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OP ALLES  
VOORBEREID.
De Opel Movano is sterk, betrouwbaar en niet te kloppen als het om praktisch  
gemak en comfort gaat. Hij is beschikbaar in talloze uitvoeringen, zodat u precies 
die variant kunt kiezen die perfect bij uw bedrijf past.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (januari 2020). De foto’s en tekst bevatten  
mogelijk uitrusting die alleen als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het  
recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel bedrijfswagendealer geeft u graag de meest  
recente informatie.
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Gemaakt om 
hard te werken.
Geen twee klussen zijn hetzelfde en het maakt veel verschil waar u rijdt en hoe zwaar u beladen 
bent. Daarom is de Opel Movano beschikbaar met een toelaatbaar gewicht van 2.800 kg tot 
4.500 kg. Voor wie vaak zware lasten vervoert of over oneffen terrein rijdt, is de Movano er in 
twee lengtes met achterwielaandrijving. Staat wendbaarheid centraal, dan biedt de Movano 
met voorwiel aandrijving, die in drie lengtes beschikbaar is, precies wat u nodig hebt.
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Gemaakt om  
op te vallen.
De Movano trekt met zijn verzorgde design overal de aandacht. Maar bij een bedrijfs
wagen is dat niet het eerste dat telt. Daarom biedt de Movano ook een grote, praktische 
laadruimte, die uitstekend toegankelijk is. De achterdeuren kunnen tot 270° geopend  
worden (optie) en via de 1.270 mm1 brede schuifdeur kan gemakkelijk een europallet naar 
binnen worden geschoven.

1 1.050 mm in de L1uitvoering.
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Gemaakt om voor u 
klaar te staan.
Wie in de Opel Movano rijdt, neemt zijn werkplek gewoon met zich mee. Met twee USB-poorten, een 12-volt-
aansluiting en een groot aantal handige opbergvakken hebt u alles bij de hand. Praktische details als een uit-
schuifbaar dashboardkastje, een vakje om uw telefoon draadloos op te laden en een multifunctionele passa-
giersbank met een draaitafel voor uw laptop zorgen dat u overal efficiënt kunt werken.

Ruime deurvakken. Plaats voor bijvoorbeeld een 
1,5-literfles, een orderblok of andere grotere 
voorwerpen.

Uitschuifbaar dashboardkastje. U schuift het 
grote dashboardkastje eenvoudig als een lade 
uit en vindt meteen wat u zoekt.

Draadloos opladen. U hoeft uw smartphone  
alleen maar in het speciale telefoonvakje te  
leggen om hem op te laden (werkt alleen met  
QI-compatibele toestellen).
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Opbergvak met deksel. Het brede opbergvak 
bovenop het dashboard biedt overzichtelijk 
plaats aan kleinere voorwerpen die u onderweg
bij de hand wilt hebben.

Uitschuifplank. Een stevige ondergrond om bij-
voorbeeld te schrijven, compleet met een beker-
houder.

Draaitafel. Heel handig als u uw Movano als  
mobiel kantoor gebruikt. De draaitafel is onder-
deel van de multifunctionele passagiersbank  
en komt tevoorschijn als u de linker rugleuning 
neerklapt.
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EU-bandenlabels

Bandenmaat 195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Brandstof-efficiëntieklasse B B E–B E–C

Klasse grip op nat wegdek B B C–B B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 72 71 73–70 73–70

Geluidsklasse

Gemaakt met het 
ooG op de toekomst.
De nieuwe motoren voor de Movano voldoen aan de strenge emissienormen Euro 6.2d en Euro VId. Wat efficiëntie 
betreft behoren ze tot de absolute top. Dat betekent dat ze niet alleen kilometer na kilometer soepel en milieu-
bewust presteren, maar ook bijdragen tot lagere gebruikskosten.

• Drie 2.3 Turbo-dieselmotoren met 99 kW (135 pk) tot 132 kW (180 pk) 
• Drie 2.3 BiTurbo-motoren met 96 kW (130 pk) tot 120 kW (165 pk)
•  Alle motoren maken gebruik van de BlueInjection-technologie om de uitstoot van stikstofoxide (NOx)  

te beperken, door de toevoeging van AdBlue®, dat is opgeslagen in een tank met 22 liter inhoud.1 
• Vrijwel alle motoren zijn voorzien van het brandstof besparende Start/Stop-systeem.
• Gemiddeld brandstofverbruik: 9,0-6,6 l/100 km. Gemiddelde CO2-uitstoot: 233–175 g/km.2,3 

1Voor een correcte werking van de BlueInjection-technologie is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in 
de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue. 2 De gegeven cijfers waren correct op het moment van 
publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op 
het EU-basismodel met standaarduitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Proce-
dure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R 
(EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de wagen, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen ook variëren afhan-
kelijk van het type banden dat gebruikt wordt. 3 Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op opel.nl/movano of vraag ernaar bij uw Opel dealer.
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Movano  
Gesloten  
Bestel.
Alle versies van de Movano Gesloten Bestel hebben twee dingen gemeen: 
een zee van ruimte en uitstekende toegankelijkheid. Via de 1.270 mm 
brede schuifdeuren (1.050 mm bij de L1-versie) kan met gemak een euro-
pallet naar binnen worden geschoven. Bij de H1- en H2-versie lopen de 
achterdeuren over de volle hoogte, zodat ladingen met een hoogte tot 
1.820 mm (H2) geen enkel probleem vormen. De maximale lengte van de 
laadruimte bedraagt 4.383 mm. De handig geplaatste bevestigingsogen 
en -haken bieden meer dan genoeg mogelijkheden om de lading stevig 
te borgen. Een robuuste metalen scheidingswand om de inzittenden te 
beschermen, is standaard.

U hebt de keuze uit vier gewichtsklassen, vier lengtes, drie dakhoogtes, 
voorwiel- of achterwielaandrijving, enkel- of dubbellucht en een breed 
motoraanbod met een handgeschakelde 6-versnellingsbak of Tecshift®. 
Daarnaast is er een groot aantal opties en accessoires om het comfort, 
het dagelijks gemak en de praktische inzetbaarheid nog te vergroten. Zo 
is er altijd een Opel Movano Gesloten Bestel die precies in uw business-
plan past.
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Gesloten Bestel: afmetingen

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)L3H2/H3 FWD
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L: lengte 1 = kort 2 = middel 3 = lang 4 = extra lang
H: dakhoogte 1 = standaard 2 = verhoogd 3 = extra hoog

FWD = voorwielaandrijving SRW = enkele achterwielen (enkellucht)
RWD = achterwielaandrijving DRW =dubbele achterwielen (dubbellucht)

Alle maten in mm.
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Gesloten Bestel: uitvoeringen

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)



15

Gesloten Bestel: maten en gewichten1

Opel Movano Gesloten Bestel
Uitvoeringen 
 
 

Max. toelaatbaar
gewicht (GVW)

(in kg)

Max.
laadvermogen

(in kg)

Max. 
daklast

(in kg)

Laad- 
volume

(in m3)

Max. 
lengte  

laadvloer

(in mm)

Breedte  
laadvloer

max./tussen
wielkasten

(in mm)

Max. hoogte
laadruimte

(in mm)

Draaicirkel 

(tussen stoep- 
randen/muren)

(in m)

FWD (voorwielaandrijving)

L1H1 2.800 873 200 7,8 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H1 3.300 1.368 200 7,8 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H1 3.500 1.563 200 7,8 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H2 2.800 845 200 8,6 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L1H2 3.300 1.340 200 8,6 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L1H2 3.500 1.535 200 8,6 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L2H2 3.300 1.296 200  10,3 3.083 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H2 3.500 1.491 200  10,3 3.083 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H3 3.300 1.260 –  11,7 3.083 1.765/1.380 2.144 13,6/14,1

L2H3 3.500 1.450 –  11,7 3.083 1.765/1.380 2.144 13,6/14,1

L3H2 3.500 1.410 200 12,5 3.733 1.765/1.380 1.894 15,7/16,2

L3H3 3.500 1.370 –  14,1 3.733 1.765/1.380 2.144 15,7/16,2

RWD (achterwielaandrijving)

L3H2 enkellucht 3.500 1.144 200 11,9 3.733 1.765/1.380 1.798 13,6/14,1

L3H3 enkellucht 3.500 1.106 – 13,5 3.733 1.765/1.380 2.048 13,6/14,1

L3H2 dubbellucht 3.500 1.125 200 11,9 3.733 1.765/1.080 1.798 13,6/14,1

L3H3 dubbellucht 3.500 1.092 – 13,5 3.733 1.765/1.080 2.048 13,6/14,1

L3H2 dubbellucht 4.500 2.125 200 11,9 3.733 1.765/1.080 1.798 13,6/14,1

L3H3 dubbellucht 4.500 2.092 – 13,5 3.733 1.765/1.080 2.048 13,6/14,1

L4H2 enkellucht 3.500 1.102 200 14,9 4.383 1.765/1.380 1.798 15,7/16,2

L4H3 enkellucht 3.500 1.071 – 17,0 4.383 1.765/1.380 2.048 15,7/16,2

L4H2 dubbellucht 3.500 1.047 200 14,9 4.383 1.765/1.080 1.798 15,7/16,2

L4H3 dubbellucht 3.500 1.005 – 17,0 4.383 1.765/1.080 2.048 15,7/16,2

L4H2 dubbellucht 4.500 2.047 200 14,9 4.383 1.765/1.080 1.798 15,7/16,2

L4H3 dubbellucht 4.500 2.005 – 17,0 4.383 1.765/1.080 2.048 15,7/16,2

1 Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Het reële leeggewicht en laadvermogen worden bij kentekenaanvraag vastgesteld. De cijfers op op deze pagina’s zijn gegeven op basis van de typegoedkeuring, in overeenstemming met richtlijn 97/27/EC; 
de exacte waarden voor de in Nederland geleverde modellen kunnen hiervan afwijken.

T a b l e s  +  f o o t n o t e s  t o  b e  u p d a t e d
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Gemaakt 
voor het 
hele team.
Wilt u veilig en comfortabel meer personen in de Opel Movano 
vervoeren, dan is de Dubbele Cabine van onze partner Snoeks een 
elegante en efficiënte oplossing. Deze ombouwvariant voegt een 
extra driezitsbank en een geïntegreerde scheidingswand met 
raam toe.

De Snoeks Dubbele Cabine is stijlvol en uitstekend afgewerkt. Hij voldoet aan 
de hoogste Europese veiligheidseisen. Alle zitplaatsen zijn voorzien van 
3-punts veiligheidsgordels en in hoogte verstelbare, kantelbare hoofdsteunen. 
De achterbank biedt optimale beenruimte en uitstekend zitcomfort. De zij-
wand en bankring zijn voorzien van praktische opbergvakken. U hebt de keuze 
uit twee uitrustingsniveaus (Comfort en Elegance) en diverse optiemogelijk-
heden, zoals armsteunen. Uw Opel bedrijfswagendealer informeert u graag 
over alle details.

KvD
Notitie
Hier een voetnoot toevoegen? Met de tekst: De uitvoering van de Snoeks Dubbele Cabine wijkt af van de versie die op de foto wordt getoond. 
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UitrUsting  
en opties.
Infotainment. Contact houden, precies weten waar u heen moet, hoe u er het beste kunt komen 
en hoe druk het verkeer is – dat maakt het werk een stuk gemakkelijker en efficiënter. Mensen 
werken bovendien het beste als ze zich ontspannen voelen. Daarom biedt de Opel Movano veel-
zijdige infotainmentsystemen, waarop u kunt vertrouwen.

Navi 50 IntelliLink Pro. Een geavanceerd, eenvoudig te bedienen audio- en navigatiesysteem met 
een 7-inch kleuren-touchscreen dat voor optimaal zicht bovenaan de middenconsole is geplaatst. 
Dankzij dynamische navigatie met kaarten voor West-Europa komt u feilloos op elke bestemming.

Het systeem heeft een uitgaand vermogen van 2 x 20 W en biedt verder: Apple CarPlay™ 1, spraak-
gestuurde bediening van een aangesloten smartphone2, stuurwielbediening, een USB-poort, ingang 
voor externe apparaten (aux-in) en Bluetooth®-aansluiting voor handsfree bellen en audio streamen. 
Ook digitale radio DAB+ is inbegrepen.

1 Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 2 De compatibiliteit en beschikbare 
functies zijn afhankelijk van het type smartphone en de versie van het besturingssysteem.
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Radio 15 USB. Tuner met geïntegreerd display, dat ook de tijd aangeeft. Universele aansluiting van 
mobiele apparatuur via de USB-poort en Bluetooth®. Uitgaand vermogen 2 x 15 W. Optioneel be-
schikbaar met digitale radio DAB+.

Externe stereo-ingang (aux-in) en USB-aansluiting. Alle infotainmentsystemen voor de Movano zijn 
voorzien van een ingang voor externe apparatuur en een USB-poort.

Digitale radio DAB+. U ontvangt alle Europese digitale radiozenders (DAB/DAB+/DMB) in uitstekende 
kwaliteit, waar u ook rijdt, terwijl u op het display kunt zien naar welke zender u luistert.

Navi 80 IntelliLink. Een indrukwekkende reeks functies, gecombineerd met eenvoudige  
bediening via het stuurwiel of voice-control. Het systeem heeft een 7-inch kleuren-touch-
screen, waarop ook het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven, en biedt 
kaarten voor heel Europa.

Het systeem biedt verder onder meer: digitale radio DAB+, ingang voor externe apparaten 
(aux-in), een SD-kaartlezer, een USB-poort en Bluetooth® voor handsfree bellen en audio-
streaming, voorlezen van sms-berichten en gratis gebruik van TomTom LIVE tot eind 2020.

Stuurwielbediening. Voorkomt afleiding van de 
bestuurder.

Bluetooth®-aansluiting. Gemakkelijk te bedienen 
en vrijwel universeel. Met Bluetooth® belt u veilig 
en handsfree.
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Electronic Climate Control. Zorgt dat automa-
tisch de ingestelde temperatuur in de wagen 
wordt gehandhaafd (optie).

Airconditioning. Voor een aangenaam werkkli-
maat, is de Movano standaard voorzien van air-
conditioning met een pollenfilter.

Aansteker en asbakje. Het uitneembare asbakje 
past in een bekerhouder; de aansteker kan 
worden aangesloten op een 12-voltaansluiting.

Boordcomputer. Het 3,5-inch display toont nutti-
ge informatie over onder meer brandstofver-
bruik, actieradius, gereden tijd en afgelegde af-
stand. Ook verschillende waarschuwingen 
worden op het display getoond.

Digitale tachograaf. Eenvoudig door de bestuur-
der te bedienen. Voldoet aan alle wettelijke ei-
sen en houdt bijzonder accuraat de rij- en rusttij-
den bij (optie).

Cruise control met snelheidsbegrenzer. De 
Cruise Control is bedienbaar vanaf het stuurwiel 
en biedt de bestuurder de mogelijkheid een ti-
jdelijke maximumsnelheid in te stellen.

De airconditioning in voertuigen met een N1-of N2-typegoed-
keuring maakt gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (R 
134a). De hoeveelheid R 134a in het voorste systeem bedraagt 
580 g, wat overeenkomt met een CO2-equivalent van 0,83 ton. 
De hoeveelheid R 134a in het voorste en achterste systeem in 
uitvoeringen met tot 9 zitplaatsen bedraagt gezamenlijk 1.100 
g, wat overeenkomt met een CO2-equivalent van 1,57 ton. Het 
opwarmingsvermogen (GWP-factor) van R 134a bedraagt 1.430. 
Deze informatie is in overeenstemming met de richtlijn R (EU) 
517/2014.

 Bestuurdersplaats  Comfort 

 Exterieur  
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Geïntegreerde opstap. Een stevige opstap met 
antislip-noppen maakt het makkelijker om in de 
laadruimte te stappen. Standaard bij achterwie-
laandrijving.

Afneembare trekhaak. Trekhaak met balkop-
peling, om de kracht van de Movano nog beter te 
kunnen benutten (optie).

Comfort-bestuurdersstoel. Naar het lichaam ge-
vormde bestuurdersstoel met uitstekende steun. 
De stoel is op 6 manieren verstelbaar en voorzien 
van een lendensteun en armsteun. Eveneens bes-
chikbaar voor de bijrijder.

Bestuurdersstoel met mechanisch onderstel en 
armsteun. Extra comfort voor wie vaak op onef-
fen terrein rijdt of lange afstanden aflegt. De 
stoel is voorzien van regelbare vering en vooruit, 
achteruit, in hoogte en helling verstelbaar (op-
tie).

Standkachel. Directe verwarming en een ontwa-
semde voorruit zodra u in de cabine stapt. Be-
schikbaar met een programmeerbare timer, die 
de cabinetemperatuur en de verwarmingsduur 
regelt (optie).

 Comfort 

 Exterieur  
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Lane Departure Warning en automatisch groot-
licht. U wordt gewaarschuwd als u onbedoeld uw 
rijstrook verlaat en de kop lampen schakelen 
auto matisch van dimlicht naar grootlicht als de 
verkeerssituatie dat toelaat.

Dodehoek-waarschuwing. Maakt het inhalen 
veiliger door u met een symbool in de buiten
spiegel attent te maken op verkeer dat in uw  
dode hoek nadert.

Zijwindcorrectie. Dit systeem detecteert auto
matisch harde zijwind en herstelt de stabiliteit 
van de wagen.

Gemaakt om veiliG
te presteren.
Airbags, ABS, ESP® en een stevige scheidingswand zijn natuurlijk absolute vereisten als het om de veiligheid van  
grotere bestelwagens gaat. De Opel Movano is daarnaast ook uitstekend bestand tegen zijwind, heeft standaard  
bevestigingsogen in de laadruimte en biedt uitstekend zicht op de weg. Dankzij een licht en regensensor reageren de 
koplampen en ruitenwissers van de Movano automatisch op de licht en weersomstandigheden. De optionele achter
uitrijcamera zorgt voor nog beter zicht op de omgeving.
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Achteruitkijkcamera. Tijdens het rijden geeft de  
camera constant een duidelijk beeld van het  
verkeer achter u op het display dat de binnen-
spiegel vervangt. Zo hebt u ook in een wagen 
met een gesloten scheidingswand of zonder 
achter ruit uitstekend zicht naar achteren.

Parkeersensoren voor en achter. Grafische 
weergave van de afstand tot obstakels, waarbij 
de bestuurder wordt gewaarschuwd met een 
geluids signaal wanneer de wagen een obstakel 
nadert. Dat maakt het parkeren veiliger en ver-
mindert het risico op schade. 

Diefstalarm. Het alarmsysteem met afstandsbediening maakt gebruik van 
bewegingssensoren om de hele wagen (motorcompartiment, cabine en 
laadruimte) uitstekend te beveiligen tegen indringers.

Extra beveiligde sloten. Sloten met "deadlock"-functie zijn optioneel beschik-
baar voor alle uitvoeringen.

Achteruitrijcamera. Geeft zodra u in de achter-
uit schakelt, een helder beeld van het gebied 
achter uw Movano op het infotainmentscherm1, 
zodat u gemakkelijk en veilig kunt parkeren. Het 
systeem werkt in samen met parkeersensoren 
voor en achter. 

Mistlampen vóór. De mistlampen liggen ver-
zonken in de voorbumper om ze te beschermen 
tegen beschadiging en zijn optimaal gepositio-
neerd.

Dodehoekspiegels en breedbeeldspiegel. De 
buitenspiegels hebben een dubbele lens, om het 
gevaar van dode hoeken te verkleinen. Een bolle 
spiegel in de zonneklep aan passagierskant 
geeft meer overzicht bij het achteruitrijden.

Onderstel

Differentieelblokkering. Ondersteunt rijden op 
ruige of gladde ondergrond en is als optie lever-
baar op de modellen met achterwielaandrijving.

Luchtvering op de achteras. Voor extra comfort 
en veiliger transport van de lading is op uitvoer-
ingen met voorwielaandrijving een in de hoogte 
verstelbare luchtgeveerde achteras beschikbaar.

Koplampen met LED-dagrijverlichting. Extra 
veiligheid in alle weersomstandigheden, stan-
daard op de Movano.

Hulpsystemen

Krachtafnemer. Een extra aandrijving op de  
motor is beschikbaar voor de handgeschakelde  
Movano. Voor zwaardere taken is op de Movano 
met achterwielaandrijving ook een kracht-
afnemer op de versnellingsbak leverbaar.

Extra accu. Aanbevolen voor wagens met extra 
verwarming, airconditioning of andere uitrusting 
die veel elektriciteit verbruikt.

 Safety & Security  Laadruimte 

1 Bij de standaard Radio 15 USB wordt het beeld getoond op een 3,5-inch LCD-display in de binnenspiegel.
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Bescherming voor de laadruimte. Houten panelen over de halve of volle hoogte van de zijwanden en een met hars gecoate houten laadvloer beschermen 
de laadruimte tegen beschadiging. De panelen zijn zo gemaakt dat ze het gebruik van de bevestigingsogen niet belemmeren.

Raambescherming. Het stalen raamrooster, dat beantwoordt aan de ISO-
normen, beschermt het raam in de scheidingswand zonder het zicht naar 
achteren te hinderen.

LED-verlichting in laadruimte. Meer zicht in de laadruimte dankzij helder 
LED-licht.

 Laadruimte 
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Aluminium dagdrager. Licht maar sterk, met  
verstelbare aluminium dwarsstangen, waarop  
lading van diverse afmetingen en een gewicht 
tot 200 kg veilig kan worden vastgezet. Voor  
pijpen, ladders, steigers enz.

Aluminium imperiaalrek. Sterk, praktisch en zeer 
geschikt om ladingen tot 200 kg moeiteloos op 
het dak te vervoeren. Beschikbaar voor alle
lengte-uitvoeringen van de Movano.

Loopplank voor imperiaalrek. Veilig aan het 
werk: de loopplank van geperforeerd aluminium
biedt een stabiele ondergrond bij laden en los-
sen. Alleen te gebruiken in combinatie met het 
imperiaalrek.

Laadladder. Gemaakt van robuust staal, voor 
gemakkelijke toegang tot het dak. Beschikbaar 
voor alle dakhoogtes.

 Accessoires: exterieur  Accessoires: interieur
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Veiligheidsroosters.Stevige metalen roosters 
met poedercoating beschermen tegen inbraak 
en beschadiging zonder het zicht naar buiten te 
belemmeren. Voor montage aan de binnenzijde 
van het raam, beschikbaar voor de achterste zij-
ruiten en de achterrruiten.

All-weather automatten.  Op maat gemaakt 
voor de Movano. De lichtgrijze rubbermatten  
beschermen de cabine uitstekend tegen vuil en 
vocht en kunnen gemakkelijk verwijderd worden 
om schoon te maken.

Automatten, tapijt. Praktisch, slijtvast en mooi 
afgewerkt. De donkergrijze matten met 
"Movano"-opschrift zijn op maat gemaakt voor 
de vloer van de cabine. De set omvat matten 
voor zowel bestuurders- als passagierszijde.

Stoelhoezen “Standaard”. De donkergrijze 
stoelhoezen van slijtvast polyester zijn gemaakt 
om de bekleding van uw Movano te beschermen 
en zien er zeer fraai uit. Op maat gemaakt voor 
een perfecte pasvorm.

Stoelhoezen “Premium”. Donkergrijze stoel-
hoezen van lederlook-materiaal bieden een stijl-
volle, luxe uitstraling en beschermen de originele 
bekleding uitstekend. 

Laadruimte-inrichting voor professionals. Een goed georganiseerde laadruimte maakt elk werk  
efficiënter. Om u de mogelijkheid te geven uw laadruimte precies af te stemmen op uw behoeften, 
bieden wij u een ruime keuze uit opbergsystemen, rekken en bakken. Exact op maat voor uw Opel  
Movano ontworpen door onze gecertificeerde partners en volledig in overeenstemming met de hoge 
kwaliteitseisen van Opel.

 Accessoires: interieur
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Poppy Red - briljant

Halo Silver - metallic

1 Op aanvraag is de Movano bovendien leverbaar in speciale kleuren die niet tot het standaard kleurengamma behoren.

North Sea Blue - briljant

Mandarin - briljant

Ambient Blue - metallic Pearl Black - metallic

Saffron Yellow - briljant

Signal Blue - briljant

Cement Grey - briljant

Polar White - basislak

Kies uit 10 stijlvolle carrosseriekleuren1 en 2 hoogwaardige bekledingen om uw wagen de uitstraling te geven die het beste bij uw bedrijf past.

 Kleuren en bekledingen
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Stoffen bekleding "Pulse", antraciet. Vinyl bekleding, antraciet.



30



31

Als het om onderhoud en service gaat, kunt u bij Opel  
vertrouwen op een groot netwerk van specialisten, die uw  
wagen tot in de kleinste details kennen. Onze experts  
beschikken over het juiste gereedschap en gespecialiseerde 
diagnose-apparatuur. Doordat zij altijd gebruik maken van 

Opel onderdelen of ruilonderdelen kunt u er zeker van zijn dat 
uw wagen in topconditie blijft. Van gepland onderhoud  
of herstel na schade tot deskundige informatie over garantie 
en verzekeringen: bij Opel kunt u rekenen op de allerbeste 
kwaliteit en zorg.

ALLES WAT UW BEDRIJF NODIG HEEFT ONDER ÉÉN DAK
Het Opel Professional Center biedt alles waaraan uw bedrijf  
behoefte heeft: van deskundig verkoopadvies en financiering 
tot vakkundig onderhoud en reparatie. Wel zo efficiënt!

•	 17	Opel	Professional	Centers	in	heel	Nederland

•	 Groot	aanbod	van	personenauto's	en	bedrijfswagens	in	de	
showroom en beschikbaar voor proefritten

•	 Hart	voor	uw	zaak:	onze	gespecialiseerde	medewerkers	
helpen u om de uitrusting, opties en conversies te kiezen 
waarmee uw bedrijf het beste kan presteren

HET BESTE ONDERHOUD VOOR UW OPEL  
VOOR EEN VASTE PRIJS PER MAAND
Opel maakt het u gemakkelijk meer controle te houden over 
uw onderhoudskosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

•	 Keuze	uit	4	abonnementen

•	 U	kiest	zelf	uw	dekking,	de	looptijd	en	het	maximale	 
aantal kilometers per jaar

•	 Dekkingscomponenten:	verlengde	garantie,	onderhoud,	
slijtage-onderdelen, banden

•	 24-uurs	pechhulp	is	inbegrepen

IN VERTROUWDE HANDEN
Wie kennen uw wagen beter dan de experts van het Opel  
Professional Center? Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw 
wagen onder meer op de volgende punten gecontroleerd:

•	 Remmen

•	 Schokdempers

•	 Accu

•	 Banden

•	 Koelsysteem

•	 Verlichting

ALTIJD DE BESTE KEUZE
Originele Opel-onderdelen zijn streng getest op hun werking 
en veiligheid. U bent verzekerd van een perfecte pasvorm en 
lange levensduur.

•	 Opel-accu’s	zijn	onderhoudsvrij:	u	hoeft	geen	water	 
bij te vullen

•	 Opel-ruitewisserbladen	gaan	lang	mee	en	maken	 
minimaal geluid bij het gebruik

•	 Opel-remschijven	garanderen	optimale	remkracht	 
en de kortst mogelijke remweg 

•	 Opel-bumpers	kunnen	tegen	een	stootje	en	passen	 
perfect, zodat uw wagen er na een reparatie weer als 
nieuw uitziet

DUIDELIJKHEID	IN	12	MINUTEN
Regelmatige inspecties helpen om vervelende verrassingen  
te voorkomen. Daarom bieden wij u de gratis Vehicle Health 
Check	aan,	waarin	wij	in	12	minuten	de	conditie	van	uw	wagen	
controleren. Voor alle zekerheid.

•	 Visuele	controle	op	97	essentiële	punten

•	 U	hoort	direct	welke	onderdelen	direct	of	op	korte	termijn	
aandacht vragen

•	 U	bepaalt	zelf	wat	wordt	gedaan	en	wanneer	–	geen	 
onverwachte kosten

•	 U	ontvangt	het	overzicht	van	de	bevindingen	via	e-mail

BETROUWBAAR, FLEXIBEL, OP MAAT
Ook voor leasecontracten, financiering en verzekeringen  
bent u bij het Opel Professional Center aan het juiste adres:

•		 Gunstige	financiering	met	duidelijke	voorwaarden

•		 Lease-contracten	afgestemd	op	uw	situatie

•		 	Financial	lease	met	een	looptijd	tot	72	maanden

•		 Verzekeringen	met	een	dekking	die	is	afgestemd	 
op uw praktijk 

•		 Deskundig	en	zonder	ingewikkelde	administratie	voor	 
u geregeld bij het Opel Professional Center

OPEL PROFESSIONAL CENTER

ONdERhOudSAbONNEmENTEN

OPEL PROFESSIONEEL ONdERhOud

ORIGINELE OPEL-ONdERdELEN

ELECTRONIC VEhICLE hEALTh ChECK

FINANCIERING, LEASING EN  
VERzEKERING

OPEL SERVICE.

KvD
Notitie
Hier moet onderaan nog de regel: Kijk voor meer informatie over het aanbod en de service van het Opel Professional Center op www.opel.nl
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt 

zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemid-

delde indruk geven van de werkelijkheid. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren of die in Nederland niet leverbaar zijn. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. Meer informatie over de initia-

tieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel bedrijfswagendealer kan u informeren over financiering door Opel Finance, gevestigd te Rotterdam (KvK 

nr. 33235784, AFM registernr. 12015032). Ga voor meer informatie naar www.opelfinance.nl of neem telefonisch contact op met Opel Finance (088-8866999). Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam. Postbus 350, 1115 ZH Duivendrecht.
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