW / 136 k 75 kWh 1GK0NNLEZFB0A0G0 52 090 47 400

Elektromotor 100 kW / 136 k 50 kWh 1GK0NPLESFB0A0G0 46 990 42 760

Elektromotor 100 kW / 136 k 75 kWh 1GK0NPLEZFB0A0G0 52 990 48 220

www.opel-uzitkove.sk

Combi

M 4,2 m3

4,9 m3L

OPEL
VIVARO- COMBI
UŽ ZA 41 940 €

Vaše úžitkové vozidlo Opel = Vaša výhoda
* Opel FlexCare - Záruka BASIC 5 rokov alebo 200 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, 

prevodovka)

- Opel Assistance - úplná asistenčná služba v akéjkoľvek situácii

* Zvýhodnené podmienky pre firemných zákazníkov už od prvého vozidla

* Aktuálna ponuka skladových vozidiel opel-uzitkove.sk/skladove-vozidla

5 rokov 

záruka

OPELELEKTRIZÁCIA!
Ku každému elektrickému alebo hybridnému vozidlu Opel 

získate Opelektrikartu nabitú až na 500€!



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

BATÉRIE A NABÍJANIE:

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód Názov Popis

NB08 Sada Viditeľnosť

VÝBAVA NA PRIANIE
Kód EXTERIÉR
xxM0

Kód INTERIÉR A SEDADLÁ
43FT

WAAF

WAAo

AL00 Bez 2. radu sedadiel (bez lavice v 3.rade)

AN00 Bez 3. radu sedadiel

RE01

NR02

Kód OKNÁ A DVERE
VG02

WO05

WZ07

Kód INFOZÁBAVA
WLZ1

WLX7

YR07

Kód NABÍJANIE
LZ04

Kód PRÍSLUŠENSTVO
9844468880

9844466280

9844681180

9844681280

9844681480

9835783780

9837851280 Taška na nabíjacie káble OPEL

Manuálna klimatizácia

Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s lakťovou opierkou

2-miestna lavica spolujazdca

3-miestna lavica v 2.rade, monoblok s ISOFIX, vynímateľná

Predný airbag, vodič a spolujazdec, deaktivovateľný

Bočné a hlavové airbagy, 1. rad sedadiel

Elektronický stabilizačný program (ESP®Plus)

Kontrola trakcie s motorom a brzdovým účinkom (TCPlus)

Asistent rozjazdu do kopca

Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách

Tempomat s obmedzovačom (obmedzená dostupnosť)Protiblokovací brzdový systém (ABS) s ovládaním brzdenia v zákrutách

Rádio RD6, BT, USB, 4 repro, mono tuner, DAB tuner

Elektrická parkovacia brzda

•

0

Zadné výklopné dvere, presklenné, so stieračom a vyhrievaním

Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané

Zásuvka, 12 voltov, v stredovej konzole, vpredu Bočné ochranné lišty v čiernej farbe

Svetlá s denným svietením

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče

Odkladací priestor v predných dverách, vhodný pre fľaše s objemom 1,5 litra

Odkladací priestor pred spolujazdcom, otvorený

Sada na opravu pneumatík s 12 voltovým kompresorom (bez zdviháka)Komfortný volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný

Čalúnenie látkové šedé Curitiba Tritone, palubná doska šedočierna Bitone •

Metalická farba

Regeneračný brzdový systém

Jednosmerný prúd (DC), zástrčka typu CCS (kombinovaný nabíjací systém)

Dažďový a svetelný senzor, akustické laminované čelné sklo, elektricky sklopné 

spätné zrkadlá, predné hmlové svetlomety, zadné parkovacie senzory

Combi
600

Combi

Combi

800

Indikátor nezapnutých pásov vpredu

Palubný počítač

LCD Info Displej

3-miestna lavica v 3.rade, monoblok bez ISOFIX, vynímateľná

Odkladací priestor na prístrojovej doske pred spolujazdcom, zatvorený

 Striedavý prúd (AC), zástrčka typu 2

Možnosti pripojenia pre nabíjanie:

Elektricky ovládané okná, predné, s jednodotykovým ovládaním

Posuvné presklenné dvere na strane spolujazdca

16˝ oceľové kolesá, s čiernym stredovým krytom, pneumatiky 215/65 R16C 106T

Lithium-Ion batéria, 50 kWh kapacita (/75 kWh kapacita)

Palubná nabíjačka (integrovaná nabíjacia jednotka), 3-fázová (11 kW)

Kábel režimu 2 – Univerzálny, Súprava s nabíjacou jednotkou IC-CPD, max. 22 kW, konektor, typu 2 pre 

vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie k elektrickej sieti (Typ 2+CEE16/3p+CEE7/7)
1215

50

Zosilnený kábel režimu 2 – typ EF, 1 fáza – 14 A – 3,6kW - 6 m pripojenie do domácej zásuvky, plný výkon 

iba po pripojení do Green Up zásuvky

Kábel režimu 3, 3 fázy – 11 kW – 3 x 16A – 6 m pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 287

Palubná nabíjačka (nabíjacia jednotka integrovaná do vozidla), 3-fázová (11 kW)

555

Combi
•

Kábel režimu 2 – typ EF, 1 fáza – 8 A – 6 m, pripojenie do domácej zásuvky 452

Combi

Posuvné bočné okná v 2.rade (vľavo/vpravo) a zatmavené bočné a zadné okná (zatmavenie 70%) (VD09) 400

Zadné presklenné dvojkrídlové dvere so stieračom a vyhrievaním 250

Posuvné bočné dvere na strane vodiča a spolujazdca 450

Rádio RD6, DAB, BT, USB, 4 repro, mono tuner •

Kábel režimu 3, 1 fáza – 7,4 kW – 32A – 6 m pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

397

292

Kábel režimu 3, 3 fázy – 22 kW – 3 x 32A – 7 m pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

Indikátor stavu nabitia batérie

Automatické regulovanie teploty v interiéri počas nabíjania (cez 

klimatizáciu)

Automatická klimnatizácia pre prednú časť a samostatná klimatizácia pre zadnú časť kabíny (obsahuje 

plastové obloženie bokov v treťom rade)
1800

Manuálna klimatizácia •

Samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4smeroch s lakťovou opierkou 200

Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s lakťovou opierkou

0

Combi

Combi

Navigačný systém, 7" displej, DAB, BT, 1 USB, smartphone projekcia, 3D zobrazenie, 3-tuner, ovládanie 

rádia na volante, obsahuje aj dažďový a svetelný senzor, akustické laminované čelné sklo, elektricky 

sklopné spätné zrkadlá, predné hmlové svetlomety, zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera

2000

Audiosystém multimedia, 7" displej, DAB, BT, 1 USB, smartphone projekcia, Bi-tuner a Opel Connect 

(komunikačný modul pre núdzové volanie a lokalizácie a taktiež pre Vivaro-e programovateľné 

vykurovanie / chladenie interiéru vozidla, kontrola stavu nabitia batérie na diaľku)

1000



 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/200 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)

OPEL FLEXCARE - VÁŠ KĽUD NA CESTÁCH
Predĺžená záruka

Asistenčná služba

 * s presnými podmienkami záručného krytia a asistenčnej služby Vás oboznámi Váš najbližší predajca úžitkových vozidiel Opel

Informácie aktuálne k 1. 1. 2023

Váš predajca

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

941

ZDARMA

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY23 (G0) s DPH. Základná 

cena "už za" a akciová cena akciového modelu je cena s DPH vrátane bonusu. Akciový cenník 

obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Doplnkové prvky výbavy môžu 

znížiť užitočné zaťaženie. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave, príslušenstve a 

aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len 

informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže niesť zodpovednosť. 

Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. 

Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvoj ročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel 

Opel Vám ponúka optimálnu istotu a vďaka predĺženej záruke pre nové vozidlá Opel budete jazdiť aj po uplynutí dvojročnej výrobnej 

záruky spoľahlivo chránení. Na vozidlá Opel sa vzťahuje základná 5- ročná záruka FlexCare Basic. 2-ročná výrobná zákonná záruka a ďalej 

trojročná zmluvná záruka Opel FlexCare. 

Predĺžená 3-ročná záruka Basic kryje konštrukčné skupiny dielov: motoru, prevodovky, rozvodovky.

Pri akejkoľvek situácii sa môžete spoľahnúť, že zostanete mobilní a dostanete sa do cieľa svojej cesty vďaka asistenčnej službe Opel 

Assistance. 24 hodín denne takmer vo všetkých európskych krajinách vám asistenčná služba Opel ponúka svoje asistenčné služby* a 

zabezpečí služby dispečingu, odťah vozidla pri poruche či nehode alebo opravu priamo na mieste, prenájom náhradného vozidla, 

ubytovanie v hoteli počas opravy a ďalšie služby.

5 rokov 

záruka



TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO-  COMBI

Max. krútiaci moment (Nm)

Max. krútiaci moment pri ot./min

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

Elasticita 80–120 km/h (s)

Max. rýchlosť (km/h)

Typ

Počet prevodových stupňov

Kapacita (kWh)

Emisie CO2 (g/km)

Kombinovaná

Emisie CO2 (g/km)

Dojazd (km)

Wall Box (AC), 3-fázový

Verejná nabíjacia stanica

Konfigurácia sedadiel 3+3+3 2+3+3 3+3+3 2+3+3

Celková hmotnosť max. 3015 2950 3100 3100

Prevádzková hmotnosť min. 2087 1969 2258 2140

Užitočná hmotnosť max. 928 981 842 960

Brzdený príves max. 1000 1000 1000 1000

Nebrzdený príves max. 750 750 750 750

Celková hmotnosť jazdnej súpravy (max.) 4015 3950 4100 4100

Zaťaženie strechy max. 150 150 150 150

Celková hmotnosť max. 3030 2965 3100 3100

Prevádzková hmotnosť min. 2102 1989 2264 2167

Užitočná hmotnosť max. 928 976 836 933

Brzdený príves max. 1000 1000 1000 1000

Nebrzdený príves max. 750 750 750 750

Celková hmotnosť jazdnej súpravy (max.) 4030 3965 4100 4100

Zaťaženie strechy max. 150 150 150 150

Nákladový 

priestor
Objem nákladového priestoru (m3)

Rozmery

VIVARO COMBI M

VIVARO COMBI L

Údaje majú len informatívny charakter a Opel za ne nemôže niesť zodpovednosť. Údaje sa líšia podľa motorizácie a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie. 

Dátum aktualizácie: 2/2021

Automatická s pevným prevodovým stupňom

bezstupňová
Prevodovka

Batéria

4,2 / 4,9

Batéria 50 kWh Batéria 75 kWh

M

L

M / L

Spotreba a 

emisie 

(kWh) WLTP

Možnosti 

nabíjania

Hmotnosti (kg)

ca. 100 ca. 32 min / 48 min (80% kapacity)

Elektromotor 100 kW / 136 k

Elektromotor

260

300 - 3673

12,1 - 13,3

13,3

130

kW čas nabíjania 50kWh / 75 kWh

ca. 11 ca. 4 h 45 min / 7 h

50 / 75

0

21,7 - 26,1 / 24,4 - 27,3

0

231 / 329


